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ΕΡΙΘΒΑΝΜΑΤΌΝ. 

ἈΑΝΤΗΘΙΘΘΙΑ ΡΑΓΑΤΙΝΑ. 
- ποθ. 

ΥΟΙᾺΌΜΕΝ ΡΕΙΜΟΌΜΝ. 



τς 
ἀ
ρ
σ
υ
ν
ο
β
α
ν
ς
 

-
-
 

ξ.
 

ὦ
 



ΕΡΙΘΒΑΜΜΝΑΤΙΝ 

ΑΝΤΠΟΙΘΟΙᾺ ΡΑΓΠΑΤΙΝᾺ 
ΟΜ ΡΙΑΝΌΒΘΕΙΒ ΕΤ ἈΡΡΕΝΌΙΟΕ ΝΟΥᾺ 

ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΌΜ ΥΕΤΕΒΌΜ ΕΧ ΠΒΆΙΒ ΕΤ ΜΑΒΜΟΒΙΒΙΙΒ 
ΒΌΟΤΟΆΌΜ, 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕ ἹΝΈΒΙΤΑ ΒΟΙΒΒΟΝΝΑΒΙΗΙ. 

ΘΟΗΛΔΈΆΒΟΝΙΞ θῈ ΓΔ ΒΟΘΟΗΕΤΤΕ. ΒΟΤΗΙ!. ΡΑΒΤΙΜ ἹΝΈΠΙΤΑ ΦΑΘΟΒΒΙΗΙ. 

ΜΕΤΈΙΟΑ ΥΕΆΒΙΟΝΕ ΗΌΘΟΝῚΒ ΔΒΟΤΤΙ. ἈΡΡΑΒΑΤῸ ΟΕΙΤΙΟΟ 

ΕΤ ΒΗΕΥ͂Ι ΟΟΜΜΈΕΝΤΑΆΙΒ ΙΝΒΤΆΥΧΙΤ 

ΕΠΕΡ. ὈΌΒΝΕΝ. 

σΆ ΟΕ ΕΤ ΓΠΑΤΙΝΕ. 

ΥΟΙΓΜΕΝ ΡΕΙΜΌΜΝ. 

ΡΑΚΙΒ5Π5, 
ΕΠΙΤΟΒΕ ΑΜΒΆΟΒΙΟ ΕἸΆΜΙΝ- ΒΙῸΣ, 

ΙΝΒΤΙΤΌΤΙ ἘΒΑΝΟΙΟῚ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΟ, 

ΥΙἜΑ ΔΒ, 56. 

Μ ῬΟἝΟσΟ ΕΧΧΙ. 
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ΦΑΟΟΘΒΒΙ 

ὈΙΥΙΒ ΜΑΝΙΒΌΒ ΒΑΟΘΆΌΜΝ. 





δ δοιουνοινν. ὐπὸ  εεσ αὐδετ σον 

᾿ 

ΡΒΖΕΛΤΙΟ. 
“πὰ -π' 

Οὐὰ τὸ ἔδοϊυπι 51 αἱ Ἀπιμοϊορία δορὶ σταπιμναΐιπι πὰιπς ἀδιλι ργοάραϊ ἀἴνθυβο 

ἃ Ρουθ Βυὰ5 διδίϊοίδοοιυ νοϊαναϊπῖθιιβ ογηδῖιι, φαϊοχιῖς ἢ αΓίου με ᾿ἰΠβίΑΡ 

(ᾳυοά σοπιιβ οἰϊπι ογαΐ πὶ ἀ6}10}15}, ΘΧρόπορα ἰἰοθαΐ Ἰοηϑίουα ἴΌγβαπ ΠΑΥΤΑΙΙΟΠΘ, 

864 ἱπροπᾶ. 

ὅτ ὑὐϊοθϑίπηι5 ἀϑίτ ΔΠΠῚ5 οχ 40 ΕἸΡμΐηι5 ὨΙάοὶ νϑίθγ πη βου ρ[ΟΓΙ ΠῚ 

στ οΟΡπι ΘΟ δοἰοπθῖη ἀμ ρ 55 πηᾶπὶ ΘΟΡὶΐ πη Ἰ ΠῚ, τη πη 5β8η6 ΟΠ Ἰτιι5. δὰϊ 

πο σθ πη 5 γευβι οοσιτὰ ΕΠ ογιιν 4αϊ τοΐα πὶ πηοηυηδηΐαμ, νοΐ Ὠθάθγα δὲ οἷ6- 

τῇδ. 115 Ἰη σο πίθπι ρ᾽αϊαπιιτη 10 πο ἴΓΌΠοΟ ἰπ αἰ Εἰ πη05 τΙ54116 Τα πη] 05 ΘΟΡ Ὀ 15 οἱ 

Βοβου 5 γϑβιϊς. [πὸ βἰπρυϊαγθιι ἔλνογθιη ἰοῦ πε πὶ ᾿ῖ5. ἴθ σθηΐαπη ρΡΟΘίΔΡ ΕΠ 

ΤΟΙ 4 υ115 Ἔχρϑγίι5. οἱ 5101 σγαϊυαϊθαῖιν οἱ οὐθὶ Πτογαΐῖο, φαοά 116 'ρ56 υἱνγ, 4αθιῃ 

ὈΠΔΠἾΠΐ ΟΠ.Π65 50 παρὸ δ γθῖὶ σογοπάδιη ἀοἰοριββοηΐ, οἰ θραης γι ἈΥΌΙΟΣ 
ἰάθη δὲ δχϑιηρίδγ, οτηπίσθηα ἀοοιγῖ πα βρθοῖα Ὀ}}}8 ΒΟΙΒΒΟΝΑΡ ΙΒ ΟΡῚΙ5. Β|ΠΠῚ1ΠῚ6 

νανίαπι, ἀποάουϊρίπεὶ ἔδυ βεθουϊα ἀπε υϊαιῖ5 σομρ χυτὴ ἴῃ 5686 τϑοθρογαΐ - 

᾿ φἀδθπάσμι. Ηἰ5 διι5ρ 10 115 ργ οΙ ΡΥ 551 πὴ ῖ5 Δ ΟΥΠΔΡῚ οορίᾶ οϑὲ Απι ποϊορίς πονὰ βαϊτῖο 

ἅπηο ΜΟΟΟΟΧΧΧΥΙ. Νβϑὸ ἰαϊῖπθ νϑῦίθπαϊ ας προ ατγοῖ5. ποπάστη σοθπο- 
γογαΐϊ δρὶστατητηδΐα 15. τα] ποροϊϊαπη Γδοιβανς ΥἹΙ Θχίτηΐι5. δὲ ΘΧ( ΕἸ ΑΓ ΠῚ 

ΡΘΡΌΤ Ὀἰ Θηἰββί πα τ ἃπηοίαϊϊοποϑιη ἴεχθθαῖ. Οὐδηι οὐπ νἱάθγοϊ οἵ Δ ΓαΓ ἴ 

ΕἸγπηΐπιιβ Πιάοϊ, θηῖϊχθ ορβθογανῖ Βοϊσδβοπδάϊωε αἱ [δία οἵ φυοάδιηπηοάο 
᾿ς Ῥεγρεϊαυμῃ Θομπθηἰα πὶ ΟΊ θΘΓΘ π6 ἀθαϊρπαγείαν, 46 πὶ ἰθοΐογιπη ΟΠ Πἰ τ 

εἴ ρίδιιβιι ὀχοθρίαπι ἰστὶ ἀασιγαθαΐαν δὲ Θοτητη ὁ [ὉΓ6 5απηπιο, Ρ] τί πηα {αρρΡ6 

ἴῃ Ῥοδιηδῖ1|5 Γὸ5 ΠΟάΪ6 τηΐπι5 ΘΟρ 85 βιρ βϑίμηθ ἵδησθητθι15 ΠΟῊ 5815 1ηἴ6}6- 

ΟἴθγοΓ πη Πἰδὶ ΘΧρ ΙΟδ ΠΟ Π5 δἰ αυϊά 50} πη ηἰβίγαγθίι.. 56 πα}}Ὸ τηοάο, ΡΓΘΟΘ 
ΠΌΪ ἃ Ρογπουθῦὶ ροΐογαϊ ΥἹΡ ᾿τητηου 8 15 αὐ βιὰ τπηϑηι οχᾶγαγεῖ οἵ Βιάοίιπι ἔυρὶ5 

ἀδβουῖθογα ᾿υθογεὶ αὰε άπ ἃ 8}115 γθοῖθ ἀϊοΐα βββϑθηΐ οἱ "6 π6 δβχροϑβίΐα : πονᾷ 
πηοάο οἵ 5118 ἀδίυγαμπ : αἰϊθπα 4υ] ἀδϑιάθγοῖ, δἰϊαπάθ μὰς 6556 ρεΐθηάα : ἴῃ ποῖ 5 

δὰ {0 νῖ5 ργοβίαγθ. Αἴάααὶ ποὸη ροϊθγαπὲ πὶ αἰ πο Ποῦ ιι5 τοῦ Πα ΠΊΘΡῸ [0015 ΠΘο65- - 

βδ γα δα ἱπίορργοϊδιοπθμι ργεβίουϊγὶ, ἀπ υἱοῖηὶ ἰοοὶ ἴπ Ἔχ 5115 ΡΒ] Ο] ορῖος εἴ 

{πτογαυῖθ ἀοοιγῖπε σα ρρ θα 5 Ἰαχυνίαγοπῖ, 114 δνθηϊξ αὐ ἔπ πὶ φυϊάθπι Γ65 [δυβι!5- 

51 Π|15 ἀυϊθι15 ἱποῃοαΐα δὲ ᾽8πὶ τη] τπιπ ργουθοῖδ,, 50 110 ἀρτρία οἵη! τογϑίαν. 

Ουοά 4υυπη ρου ΓΟ δηΐπηο ἔστε Πιάοίιπι νι άθγθι, ἅππὸ ΜΏΟΟΟΧΧΧΙΧ 
᾿ππ6 γ15 811 ΕΆΙΡεβιοσμ 1Δ6085, ΟὐΪὰ5 αἱ 4111 ΟΠ Π65 διττὴ πη Ὠιπηδηἰ θη [ἴδ 



νἱ]} ΡΆΖΕΑΤΙΟ. 

690 ρδίθγηιϊιπι ἴῃ τὴ8 8ὨΪΠΊ ΠῚ ΘΛ 18. Ἀ56ῈΘ ΓΘΟΟΡάδλθΟΡ. Βεθροπαϊε « σοσρίαιος 

ΑἈπιμοίορίες φγωοῶ » ᾿ρϑαπι φυϊάθμ 4] ]Θηιαπὶ 6886. ἃ ΠΟΥἃ οἀϊιίοπο βυβοὶρίθπάα, 

φ6ἃ ΠΙΡδηΐορ ποδίϑοαπι οοπαμπαιηοαταχιιμη 4186 πιιη0 46 51 Ρ}}}5. Ἰοοἱβ ἱπἀϊοαγοῖ, 

ΑἸ ττον δὸ ρυϊάθι. Αἴᾷιιθ μοβίψαιῃ ἴῃ σγαϊα μη νθη ΡΠ τ15 ΒΘ ΠΘΧ Λπιμο]ορίδ Ρὰ- 

Ἰαϊϊπαπα δαϊτοπθιι τπαχίπια ἀἰΠσϑηῖία τϑθρὶϊ, οουγοχὶϊ, οὐ οὰ5. οΐδ5., 101 Ω6- 

οϑοδανίαχῃ ν᾽ θθαῖιν, 50ὰ τηᾶηι ΔΡΡΙηΧΙΐ. 

Ργοιοϑίβδίιο οοάϊοα ἰαοοδίδηο (4 θὰ Ἀρρβ αν [Ὰ8 6ϑι) δά πὸβ ρϑυαῖο,, ΕἸν- 

ταΐηιι5 ΠΙάοι, αἱ 5ο16ῖ, ψφυεϑῖν!ς δ γϑιῖομθ 8πὶ ἸΠβιϊ θη 48 δϑβϑὲ ἀπιᾶπι ρᾶγαθαὶ 

δἀϊοπθπι, 410 1 τοΓᾶγαμη Θ,ΘΘΟΔΡι ἢ. Δι ΔΏΙ]} 115. οἱ βιπἸοβὶβ 4181) Ρ᾽ αν  πλιι τὰ 

ἴη46 οομαιμοῦὶ βογοῖ. 10] ἰατῖπὰ Ηαροηὶβ ΟγΟ ἀμ μπδνϑγεῖ ἀμ ρα ΒΠΠἴὰ αι! θιὰ 

6856. ἢ δἱ ργοῦϑιιβ δῃτ απ βρὶ γαῖα, βθα 115 χαϊ βίπραία αυθααθ ἀροαγαῖθ 

β6{αΐ οἱ ᾿ῃ1θ!]ΠἸρυα γϑὶῖπὶ,, ΠΟῚ 8815 Δἀ] απιθητὶ Δ]]αἴαγα. Θαοοίγοα ἰοϊᾶ ἰρ8ὶ Αη- 

᾿πο]ορία αὐ νογϑιμη ἀαοά ἀ]απὲ ἰατπο νορίθη ἃ 6856 νἱἀθθδίαν δὲ θαμὰ ἴῃ πηοάπαμη 

δάἀογπαπάδ {0 οϑίουὶ ἴῃ μδο διδίϊοίϊοοα βοτὶρίονρθϑ δὲ ροθίῷ οοηϑριοἰαηίαν, Αὐ 

6] υϑιηοαϊ πλιπὰ8 οθαμάϊιμη οαἱϊ οἴϊαμι, ἀοοίγπα δὲ ΡΟθιΙθαΡια πὴ ὙΘΗΘΡ 5ΘΏΒΙΙ5 

6β58ῖ δἷ βιρϑγβδβθιῖ, ἰῃ νϑηΐιβ θϑὲ ΒΟΤΉ σΒ., οα) 5. Ἰηρθηΐαπι οἵ ἴῃ Ροθίαϑ βΡθδΟΟ5 

Ἰαϊποβαθ τηθυϊϊα ἤθπο ποϑοϊῖ, ΑΡβοϊνθραΐ ἔππὰ 1116 δὲ Οομηϊοουιιηι ῬΥΘΘΟΟΡΙΙΙΣ 

[γαρπιθηΐδ δὲ Αἰ μοπθὶ αἱ ρποβορἰβίαγα πη ἰγδηβίαϊ!οπθῖη, ΠΙπἀουΗϊ ααδ παηο 

ΡΓΘΙαπι δχϑροθῖ πον ΓΘοθηβίοηὶ ργῶ ΠΑ] θομδπιρίαπα γϑγβϑίοηθ Δα ]]οϊθπάδμῃ, 

Οὐχ ἰφῖα5 ΠΙάΟΙΙ 1116 015 51η6 τη γᾺ ΜΙ ΒΆΡΙΙΠῚ ρΓαΐα ΔΙ ΟΕ ἢ 551 πηἃ ᾿ ΡΤ ΘΒ5015 Θβῖ, 

ϑγάοα “ᾳοαα6, αἱ ἃ ΟΥΠΟΟ ΥὙἹΓῸ ΘΧϑρθοίαιὶ ροΐθγαϊ, ρῬγὸῪὸ υἱχη!! ϑιμθη ἀλϊα 5. " 

ΓΑΡΘΩΕΡυ.5 ἈΠῺ15 ΟΡ πα π ΥἸΡῚ ΠῚ ΠΟῚ ΔΡΟΙ ἀΠ4π8Π ΠΘ64Ὲ6 Ὁἰδοῦ 5, 564 υἱΐα 

ἀδϑιϊαϊα ΟροΘ ποη ἈΡ5ο]αἴο. Θαοά ᾿ἰθρτι ροπαθγο ἱπέθυγρίέμηι : ᾿ἰθυ απ ὨΟΡΘΙΘ 

οἵ ΟἸΓΟΙΠΊΒΡΙΟΘῈ ΠΙαοἴιιδ. 

Τηΐογοα φα] ἀ414 6ϑὲ μοπηΐηιιπὶ ΘΡαἀἸ]οραμη οἱ δἰ θρϑη του 5 ἀοο σης ἀτηδη τα 
ΡΘΙ ἰοίΐατη Δ}}18π| {ὙἸ5[ 1551 π]Ὸ ῬΘΥΟΘΙ Πὰν πιιπίϊο᾽: ἀθοθϑβῖθϑθ Πα δ ΟΡ [116- 

ΓΆΡ ἀθουβ οἱ ρ6᾽ βδχαρι ηἴδ (ἢ) ΔΏΠΟ5 πηδρ]βίσα τα ἴἅ τη ρΟρΡΟΪΑΡΙθῈ15 (δ Θχίθυβ. 
Αἱ ἀϊρηυχμῃ ἰδηΐο ραῖγ ἤϊίπι, αὐβτάντα ΒΟΙΒΒΟΝΑΡΕ; 4υδιηααδπι ἴῃ [1015 ρ6- 

ὨΘίχΑΠθι15 ΠΔΙΔηΐθηι, ργθοᾶνρμη ΟΠ αΥγϊανπη ἴῃ Ὠογθαϊἑαῖθ ραΐθγπα ἰπϑθηβ ἴΠ6- 

ΒΔΓ 15 ΤΩ] Ϊπ|6 ΠΑΡ ᾿πηρᾶγδίιπι : ροἰαρίτηα ἀἴὰ πορ]θοῖα οἱ βιυπογαμ δὰ 
ἰηϑίαν ΓΟ] Ομ ἀρ ουθ8 51115 4αθθα 116 ἰοο5, 510 ρϑγ οι 85 4 πάϑι6 ΟΡΘΙῚ τά ἀϊάϊε 

ἀοοία οἱ μία ᾿υυθη 5 νἱνὶ ἀΠ]Πσοπῖῖα. 519 ἀπποίϊδι! μην ἴῃ δρὶργδιητηδία συθθοᾶ, 
ὈγΘΥ ]ι5. μαρία} 15 ΘΟ 8581 οἷ ρ6 υἱρὶ πὶ! ἃΠΠΟῸ5 ἃ ραῖγε ἀθγοιϊοΐδιμ, ἀπ 8} 
Ὑιγθίατα ἀπαἀθουμηαιθ οοἸ]θρὶς πὰ οἴμπὴ σΡθοἷ5 ρα ΓῚ5. Ἰηᾶπῖ ΘΟΥΤΘΟΙΪβ, αἴθ 

ΟΡυ5 διδίϊοξμοοῦ ὨϊἀοιαηδῈ ΟἸἰπη ἀδϑιϊπαΐαμη ἔθ! ]οἱ οροῖὰ ἰπϑίδαγανιξ. Βδπθνο- 

(ὦ Ῥεὺ δῆῃοβ ϑεχαβέπία! Νάτὰα ἀοοθηάϊ ἰηϊ τα τη ἔδοϊββα ἀϊσθηάιι οδὲ Βοϊββομδάῖιβ 410 ἅπη0 5ουἰρία αἷ5- 

56 υ 1] 0016 γ ϑροπαϊῃ Αοδάδηχίεα δὰ αι ερϑιϊοηθι Πα] αϑπιοάϊ : Πδο ον 6)" ἰθς πιογοπϑ εἶ γαπίμιθ οὰ Βράπδα 

ἐ ἐμ αἶτι ’ος εἰ αἱ ἰαἰἷπ, ἀπῖα ἤος βεθροιϊαμπι ἃπηο αἰϊεσγο ΜΗΘΟΧΟΥΠΙ. 



εὐ οἡ 

ΡΟ ΟΘΥΤς ἀξ 

ΨῸ Βον 

Ὑ ΨΨ ΨΥ 

ἘΕΓΡΎΗν ΎΕΤΥ 

ΡΒΈἝΒΑΤΙΟ. ἱχ 

ἸϑητῖςΒ ααΐθμη δὲ Δι οἰ εἶς, 411 ῬΘΙ τοΐδπι νἱΐαπη ΒΟΙββοηδάϊι5 Πιάοίιμ ἈΠ ΙΘχιιβ 
δρᾶϊ, ἴος ἀθάϊε {15 τἢ οΠανίαβ θυ ἰἴα ρἰθίαϊθ ἰδ πιὰ πὴ) Γοπαῖαβ ΠὨΙἀοίαμ ρὸ- 
ἴϊπ5 “πδπ Π γαγίτιπν ἁἰτα πὶ Ομ ᾿θοϊουθιι5 φιλέλλησι ΘΟΙΠ ΠΟ  υϑ οι. 

Ουΐθιι5, ἀτιπι βοροϑβίϊα “αϊθβοθθαηξ, Δοοθϑβογδηΐ 41:5 ᾿ΑΟΟηβιῦ5. Ποβίγα σταια 

ΘΧ ἰηϑθηὶ! οἱ ἀοοίγϊηεθ οΟρ Ϊ5 ἀθργοιηρβογαῖ, 4188 ΒοΟτΤΗῖσ5, ἀθηϊαιθ 4 ΡΟ 
Υἰβίπαϊ ἅππ 05 Θχ πη ΟΥΙΠοὶ 46 ΑπιΠοϊοσῖα βου ρβογαηΐ, 4αογαχῃ ΠἰΡγοβ., {06 1105, 

οι Θηἰδ! 0 Π65, οὔ ϑου ναίϊοπθϑ Βοϊϑβοπδείιθ πη νἱάθγαϊ ἀπ ἰπ θοάθη ΟρογΘ 

Ο ΜοΡβαραῖαν, ΠΖυρρο ποηάιτιπ ἴῃ ᾿ποθπὶ οαἀϊία. Ηεξθο οπηηΐα αιθιηδα πηοάϊιπι, 51 υἱ- 

γογοῖ, πη πἰ πη πορίοχίβδοϊ ἱπηπηουί} } 15 ΥὙἱἹΡῚ πηΐϊγα ΕΠ σθηϊτία., ἃ ροβὶ ἀοϊοπάϊτῃ 

[ἀΐυτν πο 6556 πορίσοπάα ἐπ ϊοανῖς ὈΙάοίι5, 564 φοπηπηθιηογαπα ηυδθουμηηυθ 

ἀξ π᾿ ργοἴδι Ομ 6 πὶ β πα π ΔΕ νᾶ δ ὙἹῈ]056 βου ρία ΘΟΥΤΊσΟ ΓΘ ΡΟ556 υἱ46- 
ΤΘηΐαν. 

πῆς ἴῃ τηοάτιπι τὸ οοηβειία,, οΘΙ ΘΌγ 5. ἀριιὰ πὸ ΓΟ 4υϊα5 Ομ προνι5 Βο- 

ΟΠΈΤΤΙΙ, 485 πιιπο ἴῃ ἱπιρουία! ΒΙΒΙ οἵ θοὰ οοπβθγναηίιν, Θχου θη [85 6556 ριι- 

ταν. Πὲ φαυΐθιιβ νογὰ γί 556 οοσπονὶ ΡΙοοοΐοη ποβίσγιμη (ϑμρρίόπιομέ ἃ ᾿ Απιλοί. 
σγδοιιο, Ρ- 80 564.). Ουαπῆϊν!5 ΗΠ ρσϑῖϊ! οραπὶ ἀηΐθ δάϊταν Οοάϊοθη Ρα]αϊἰηιιπη 

ἰρβαπη : πππΠῸ τηᾶσηο ἰάθογ αἰ 1Π1ὰ Ὀδιιοα Θγιαηζι: α1188. 5015 ἰΟοἷ5 ΡΟΒΕΙΠ,ι18. 
Ἐχοϊρίοπάιιβ οοάθχ ϑα] πηαβίο- ΒΕ μου ηϊι5, 6 40 ράι}}οὸ ροϑὲ ἀϊοθπλι5. 

ΡΙαπιιάθιμι οοάϊοθπι οριϊπηιπ, 40 ΒΡΌΠΟΚΙῸ5. τιϑι5 δῖ, ἀοοῖα τπᾶπὰ αἰ] σϑη- 

εἰβϑίπηθ βου ρίμπι, ᾿]5 σπου 5. εἰ (ΠΟΥ ἀπεϊ ϊδδι πιστὴ, δὶ ἄθῆιο ἰγδοίαββοπι 
(θοπάγιπν Πογάγιιπι, Ο ογἴποπὶ αἰ νθῦβαμη, ἀἸἰβρθπάϊο ϑυπηπιο), ἃὰϊ πα} } δι 

Ῥεδγραιιοϊβδίτηα ργ Ὀἰτασιτ [556 τοὶ οὐ τἰοθ Δα πηθπΐα πθῆο αἰαῖ, 568 

ΘΡ᾿ βγαυητηδίιπι 4118 ἈΡδιμΐ ἃ ῬΑ] 5. τηθι ὈΓΔ ἢἶβ Ἀρροπά οὶ ψαᾶπ οροτγίοϊ 
ΘΌΓΆΤΩ ἱπη ρ ΘΠ 6 Π}115. 

τ οογπη ᾿ἰρίτιν ἔστ ΤΑΘΟΒΒΙΑΝΟ ἘΠΕῚ Πγ85 ΤΆ Π115 ΘΧΘΙΏΡ]Ο 5ῖν 6 ΞῈΡΓΟΙ ἃ ΥἹΡὶ 

ἴῃ ΑπιΠοϊορσῖα ΠΑΡ ἴα πτ15 τθοθηβίοηθ αὐ πο οοπεϊριῖ, τὰ ΒΟΙΒΒΟΝΑΡΙ Γ6- 

ΘΟΠΒΙΟΠ 6, ἴρ50 ΓΑΙΙΟΠ 65 ὨΡΊ 46 οχροπθηΐθ ; ἀθηϊᾳαθ Βοτηιανα, ἰθνίοσα ΠΟηΠῈΠ- 

ἀπδπ οἱ ἱποοπϑιἀοραΐα, 56 θοηΐβ ᾿πυθητ 5 ΠΟῚ οαγθηΐθ. ΤΥΡι5. ΓΘΟΘηΒΙ ΟΠ θιι5 

Ἰπ6 1115 δἀπηονίτηιι5 Ργεϑίδη Ἰ55᾽ πλὰ5. ΟὈΞΟΡ νυ ΔΙΌ Π 65 Γοὶ οὐ ἴσο ΓΙ ποῖριμ : Μει- 
ΝΈΚΙΙ, ΗΈΒΝΜΑΝΝΙ, ΒΕΒΟΚΙΙ, ἨΈΟΚΕΒΙ, ΘΟΗΝΕΙΘΕΎΙΝΙ, ΟΥΤΟΝΙΒ ΘΟΗΝΈΙΡΕΕΙ, 

ὕποεαι, οἵ δἰϊογαμπι. Εχ 5 4:6 ΠΟῚ5 διΐ γοργὰ δυΐ Ργοχῖπηθ δ νϑ πὶ Δ6ο6- 

ἄθγθ υἱάθθαπίαν, ἴῃ 56 6 πὴ στοθοαπη ΤΘΟΘΡΙμη15, Ἀρροβιῖο αυϊάθμη, υἱ 'ρ86 

οἸηἶθι5 ἴῃ Ἰοοἱ5 ᾿πάἀϊοαγο ρΡοϑϑὶὶ ἰθοῖον, αρραγαΐμ 4αὶ ἀϊοϊταν ΡΠ 5ϑίπηο δ 48 πὶ 
Ροϊαΐπηι5 Θχϑοιϊββίτηο. Οιὰ ἴπ ΟρθΡὰ 8οοΙ αἴξ ΠΟΡῚ5. αὖ ΤΩΙ ΓΑΥΘΠΊῸ 5ίμηα] δὲ δάμπηϊ- 

ΤΆΓΘΙΠΙΙ ΤΌΤ ΡΓΟΥΒ.15 ἱποχϑρθοίϊδίαμη. Ροβὶ ϑραϊδίξπι οἱ Ῥαυ ββθηϊαμη, ΓΟ] ρΊοβ6 

βίησαϊα οπηηΐα (οάϊοὶα. Ῥαϊδιϊηὶ τἰπιαῖος, ΘΟ Ια πὸ δ πο Π15. Θχθιρί τ οἱ 

ΒΕ γῖιι5 νυ θϊδίθμη Ομ θη ἃ ϑαἰ μηδ 510 δῃηοίδ᾽α πη οἰ θραπ! οαἰδτηο Δἀβουθοπάδιηι 
Θυγανθναῖ, δ᾽ π6 α}}0 ἀδπηπο πορὶ οὶ οἱ βθροηὶ ροβ86 υἱάθραϊαγ ; οἱ ΘΘροβιθγΆΠ). 

; ἈΝΤΠΟΙΟΘΙΙ. 1. ὃ 



Ά ΡΒΕΡΑΤΙΟ. 

Αἴ 6006 ἴῃ τηθάϊο ἔδυ οαριῖθ ϑθρί!π|οὸ 4111 ΒΡροάφὶ ποίδιῃ 4ιαηάήδιη ἸΠ5ΡΊΘΘΡ 6 ΠῚ. 

δάϑα ὀουϊαβ ἰπ ναγίαηΐθηι ψϑγϑίοα!! ἃ] Ιου 5 βου ρ πράτ ργοχίμηθ ἈΠ ἀπ ἱποί ας, 

ΘΑΠΊΠΙ16 παρ 586 πηοιηθ ΠΕ], αὐτο Π6ΙἿ]6 μμ μδηιοάϊί αἰϊφιϊα γο δνοπίθ. Να πα], 

ΔΡΡραγὶ Ἰανθηθηι ΒΑΓ ΜΑΒΙΌΜ; 41 ΡΥ ΪΠλι5 οοὐάϊοθμι Θχοιιβϑιῖ, 18πῈ ἴππ γϑίθροβ. 

δἵ τδοθηιτίογθϑ 5ῖν 6 ἱπίθρροϊαΐοβ ἀπποῖι5 ΠΠργαρί λαμ ΔΙ Οἵ 165 ΟΡ ΪΠῚΘ αἰβεϊηχίβδο, 

αὶ πἰ81]} νἱάογαὶ κομπομικρολόγος 1116 Ῥαιυι 556 πῖιι5., ποὴ ροϊθγαῖ δυΐθαι ν᾽ 6 δὰ- 

ΘΟ ϑῖτι5 ἴῃ ἀρορτᾶρ ΠΟ [ογπιδᾶπι Πἰ θΡᾶριτ γθάἀἀθηΐθ, ΠΟῚ Δ ΓΑΙ δὲ υᾶϑδὲ Ιοΐωνϑ 

ππθι  ὈΓΔ1126 5ρθοίθμμ. Οἰιϑ ϑ8ἰ πηδϑίδ 8, ὨΪδὶ ΘΡΡΟΡ ΔΙΊ ραϊθ!αϊ, Ομ Ρυϊνίβου!ο 

5 Ὀ]6ρὶ ἰπ αἰΐθγρα ρᾶγίθ οἂρὶεἰ8 βθρίίπμη! αἴχιθ πὶ Αἀάθπαάϊβ. Ὁπαθ ΠΠααϊάτμι Θοα- 

[δβϑιμηψιθ ἤθῖ οππηῖθιιβ Οραι5. 6556. αὐ ΠΠ|Π0 6 ἴῃ του 5 απίοιιθ ἃ Πομηΐηθ Πᾶριιπὶ 

ΓΘΡΌΠΙ ΡΠ ΔΙ 551 Π|0 ΘΧΔΙΪ ΠΘία1" ΘΈΝΘΟ,, 4110 5ογῖρεινα 6χ 'ρ50. οἰϊπι ὩΡομθίυΡο 

ἀποῖα, ἃ οογγθοίουιθιιβ ποπάσμῃ αἰθοϊδϊα, οογίιαι ἴῃ πηοάτιπι ἀΡΙα46 ραίοβοδξ δὲ 

Δ ᾿πϊορροϊαι!5 ἀἰβοθγηδῖαν. 6. Π15. δαΐθπμ ΘοΡΡθοιου 5, 46. οογΡθοῦ οηπ δὲ 

γαυῖ δουρί [ΟπΠΡιι5, ἀθιπ 8 ἀ6 αἰ] οι σαγιιπι ἐου Ἁγ! ΠλΪγὰ ῬΓΟ ΙΒ. 1ῃ 

[18 ροθπιδε 5. ποικιλίᾳ, αηἀ6. Θὰ ργουθηθῦῖ οἵ 4] ΡΓῸ φἰἴαϊθ ουιδαιιθ ροθίς 

δαϊ ΠΟΤῈ ΠΟ 118 6115 ΤΟὶ 511 δἰδί θη άιι5, ἀαβ ΟΠ 6 πὶ 5ρ 5δᾶ πη οἱ ἀγάπδπι, 568 

ῃϑοθϑϑαγίδμι, πϑιηοάπμηι (ᾳιοα βοϊδι) ἰΓδοίανὶ : 486 ἰῃ ὰο ψαμίον πε θα ίοπο, 

δἰ ϊατηϑὶ ΔΠΠΙ4 0 ραγαΐα Πα ΘΓ μλι5., ἰΓδοίαυὶ ἤθη Ροϊθραΐ. 

[Αἰῖπὰ οἀριϊαμη 1, ΠῚ, ΤΥ δὲ Υ1Π ϑιιηϊ ΒΟΙΒΒΟΝΑΡΙΙ, 48] ἴῃ οἀρῖθ Υὶ' δὲ ρᾶγίθ 

5θχῖ δὰ {ποά86 δρὶσγδιημηδία ἰδϊπ6 γα αἰ αι ἀρ Ηϊροηθιὴ γνοίη ποθὴ 
Βα θην. [ἢ βθχῖο οαριῖθ Γθ ΟΠ δῖ, ἀΥΘΘΌΓΙΪ Ναί Ζθηὶ γθυβιθιι5 (οαρ. ΥὙΠΠ᾿ 
ἁηΐθ οδίθυα, αὐ νι άἀθίιν, ΓΔ η518115. ΒΟΤΉΙ διιηΐϊ ἰαϊῖπα οαρίζαπι ΠΠ οἱ Ὗ, 56 ἴῃ 

βοχῖο οἂρίῖθ 1116, ἴἴϑιι τ ΒΟΙββοπδαϊιι5, [θίδμι β 110 ἀΡγιιρογαῖ, δα 11 οαρία 

ΓΔ Ώ 5165, ΠΟΠΙΠῚ, ἀπ δοϊμηιμ, «απ ἰδοϊπηαπι οἱ ρἰαπιιάθα πη ἀρροπάϊοθηι, 
4υξ πηᾶρηα 6Χχ ραγΐβ, ἰηϊθϑγαμτη Πα] απ, ἴῃ ἰαϊ!ηιιπὶ βθυτηοηθηι ΘΟΉγΘΡΙ, [ἢ- 

δϑηΐθηι Πἰαίτπι Φιοτηοο Θχρ]θθηι οἵ ἴῃ οἷο 58{15 ἃ ηριιβίο ἰΟἢΡ 58: Π}}5 ἀρ τσ, 
βϑρίϊμηο οἵ Ποηο, ῬγΟβρΙοθΡ ἢ ΠΟὴ ἰθν οι" ἈΠ ΠΪ 50}}ΠΟ1{π|5., ἈΤΏ ΟἸ ΒΒΙ ΠᾺ 111} ὙἸΧ ΠῚ. 

δ. ΤΑΡΑῦΜΕ Δρρδ νι, ου] 5 πηα]ατη ἀοοίγίηδιι οἱ πα θίθδϑιη ἴῃς ΡΠ] ορίοὶβ 
ὉΠΊΠ6 βΘηι15 δἴ11115 ΓΔ ΟγΘπ ἴᾶτη 6Χ 50. Ἴρ 115 4αδμι (Ἀπ Πανὶ πβὰ οοσηίζιπι Πὰ- 

βδθαμι. Νβὸ (θίβι 1 5ρ85. ἴῃ διηΐοο ροϑιία : 51Π6. πογὰ ΓΟΒΡΟΠΑΪ 856 ργοιηρίο 

ΔΠΪΠῚΟ ΘΙ 5ιϑοθρίανιιηι. Τάτ Ἰοησ6 δυΐθι ἃθογαΐ τὰ Ομουὶβ ΔΠ4] βθηξροὶ 

5101 6586 ᾿ἱπηροϑβιίπηι, αἴ δχϊηα6 τοΐα!η 56 ἀαγοῖ Αι Ποϊορία οτος, ΝΟ θᾶ βοί αν 
4 ΒοΙδϑδοηδάϊιϑ οἱ Βοιῃϊιι8 Ἰηϊδοία γϑ αιθραηΐ, 564 ἰηϊθρνα οαρὶῖα «φαϊηάθοὶμι 

Ῥαϊαίπα οἵ ραηπάθαμι ἈΡρθπαϊοθι « ἰαἰϊπἰΐαϊθ ἀοπανῖ.» Ργΐογθα ἀ6 ρἱ αγῖπι]: 

δϑὲ δοϊημηθηϊαίιβ οἵ ἀπ πιδἀ γ θυ ομιιπι βυιᾶυαπι οοπ Ἰα 1 [Ἀβοϊοαϊοβ : απ, 4 

[πρϑῦαπὶ ᾿η οΡΡΓῖ65 ΡΥΊΟΡ 65, θχοθυρία ργοροηθὶ ἴῃ Ἰΐθρο ν οἱ] 6. 
Ιη δηῃοίδι!ομθ Ἰηἴθρυα Ὠά 065 Βοϊβϑϑοηδάϊδηα οἱ ΤΔοο βία μα Θχθμρ}} 84 ΠῸ5 

πιϊϑϑὶ., 5δ]θοία διΐθηι οχ Βοιἰδηΐβ. (δίθγαη Ὀγθν τα] δἰμαα! οἱ οομιμοα 5. 1} 





ἬΛΒΙΙ 
ΝΟΤΙΤΙΛ ΟΟΡΙΟΙΒ ΡΑΙΠΑΤΙΝΙ. 

-“ὔᾶος.νἍἝ“Ἕ““- 

Οοάοχ ἴῃ ἦ5 ᾿ηϑι ΡΠ δΟΘιι8, ρᾶΡΊΠΪ5. ΠιπηΘγ 115. Θ᾽ 6 φαδίπογ 16 (0115 Π16ΠῚ - 

Ῥγδηδοοῖβ ρυῆχὶβ οοηϑίδηβ, ἴῃ Οαία]οσο ἈΟμπμὰ μηἶ550. ἢ. 205. [ΘΟ ΡΙΟΡῚ ῬΑ 

ΟΡΘΓΟΌΪ ρο] παῖδ οϑὲ ἸΠΒΟΡΙΡΕ]Ο ὩΡῚ ᾿ποῖβᾶ, Τ} βππ οὐ : ϑώνε εἶθ διδ᾽ϊοίοεοα, 

ψιίανι Π οἱ εἰοἰ ον σα οαρία δροίἑμηι γδοῖ, εὲ Ῥ. Ἡ. Ογεβογίο ΧῊ ἐγορἠεδιων πιὶδὶξ 

Μαακὶνοϊίαπιιδ, μἰγίμδχιιο Βαναίας εἰμα οἰο. δ. Ψὰ. 1. “νοι αρὶ δι οἱ Ῥρίποορο 

ΕἸοοίον". ϑααιαηῖαν Βανανῖθ αὔρα αἱ ἀϊοπηΐ, τἀ δϑὲ Ἰηβισπὶα ἴῃ βοιῖο,, οπη ἴθπη- 

Ρουΐβ ποία : “ππὸ Οὐ δὶ ΠΗ͂. 190. ΧΧΠΙΠΤ : νἱάἀο!οθὶ οχ {115 ΒΙΒ]Π]ου]θοα Ῥαϊαιῖπε 

ΘΟ οι οϑῖ Πἰο ποβίοθν, 4105 Οὐθρουῖι ΧΥ͂ ρᾶρὰ 51}} ἃ Μααχα πὸ Βανανίθο ἄτιοθ 

ἄοπο ἄαδϊοβ, ποῦ} }]65 Ηθ ἀ6]] ορρίοθθ νἱοϊουῖα μια ηα]} 145. δοοθρὶῖ, ἁἰααοῖ ἃ ΠΠ15 

ἀπίθαιδπι ὕγραηι 1 ϑαηάθηιν ΒΙΒΙ οἰ θοᾶπη Ῥα]α πὶ Ρ6. Γθοπϑιὴ ΑἸ] αι 

[δγὸ ἰπΐθργαια Ἠομᾶπ δάνοχὶς : ΘΟΠ ῸΡ Αϑϑθιηδηΐϊ ργθίοπ θὰ σοπθγαίθιη (ὰ- 

τὰ]ορ. ΒΙΡΠ Ομ. γαιίοαη. ἴοι. 1, ρας, ΧΧ ΠῚ. Τηβογῖιιβ οαίαιηο δ ἀβορρίσμ ᾿ϑϑίταν : 

71η πόνο ἱπαϊοο Ῥαίαί. ΧΧ1Π1], οἷ 55. Οοάθχ νϑῦὸ ποβῖϑυ δὶ Ραϊαῖηαβ {|| 6 πο - 

᾿ιϑϑίτηυ 8, Α᾿ Ποϊοσίαπη (οηβίδηἑ πὶ σδρ ας σοπίϊηθ 5, οὐ 115 ΘΟ Ἰο15 οη  αἴθπι 

ἀἴαιθ νοι ϑίδϊθιη ἰοθῸ 5110 ΘΡΠΠῚ ᾿ΘΡΡ᾿ Γ65. ἐπ παι ΘᾺ 1 }Π1|0ὲ15, αἱ ἰἴὰ ἀἴοαπι, 
50. ΡΤ 15. ΘΟΙΘΟγανθυαηΐ : δα πάθη ΥἹΡ πᾶσ! ΠΟΙΉΪ 15 ΟΠαγάοη 46 ἰὰ Ἀοομοιίθ, ἃ 

οαΡΙῖ6 δα οα]οθπὶ ἀθβοριρίι, ρουροίσαιιθ δηποίδιϊομθ ᾿πϑιριιοξ αι ἴῃ ἈΠΙΠ1Ὸ 

Βαρϑὲ αἰ ἴῃ Ἰποθηὶ δάδι; νά. Απα]θοῖα Ογἴοα Ιπηπὶ. ἃ. ἨΈΒΟ ΚΟ (Δοπὸ δὲ Τἀρϑίο. 

τ8οο. 85) ργαίαι. ρὰρ. Χ1Π. Ουδηηοί ρθη, 4διηαδπι [Δ 6116 οὐάδιῃ πη ΠΡυατη 

ἴηἴον δ διίοδηο8 ΡΘΕ ΙΟΒΊ ΓΘ ΠῚ 6556 4ππᾶπ| 4 ΘΙ 8 ΡΤ ΙΟϑἰβδί μα πὶ; απο Ἰά θη 

Ηρ 6115 βϑηΐρα ν]άθίιν ΒΙΡ]. αν. νοὶ]. 1Υ̓, ρμᾶρ. 432 : ἰδπηθη θΓῸ 6ο, 4ιοά ἀο- 

ΟΥΙ551Πλ118. ὙἹ Θἵ Δ] ΟΥΙΙ ΠῚ) ΘΘη αι ΟΥ̓ ΠΙΟτ5, ΟΠ Ρἀοπι5, πᾶ ηο 5}}0} Ἰὰ πὶ ΟΡΘΡΑ πὶ 

ἰοΐδι να Ἰοαν, ΡοΡρᾶπι ἴθηθυ6 1Π͵4π| νἴδι, “ᾶτη ἰπδεϊτ : αἱ ἀΡριπηθηΐα 

4υϊάθπι,, 56] ΘΠ 116 ΡΑΡΊΠΆΤΙΙΠ Ρ ΡΠ ΟΠΘμαιι6 (ΟἸοἷ5. ἀἸΠρθηϊον ρουβουί θάμα, 

ἀδ ἴθχῖτ νθγὸ (ρΡῖο θὰ 4ὰθ ἴῃ οοπεϊηιιαῖα ᾿θοϊΐοπθ θη αν 1) σϑπθγα πη δἴάιιθ 
ὈΠΊΨΘΥΒ6 ἈΡΆΤΩ : Π8ΠῚ ΤΠ] Π]Πηἃ “ΒΘ 4116 ῬΟΙΒΘ 48] τῶ ἰᾳπία τ] ἰὰ1π 6 οοάϊοιιπη 

Πλΐη115 ΘΟ ὧδ μοί. Αο 46 51η91}}}8 Θρ᾿ συμ πηλι 115. ̓ ἰπά]οα}υο0, 40 ἰοοο ἰῃ- 

νϑηϊαηΐα" ἅτ ἴῃ δά. ΑΙ ΠοϊΪορία θη ΘΕ }}5 ἀρια Ρρίσγιμη οἱ 19. Μανίδπι ΝΊ ΘΟ πο 8 

ΒΆΒΙΘη565., ᾿πηρθηβϑα ΜΙ οἰ ον 86558, τὅδο. 8 (7), ἀπὶ, 51 114 ἀδβιιηΐ, ἴῃ δαϊε. 

(Ὁ 6 ᾳυὰ νἱάβ ΒΙ}]. Οὐ. δι]. νο]. ΕΝ, ρ. 441. Εὰ δαΐδθηιν δαϊϊ, ϑπὶ ἀϑιι5. αυΐα ἴῃ 'ρθο (οά. 4πὶ δὰ 



-, ΗΑΒῚ ΝΟΤΙΤΙΑ ΟΟΡΘΙΟΙΒ ΡΑΙ,. ΧΙ] 

πω, ουιι5 ΡΥΐποιιβ ἴομι5 Προ 1704. Θϑΐ ᾿πηρ Όβϑιι5. Πάν Δ 6416 ΡΥ πιο 

᾿ ἐς 4υδίιον [Ὁ}1|8 ργῆιχὶβ, ποθὴ πυπιθγαῖῖβ. [πὰ «πονιιπ ᾿υΐπηο, γεοίο, ᾿πυθηϊία 
“ται! τοῖϊιι5 ΟὐάἸοῖβ ἀγριιπιθπία οοηϊπθηβ5., βορίρίιτα 5:0. οἰγοῖτον. ἀθοίμη : 

᾿ ἤσδαι τἀ ΐατη ᾿ς δἀβουῖθαμι, φιο ἃ Βνιποκὶϊ ἀρορτάρθο ἴῃ Απα]θοιῖς (Αὐ- 

᾿ δοπίογαϊι 1776. 8), ἴοπ. Ἐ ρίας. μὰς. ΓΧ 56(.. ἴῃ ρῥ]ογίβαι ἀἰβέονε : οὶ δυΐθιη 

οἴη οοάϊΐοο Πυ]βπηοαὶ : 
Τάδε ἔνεστιν ἐν τῆδε τῇ (η βίδλῳ τῶν ἐπιγραμμάτων" 

“ "νὰ; Νόννου ποιητοῦ Πανοπολίτου ἔ ἔχφρασις τοῦ χατὰ ἰωάννην ἅ ἁγίου εὐαγγὲ ἐλίου. 

τας, “Παύλου ποιητοῦ, σελαντιαρίου (2), υἱοῦ Κύρου, ἔχφρασις εἰς τὴν μεγάλην ἐχκλησίαν, 

- ἦτε (3) τὴν ἁγίαν Σοφίαν. ; 

ξ Τ΄ Συλλογαὶ ἐπιγραμμάτων Χριστιανιχῶν εἴς τε ναοὺς, χαὶ εἰχόνας, χαὶ εἰς διάφορα 

ἜΡΗΣ Ἢ Χριστοδώρου πονιτοῦ, Θηβαίου, ἔχφρασις τῶν ἀγαλμάτων, τῶν εἰς τὸ δυμόσιον γυμνάσιον, 

Ἂ τοῦ ἐπικαλουμένο" Ζευξίππου. 

Ἑ. Μελεάγρου ποιητοῦ, Παλαιστίνου, στέφανος διαφόρων ἐπιγραμμάτων. 

ος. Φιλίππου ποιητοῦ, Θεσσαλονιχέως, στέφανος ὁμοίως διαφόρων (4) ἐπιγραμμάτων. 

᾿ Ζ. ἀγαθίου σχολαστιχοῦ, ἀσιανοῦ Μυρεναιου (5), συλλογὴ νέων ἐπιγραμμάτων, ἐκτεθέντων 

ο΄ ἐν Κωνσταντινουπόλει πρὸς Θεόδωρον Δεχουρίωνα (6) ἔστι δὲ ἡ τάξις τῶν (7) ἐπιγραμμάτων, 

ἤγουν διαίρεσις, οὕτως. 

ο΄ α΄. πρώτη (8) μὲν ἡ τῶν Χριστιανῶν (0). 

᾿ β΄. δευτέρα δὲ ἡ τὰ Χριστοδώρου περιέχουσα (10), τοῦ Θηξαίου. 

γ΄. τρήτη (510) δὲ, ἀρχὴν μὲν ἔχουσα τὴν τῶν ἐρωτιχῶν ἐπιγραμματων ὑπόθεσιν. 

ΟΣ δ΄. ἡ τῶν ἀναθεματιχῶν (1 1). 

ε΄. πέμπτη ἡ τῶν ἐπιτυμξίων. 

ς΄. ἡ τῶν ἐπιδειχτιχῶν. 

᾿ ἑῤδόμοη ἡ τῶν προτρεπτιχῶν. 

ἢ. ἡ τῶν σκωπτιχῶν (12). 

. θ΄, ἡ τῶν Στράτωνος τοῦ Σαρδιανοῦ. 

ι΄. διαφόρων μέτρων διάφορα ἐπιγράμματε. 

ια΄. ἀριθμητιχὰ, καὶ γρήφα (13) σύμμικτα. 

Ῥευτηϊα Ἐρἰαγαμπηπηαῖα ϑαϊπηλβὶαβ ἀπποίανεγαϊ., 40 (8) Βε. πῃ μος οἱ ἴῃ βεαθθηῖ 5. Ομ τ Πα)}5- 
ἴοοο ἴθ {ΠΠ ἱηνεπίγεηϊαγ : ἴρβα ἔεγε υθίαθε ἐονε- πηοάϊ ογάϊηδίεβ πα μη ΘΓῸ5 {Π ον Ὶ5 βου ρίοξ. 
πἷξ σαμ ΑἸαϊπὶ5. (9) Βε.. χριστιαγιχῶν. 

(τ) Βειηςκ. ἐν τῇδε. (το) Βιε. 5ἷς : β' δὲ Χριστοδώρου περιέχει - εἰ ἀὐάϊε 
ο΄ Ὁ) Βεῦπεκ. Σιλεντιαρίου, εἰ υἱοῦ, ̓ φιοὰ βοζαϊαγ, ἰη ἔπε, χ. τ. λ. 

᾿ ἐδαβε. (11) Βκε. γεεῖα ἀναθηματιχῶν 

(3) Β-. εἴτε... (12) (οα. σκοπτιχῶν. Βν. δάάϊε, καὶ διαφόρων, 

(4) Βε. ὁμοίων χαὶ διαφόρων. αυοά ποη εβὶ ἰπ (οά. ; 

(5) Βε. Μυριναίου. (1.3) 5ϊς, ἴογϊε ρτὸ γρῖφοι εἶνε γρίφη. Βγ. μαθεὶ 

(6) Βε. «αἀάϊῖ τὸν Κοσμᾶ. τριφάδη,. 

(7) Βε. οπιϊτεῖς τῶν. 



ΧΙΥ ΗΑΒῚ 

ι6΄, Ἰωάννου γραμματικοῦ Γάζης ἔκφρασις τοῦ χοσμιχοῦ πίνακος τοῦ ἐν χειμερίῳ λουτρῷ. 

ιγ΄. Σύριγξ Θεοχρίτου, καὶ πτέρυγες, Σιμμίου. Δοσιάδα βωμὸς, Βησαντίνου ὠὸν χαὶ 

πέλεχυς (14). 

ιδ΄, ἀνακρέοντος Τηἴου Συμποσιακὰ ἡμιάμόια, καὶ ἀναχρεόντια, καὶ τρίμετρα. 

ιε΄, Τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου ἐκ τῶν ἐπῶν ἐχλογαὶ διάφοροι" ἐν οἷς χαὶ τὰ ἀρέ- 

θου (15), καὶ ἀναστασίου, καὶ ἰγνατίου, καὶ Κωνσταντίνου, χαὶ Θεοφάνους κεῖνται ἐπι- 

γράμματα. 

Ηυΐο τἀ} 016 ἴῃ ἱπλὰ ρᾶρὶπα ΔΕ πὰ πδηι ΟΡ Πἰοἃ 55 ρίιπι οϑὶ : σέ 

διδιοίμοοω Ῥαϊαίίια. πα γογοὸ ΒΡαποκίιιβ 05 ἀπ105 ἃγ οι] 5 Βα ρβουϊξ, ις΄, ἀλ- 

χίφρονος ῥήτορος ἐπιστολαί τινες, οἵ ιζ΄, ἀριστοτέλους βίος, 41105 'ῃ 50 ΔΡΟΡΙΆΡΒΟ ρᾶρ. Χ 

Δα] 6οῖτ, ποι νἱάθο : πᾶπὶ ἴῃ (σά. μδο ρᾶρίπα ποὴ βιπΐ, πϑάπθ πηάπδμῃ ν᾽ ἀθηΐιν 

[ι11556. Του πὶ τα] ἴῃ Οοάϊοθ 4116} αἴχαθ ἰάθαϊα ᾿πάϊοαὶ μα θυὶ, δὲ Βα κῖα5 

Ργαίαϊ. ρᾶρ. ΧΙ-ΧΙΝ οὔ βογνανῖῖ, οἵ ἔρ8θ ἀθιμοηβίγαο 5118 ἰοοὶβ. Εοάθμι [οο 
650 βουϊρία βιιηΐ δρὶρυηημπιδΐδ 8] αιιοῖ, τπᾶπιι τθοθητίοσο {πᾶ {|| οἱ [ΑἸ] Ἁγ 

ἀοθοϑιημ5; δηΐ δαΐθη Ὦφο : 

1: ἢ σάτυρος χὸν χαλχόν. Πδοϑὶ ἴῃ δάϊι. ϑαθιθηϑὶ. 924600}05. ΑὨΔΠΟ]. ἴοι, ΤΥ 

Ρᾶρ. 175. Ἀποηγηὶ. [Ρ]Δη. 6ρ. 246.] 

Π. Χαῖρε θεὰ δέσποιν᾽. Ποοδῖ ἴῃ δά. ϑ4}} 16 η8ὶ 1800}05. ἴομ. Ὀ}Ρᾶρ. 119. ΟΚΑΤΕΤΙ5. 
ΙΧ, τοά.] 

1Π. δῆμος ᾿Αθηναίων κ. Π)εοδῖ δά. 84} 16 η5. 98 00}05. ἴομμ. 1 ρὰρ, γὅ. [ϑὡμοπίαίς, 

ἈΡΡαεπά. 577.] 

ΓΝ. ἄλσος δ’ ὡς. ΕΑ. 540 6η5. [0]. το νογ5ο. Ῥιλτοχιβ. [Ρ]Δη. 6ρ. 210.]} 

Υ, Εἰ χαί σοι πτέρυγες, τὖὖ ΠΕΟΝτρ ΤΆΒΕΝΤΙΝΙ, Πδοϑὶ δά. 54}). Ψ400}}85. ἴοπι. 1 

Ρᾶφ. τ68. [ὀῥΡΙαῃ. 413.] 

ΥἹΙ, ἵζευ ὑπὸ σχιεράν. ἩΠΕΚΜΟΟΚΕΟΝΤΙ5. Εά. 88}0. [Ὁ]. 16 γεοίο. [ΡΊαπ. αι. 
ΝῊ. ἔρχευ, καὶ κατ᾽ ἐμάν. Αποηγπιὶϊ. ΕΔ. 841». [ὁ]. 16 πεοίο. [ΡΔη. 12. 
ΥἼΠ. ἄχω φίλα μοι. Εά. 54}». [Ὁ]. 180 γϑοίο. αλύκαρα. [ῥΡΙαη. 152.] 

, ΙΧ, Πλῆκτρ᾽ ἔχει φόρμιγγος. ΕΑ. 854)». ἴο]. 205 γοοίο. ῬΑΌΠΙ ϑΙΠΕΝΤΙΑΒΙΙ. 

ΙΡΙαη. 5578.] 

Χ, Σὸν μὲν κάλλος ἔδειξε. 540. 1ΡΙΆΘ6μ. Ἐ]μβά θη. [ΡΙΔη. 27} 

ΧΙ. Μουσάων δεκάτη. 5410. [0]. 212 σ6750. Τπονται. [ΡΊΔη. “83.] 
ΧΙ. οὔτις ἐπ’ ἀνθούσῃ. 540. ᾿Ρ]ά τη. ΕἸ] υϑά θη. [ῥΡΙδη. “485.] 

ΧΠΙ. Οὔνομ᾽ ἔχεις λιδάνου. 841". [Ὁ]. 212. πδοίο. Ἐ)υ5άδι, [ΡΙΔη. 288.] 
ΧΙΝ, Τίς λίθον ἐψύχωσε. 8541». [0]. τ00 Ψόγ5ο. Ἀπορίργαριιιμ. [ὀΡΙΔη. 159.] 
ΧΥ. ἡ παφίη χυθέρεια. 54}0. 1014. Ῥειτοκιβ. [}. 160. 

( τ) Ἦος ἀς Βοβδῃϊπο ἴῃ βθαιθηΐθηι ΠΕΙΉΘΓαΠ ΡΥΘΒΟΥ ΤΟΥ {Π|6 (βαγθθηβὶβ, ου] 5. (ὑαΐθη ἴῃ Αροοᾶ- 
σοΠ οἰταν ἃ Βυιιηοκίο. ᾿νρϑίῃ οἱ ἃ]ῖα ποῃηι!!α οχϑίαηϊ : νἱά, Βαργίς, Βιθὶ. 

(15) Τὰ (04, Ιορίταν Ἀρέθ : 15 νεῦο Αὐθῖμαβ εβοὲ ΟΥ̓. γο]. ΥἹΙ1, ρα. 791. 



ΝΟΤΙΤΙᾺ ΟΟΠΙΟΙΒ ΡΑΙΑΤΙΝΙ. ΧΥ 

ΧΥῚ. οὔτε σε πραξιτέλης. 54}0. 1014. Ἐ]υβάσδῃν. [ΡΊαῃ. 161. 

ΧΥῚΙ. Τὴν παφίην γυμνήν. 54}. ᾿Ρ14. Ταοταπε. [1}0. 163.] 

ΧΥΠΠ. Σοὶ μορφῆς ἀνέθηκα. 540. 1014. Ε)υδάφι. [1}. 164.] 

ΧΙΧ. Αὐτὸν πυθαγόραν. 5410. [Ὁ]. 225 νεγ50. ἈΠΟΡΙστάρῃαπι. [ὀὈΡ͵Δη. 3526. 

ΧΧ, Τίς πόθεν ὁ πλάστης. 84}. [0]. 203 ν6γ5ο. Ῥοβιριρρι. [1}ν. 2γῦ.]} 

ΧΧΙ, Νιχήταν δορίτολμον. 54}. [0]. 173 σνεγ50. [ΡΙαη. 46.] 

ἌΧΙΙΠ. Νίψον ἀνομήματα, μὴ μόναν ὄψιν. ὕπιι5. νοΥϑιι5. [Ὑ6γ0ὰ ἀντιστρέφοντα, 6 
Βοπϑάϊοϊα ναβοι} 5 δά [ογ 5 δου  ϑϑϊδυιιπη ΡΟ5115 ἸΠΒΘΌΪΡΙ 50}118.] 

᾿ς ΧΧΠΙ. ὦ λῷστε μή. 1600 5. ΑὨΐΠο]. ἴοπι. ΕΥ̓ ρᾶρ. 165. Ἀπορίργαρμιιηι. 
ΓΡΙα πα. 192. 

ΧΧΙΝ, Τίς ἅδε- βάχχα. Εαϊι. ϑαὈῖθη5. οί. 1.7.5 γθοίο. ϑύμόνιθι5. [ὈΡ]αη. θο.] 

ΧΧΥ, Τόλμαν ἀλεξάνδρου. Εάϊε. 8416 Πη5. [0]. 185 γϑοίο. Ἀπόησσαι. [1}. 1.20.] 

ΧΧΥῚ. Τὰν ἐχφυγοῦσαν. ΕΑ. ϑαΡίοη5. ἴο]. 1902 χϑοίο. ΤΈΟΝΙΡῈ ΤΆΓΘΗΙηΪ. 
ΠΡ. 182.] 

ΧΧΥΠΙ. ἴδ᾽ ὡς ὁ πρέσδυς. ΕΔ. ϑΑὈίοη5. [0]. 215. νϑγϑο. Ἐ]υβάθπι. ΠΝ. 530 7.7} 
ΧΧΙΧ [516]. ἄγριος οὗτος. ἸΆοο"5. ΑμΐΠο]. ἴοπι. ΠῚ ρᾶρ. 198. στιανι Ζουρ- 

ται. [Ἀρρεπά. ερ. 423.] 
ΧΧΧ, ἴσως με λεύσων. Εαϊι. ΘΑ 65. [Ὁ]. 17γή γϑοίο. Ῥαιταρρι. [ᾧὀὈ΄δη. 52. 
ΧΧΧΙ. Ταύρου βαθὺν τένοντα. ΕΑΪϊ, ΒΑΡ Ί6η5. [ο]. 2 γδοίο. Ἀπτιραται. [ΥἹ, 256.] 

ΧΧΧΙΠ. Τὸν ἐχ σινώπης. Εάϊι. ΘΑ ὈΊΘη5. [0]. 113 νϑλδο. Ῥηισαρρι, [ᾧὈΡ]δη. 25.] 

Ἠδοΐθηιιβ γθοθηβιῖα ἴῃ Οοάϊοθ πηδηῖ γθοθη το 6 5:0. ΧΙ ἀὰϊ ΧΠῚ βουρία βυηΐ : 

{πὸ ΒΘ4ατηξιν, διηΐ ᾿π πυπηθγαῖῖ5. [Ὁ}115 τηᾶηῖϊι ἈΠΕ 5256. ΟἸΓΟΙ ΘΙ ΠΟΙΪ ΡΘΓ 

τοι (οαΐσοιη δὰ ἤποϑι τἰ5416 σοπεϊπιιαΐα, 

2“. Ῥαύτ 5:16 Π| 1 ΣΙ}, ΟΥτγὶ ἔ,, Πεσονὶρίίο αρπα οοϊο σία, σοι ϑαποίω 80- 
φῆπίω. Τιϊαϊι5 [Ὁ]. 1 γοοίο : Πύλου σιλεντιαρίου ἔκφρασις τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας σοφίας. 

᾿ποῖρὶε : ἄρ᾽ ἐστιν εὑρεῖν μείζονα. 

[Ηἷς βυθβίϊει: νἱν Ργοϑί δ ἰβϑίπηιβ, πῸῚς ἀΠΩ ΠΙΆ Π Δα ΠΏΘΠῚ Ρογβθοιῖιθ ἤδης 

«ἰδβουῦιρι !ομθι, 4 ΡῈ ἴῃ ψνογ50 ΠΟ ἶρ50 [Ο]ο ἱπομοαΐα θυ πιιηίαν 415 ΒΡθάονϊο 
Οἰΐπι τηϊϑὶς ΕΡ β[ο}15. Ῥαγὶθηβίθιι5. ᾿πβογθηάδ. ΝΟ γϑροιίμηιβ Το βίαπα δὰ Ραϊαῖ, 
Ρ. 9--οὔ; πϑοθββασία χιβθάιιθ γοϊδία βιιπξ ἴῃ Απποίδιϊοποϑ.ἕ 



ΦΛΑΟΟΘΒΒΗ 
ΡΒΟΙΕΘΟΜΈΝΑ ΒΑΕΥΙΟΆΑ. 

γριθνοβ τοὶ, γΟ]]ρΊΟϑΙ5511}1 ΤΟΥ Δ] ΠῚ, 
«πὰπὶ οπηηΐα ἴὯπ| βθοιπάα 4υᾶπὶ ἀάνονθα δά 
ἄδθοβ. γϑίθυυθηϊ, θ61}}15. [6] 1Οἴ6} σοϑῖθ, ΠΟΘΙ Ρι5 
ἀδν οι 8.) ΠΟ 50] τ ρᾶγΐθιη ργϑάθ αἰ τι6 πηδπιι- 
Ὀ145 ἀ115., ΦΟΓΠῚ 86 ΡΥ ϑΟ51410 νἱοίου Δ ΠῚ ΓΘΡΟΥ- 
[4558 ΘΧ ΒΕ] Πα Πΐ, ΒΘΡΟΠΘΙΘ, ν ΘΙ ΠῚ ΘΕΪΔ ΠῚ Δ ΠΊἃ 

. Βοβεῖθαβ ἀδεγδοία 1π [ΘΠ 0}15 δἴψιιθ ἐδ! 0015. 60-- 
ΤᾺ Πὶ ἀθάἸοα "6 50] 6 απὶ (ἢ). Αὰ Ποὺ ΔΕ 4 11155] ΠΉ11Π}, 
αὐ ντἹάθιιι", ἀο ΠΑΡ ΟΥΠῚ ΡΘΠιι5 ΡΓΟχίτηθ δοσθάθθαι 
αἰτππὰ, μὰϊο σοσῃδίαμη,, (ἀππὶ γ]οΐου 5. ΡΥ ΘΟ ΠΊ]ἃ 
ἴῃ ΡΌΡΙ]10158 σΘΡ Δ] ΠΡ 015, 4185 οἱ, 'ρ88 51}}} ἀθο- 
ΤΠὶ ἰαΐ6] ἃ ΘΡα πὲ, ΡΙΌΡρΟΒιία,, εἸροάδ5, ἰθθοια5 
οἱ ἰἸά φϑηῦβ «]ϊα, αἀ1ϊ8 σοπβϑθουυθηΐ, 51Π|8] τὶ 
ΒΓΔ ΔΠΙΠῺΙ 5165} 1ΠΟ Δ. ]ΟΠΘη ἀανθηΐ, 51 τὴ }} 
Ὠ]ΘΙΏΟΥ Δ ΠῚ) Ὑ]ΟΙΟΥ 86 ρα ΠΟΙΏΪΠ65 ΘΟΠΒΟΡ γανθηΐ, 
Οὐπὶ «α]ρ5 ἀποθβ σθηθυ θιι5. ΘΟΠἢ Πρ ΘΠ άπ ΠῚ 
δὲ τθυ 1 Πἢ, ᾿Π5Ε ΠΤ Θ ΠΟΥ ΠῚ ΘΟΠΒΘΟΥΑῖΪο, Δα θτιβ5 
4015 1π ἃυ 16 δϊ Ορ᾿ ἤοῖο ᾿ἀϑῖι5 ἔπθυαΐ,, ΔΡΠΙΟΥ ΠῚ 
ΠΡ 118, 4] Ρι15 58006. 58] 6Π} 5118] ἀθθιιθυδὶ, 
ΔΙ ΠΟΡ 46 4188, ΦααπῚ τι ἃ ΠηΪ5 οἵ δοῖαίθ οοη- 
[δοϊιι5. ἃ0 Ορϑῦθ δοΐθηο οθϑϑαροῖ, δὰϊ δά δἰ μὰ 
Ὑἱ δ ΘΘΠι15 ἐγ Δ 5116:, Ἰαιι44}0}}}1} ῥ᾽ οίατθ ἴῃ ᾿θπιρ]ο- 
ΓἼΙΠῚ ὙΘΒ1}011115 ΘΟ ΠΘΘΉΘΒΟΘΓΘ αιϊδη) [οΥ τ Π86 οἃ- 
5105 ΟΡ] οἱ πη] θαι, 

᾿ς ἰδ. ἀοπαν 8, ροβίψαδην Πἰον δ ἴῃ δῖ 6586 
σΟΡΘΡαηΐ, ᾿Π5ΟΥ ΡΈΕΙ 65 5ιπὶ Δ ἀἸ 5, ὈΓΘΥ ἰ5ϑ᾽ πλϑ 
1185 ῬΥΪΠλ ΠῚ δὲ ἴῃ ποι  ΠΙθιι5 56 σοπεϊηθηίθϑβ, ἴπ- 
ἴυἀπὶ δ ϊδ}, 5ἱ γὸ5 ἰΐὰ [δυγδῖ, ΤἩ γι ]ο6 ἱποο- 
ἀθηΐθβ., Βθυοΐοο ῬΟΥ β5  Πλ1ΠῚ ΠιιπηθυῸ, δὶ ΠπΘηῚ 
Ροβίθα ρθηϊδῃηθίθι" ἀοοθϑ81, ΡΥ πηππ ἃριιά [οπ65, 
ἴχπη Θἰ]δπ ρα Α]1ο5. Αἀ ρυΐβορθ {ΠΠ1π8 οοηβιιο- 
τπά 1 π18. δἰ πη ρ]  οἰταῖθ πη σοπιροϑβί τα πὴ Θρ᾿ σΥ Ἀπ πιὰ 
«πο, ἃ ἱπηροϑίου 8. ρυοοα! ἀπθῖο, Αἰηρἢϊ- 
ΤΥ ΟἢἾ5. 46 η} νοοαθαπὶ {εἰ ροα! (ἰδάτηθὶβ. {116 }15 
᾿πϑου]ρίαπι ΓΘ ΡΙ5. ἴῃ Ἰθπρ]ο ΑΡο]]᾿η58 ᾿βιηθηὶὶ 
Πενοάοίιβ νἱάθναι (Υ͂, δ9) : 

᾿Αμφιτρύων μ᾽ ἀνέθηχεν ἰὼν ἀπὸ Τηλεδοάων, 

οὐ 1Ππῶ4 φιοά ΥἹΡΡῚ 5 δά δαπάθι γδιίοπϑιῃ ἢη- 
χὶρ ἃΡ δηθὰ ἴῃ [μθιιοαΐθ οἰἰρθο Αδῃιῖβ ᾿πϑουῖ- 
Ρίπηι (486) : 

«Ὁ) ἜΒΟΒΣ]. Αβᾶμη, ὅ60 5644., ϑ5θρί. ὁ. ΤᾺΘΡ. 260 5664. 

“ἜΥ6 οδΥ0 ΟἸρθαπι, τηδρηΐ σοϑίδηηθη Αραπί 5, 
, Ω 5 : 

ΡοΒΕθ5 δάνουβὶβ ἤρο δὲ σϑῖὴ οδυτηΐη6 βῖσπο 
ΦἜΝΕΛΒ ΒΞ 60 ΡῈ ῬΑΝΑΙΒ ΥἹΟΤΟΒΙΒΌΒ ΕΜ. 

Ουοά ορ᾿βγδηημηὰ νοἱ ρυορίθγθα δὲ τπῃϑιιογ Ὀ1}6, 
(οἀ ἴῃ μυῖβοθ 5᾽ ΠΡ] 1 οἴ τα 15. ̓ πη δεῖ πο ̓πϑῖσπθ 
[Δη6 η δουηθη Παροὶ. Ῥοβίψαδηη δηΐηὶ ἴῃ ΠΪ5 
ἸΠ50}ΡΈΟΠΙιι5. γθυθὰ πιο νὶ ἸΘρΊθθιι5 οοορία διιηὶ 
Δἀβιυ πρὶ, ΠΥΡῚ πὸπ Ροταε 4υΐπ οιΐδαν ογδ οἶ5 
ααϊάδῃι οὐ Παΐιι5 δοοθάθγοι, οἰ) 5 πδίανα δὲ γϑι 10 
ἴα ἔθγεραϊῖ, αὐ πιιάα γοὶ θχροβιεἰομὶ υἱνιάϊον 
Βθηΐθητῖδ. Υἱ8 διοοθάονοι, Οποά τηᾶρὶθ. διϊδηι 
ἴὰπι ἀθθι Που], «ππιπὶ οἱορίασα ἰδέ μα. παῖς 
ΤῸ δϑϑϑηΐ δά μι 18. Οὐ οπΐπ πος Ὑθ ϑια Πὶ 

ΒΘηιι5. 5 ΌΡΠΘἢ «αοάδημπιοάο οἰβοῖαι, βροηίθ 
Θχϑρθοΐδίαν", τι ἀοοία ΄αδάδη) 5θηΐθητῖθ σοηξου- 
πλ ΔΓ 06 τοίην ἡΠΠπ|ὼ4, φρο ἀπ} 65 'π Πουοἱοὶ γοὺ- 
5115. ΟἹ} ῬΘΠΓΔΏΙΘΙΓῸ ΟΡ] Διο π6 οαπὶ νο]αρίαϊθ 
βῆ πηΐ, ΘΔ) ΔΠ1ὴ0 Θὲ πηθηΐθ ΡΕΥΟΙΡΙδίαν", 

υδγθ πηϑίμιγθ ἔλοία μη δὲ αξ οἱορίδοὶ ροθίθ δὲ 
561} ἀἰβιῖομα δὲ ρϑυϊοάοβ οχ ἀἰ 5:1 15 οοιρο- 
5185. 5Θρ πα ΠΠ]Θ᾽Ὸ ᾿πουϊοπία «παάαπὶ 5θπίθηεα 
δαϊ νθῦθοὸ οοποϊπάθνθηι «ποά ἰΘρϑη 15. ΔΠ  ΠλΔ1 ΠῚ 
Ρυηρονοῖ δὲ ἰθηθυοῖ. το Ὀγθνυῖι5. ἀπΐθι θϑὲ 
ΘΔ ΘΠ, 60 ΠῚΔΘῚ5 ΓΘ ΕἸ Ἵτπ" ᾿πρϑηΐοϑᾶ 5ΘΠίθ ἢ Τ185 
ΘΟΠΥΘ 510, ἃ ᾿γϑοθρίπῃν δὰ νἱΐαιη α{1|6, δῖ 
θΡαν 15 φυθάδληι δὲ [ροιπάα γνώμη, ἃ οἸπῖπο 
«πο 4ιι851 δου ϊθιιπὶ ἴῃ ἀΠἾΠ)0 το] παιιαῖ, ϑ8ς 
᾿ἰδαιθ δρΊ ρου πη αΐα, ΡΥ πὶ ἀοπαν 5, ἔπην 
ΠΠΟΠΙΠΠΘΠ 15. ΘΘΡ.ΪΟΡΑΠΡιι5., ταἴ}}158. νοιἱν 5, δία- 
ἴ15.,), 51618 8] 1576 γΘΡιι5 Δ δ᾽ τα, οαπη οχίθυ μα 
ΟΔΡ ΠΏ] Π15. ΤὈΓΠ]ἃ ΠΑΙα ΠῚ {πο τι6 σαν Π15. ἴη- 
ἄἀἄσοραπι. Νϑαθθ ἰδπιθη μοο ἰϊὰ γϑίϊπι δοοὶρί, 
αἰιαϑὶ 14 «πιοά ἴῃ Ποὺ βϑηθιθ ροβιϊοαηι δϑὲ, ἴος- 
ἴὰπὴ 80 δχίθι πᾶ 68 ἴσια ἀδθυγαπάμιηη 6556 
ΟΧΙβυϊπηθηη. Νδηι ἴῃ γϑρι5 4ποααθ 1158, 485 
ΘΡΙΒ ΔΙ ΠΏ. 115 ΘΟΠΟΪΠΠΔ (15 Ορρον απἰξαΐθη (8- 
θδηϊ, φιδηζαπι ἱποιαὶ δά ρἰθίδιϊβ, δἀπηϊ ναι β, 
ΒΡΔΠ ΔΠΙΠῚΪ βθηϑιιπι Θχοϊ δηπη), 4ὰ0 “παι 
ΤΠ] 6501: ᾿Θοίτι5, ΘΒροηΐθ ροθβϑθοὺβ Υἱβ δὲ μη πὶ 
ΘηΔβοΙτα 1 ΠαΔπΠὶ ΟΥ̓ΘΌῸ γοΐα οἰπὰ ο Αἰ αν την 
ΔΟΙΟΠΘ, ῬΙΘΟΘ5. οαπὶ [2 ΕΠ {188 5 ρὩ Π οαο πα [αη- 
Βθηάῶ Θυδηϊ 8 ΠῚ 8ΟΥ [61 588 06 ΤΘΡῚΙΠῚ ᾿ρΘΔ}Ἴ1ΠῚ, 
αῖΐριι5 δά ἀθιδίιν ᾿Ἰηβουριϊο, τὶ ϑιαζιορ, ἐαθιι 88 

ΧΙ] 

ΡΥ ὌΤΥΘΟ ΡΈ ΘΎΡΕΣ ΠΕΡῚ ΤΉ ΤΥ ΤΥ ΡΨ Ων 



τ Ρἱοίδ αἰΐμϑυα 51Π|1}15 ορϑὺὶβ᾽ ρυβϑίαπεϊα δὰ Ἰδὰ- 
θη 6715 διιοϊου αι ὀχοϊίαγο ἀθρεθαῖ! [ἢ ππο- 
ΠΟΙ 5. ἀυιΐθ πη ΒΘρῸΪ ΟΣ ΓΑ  Ρὰ5 ΄αοΐ δὲ ἀυδπίαᾶ 
Ταϑνῖηξ δὰ σοπηηηοι! ρθοΐου 5 56 Π5115 Θχργοιηθπάοβ 
ἰην αιηθηΐα, αυϊά δἰῖποὶ ἀΐϊοουοῦ Ουα οἴηπία 
“πὲ οὐακιιοά!, αἴ βροηίθ ἃρρᾶγϑαϊ «υοπιοίο 
[δοῖππι 511 αἱ ἐπίγραμμα, 4υοά ἃ πιά ποπηΐηι 

᾿ ΘΟΙΙΠΘΙΠΠΟΓΔΕΟΠΟ σορονδξ, 54115 πηαίιγθ δηρτιϑία 

ἀφ αῖρι5 σοπεί ποῖον οἰαυβῖγα ρϑυγρογα σοβεῖ- 
εξ δἕ, φυδηίαμην 5 οχῖσἶθ ἤηθι15. Οἱ οι Πιβονῖ - 

Ῥίαπι, δὰ ροθιημαῖῖβ τἀπλθπ ἰανάθην δὲ υἱγιαϊθηι 
᾿ δἀδρίναγοι. 
᾿ς Βὰα ἰδηιοπ ἱπ ἢος σοποία ΡΥ βοι8. {16 σοΪου, 

ΟΡ γῖβοᾶ 5 πη ρ οἴ τα5. ὠρλέδαϊε, τὰ ἂἢ ροδεῖςοὶ οο] ου ἰ5 
Ἰαπιῖπα οἱ ποπηϊϑὶ βιιπηπια οὐ ἴθι ρογαπίΐα δά- 
ον οπέαν. Τἀψὰ6 ποῖ ἀπᾶι ΟὉ οαιιϑᾶπι. Τιοοὶ 

᾿ ρηΐπη οαἱ ἀεδδιϊπαΐα Γπϑγαπὶ δρ βγαπηπιδία, γαῖῖο : 
Ῥασβὶβ ϑἰδίιιδε ἀπριβίϊον, ΟἸΡΡῚ ἃγϑὰ ποὴ δάπιο- 

 ἄσπι βραιίοϑα, πιᾶγροὸ ἀοπανῖϊ, οἔαβαπι οὐδ ΟΠ Θ ἢ 
ἱπέγα ἃιοῖοβ ἔπθϑ σοι θεαὶ : φαππιαιθ ἱρϑὰ γῸ5 
Ροβευϊανοι οἱ, {τὰ ἀδ οαιιδα Θρ σγδπιπιὰ ὀϑϑεῖ 
αὐάϊταπι, 5ἴπ ποτὰ ἱπιθ} ΠΠσογοῖαν, απ πος ἰρ- 

511π|., ἴὰπὶ ρα ἀοπανῖϊ ἀξ πηοπαμηθηϊὶ ορί βγαιη-- 
πιᾶΐθ οὐ ΠῈϊ ἀδβεϊπαῖῖο δὲ Ὀγον!αΐθπν οοιοτοθα- 
ἀαβαΐ δὲ δρηἰτοϑιιτὴ οὐμαΐαπη, οἱ ἃ ΓῸ ἈΠ Ιοππῖμη, 
Ρυδοίάεθας. γδγὰαμ οχ ἀπιϊψυϊβδίπιο μος ερὶ- 
Βναπηηδίαμη βΈΠΟΓΕ, αυοά τοΐὰπι ρεπάεθαι ἃ 
ΤΘθιι5 απ οἱ οὐἰσῖποπὶ σδυβαιηι6 ργ  θυδηΐ, 
Αἰ᾿αδηΐο ρμοϑβὲ αἰϊυαὰ οϑὶ θχουῦ πὶ σ6 Πι15, πιαϊθυϊα 
Πα ἃ ρου ποη αἰ γθυβιπι , ἔογηγα μαι μά] ]ο 
Ἡρευῖαβ. Οσρογαηξ δηΐπιὶ ποηπῈ}}} δὰ ΡΥ Ἰϑολγιιτι 

 ΠπΠαγατι ᾿πβου ΡΟ πιιπὶ σ᾽ τη πθπὶ Θρί στδπι- 
τηαῖα 50. Υ 6.) ΠῸῚ πος σΟηβ,Πἴο αὐ ἀναθήμασιν 
οἃ διιξ πιο ΠΠΘ ΠΕΪ5 ἃιιΐ ἃν Ε15 ΟΡΟΥ θι15 Δοοουητηο- 
ἄαγεπε, 564 υἱ ἴῃ ἰ8}1 ἀγσιπηθηΐο,, χιοά ᾿ρϑου πὶ 
Δηΐπηο5 δὰ 56 δάἀγθυ ἶϑθϑοϊ, βυδυῖδν οἰ ἱπρθηϊοθα 
Ἰυάσθγθπε. [πὸ δ᾽ υβπιοάϊ ᾿υβὶθυ5 ϑἰ σας θυ ποθρ5 
δὲ σοπαΐϊπᾶ δρ συ διη πηι 15 ἴοΥ πιὰ βουγαγὶ ἀθραϊὶ, 
5 ἃ Ρυΐβοο εἰ 5: Πρ} 1οἱ ΟΥ̓ ΪΟΠ15 ΡΌΠΟΓῈ ποοθϑϑᾶ- 
το γϑοθάθπάσππι ἔπϊξ. [ἢ τα] 1 θτι5 Ἰριταν δορὶ ργαηι- 
τηδῖῖϊθ {ππππὶ Ὁ ΡΟΥ ον τοὶ θχροϑβίτο, πᾶυγδῖϊο ὃχ- 

τς ρ]ϊοδζῖον, ογαῖῖο Βουϊ ἀϊον Ἰοοαπι μάθθγεῖ, ογέσμτη 
δ5ὲ Πα σοπὰβ φαοά, {πὰπὶ ἀναθηματιχὸν νε]]εὶ 
υἱάθυεϊ, γενϑγὰ ἐπιδειχτιχὸν ἕαϊξ. Ημτϊς σοπουΐ, οὶ 
78: ϑιπιοπιάθϑ υἱάθεαν. ρυς 5556, Ὀ] αγῖ πε πᾶ- 
γαγιπὶ ορογᾶῃ). Ετ χαυστη ροβὲ ΑἸοχαπάνὶ Μαρηὶ 
ἐπυρουῖιπι, ΤῈ Ρα5 ρδι ἰοίδ Ογοῖαπι νθῃθιηθη- 
[Εν ἱπηπηΐαι5, ροϑϑὶβ σαι 6 πουᾶπι φιοάδηι- 
τηοο βρθοΐθιη πουαμηάιδ οαἸ πὶ 5απηρϑϑϑοῖ, ἴθ 
40 5100} 1οἸτατ15 φαροάδηῃ δἤίδοϊδεϊο οατῃ ορθγοϑα 
ὁπ ἀϊοπα οοπ] ποῖα ογαΐ, ἰΐα τξ τη ΠῚ σαγίοβο 
γηα]  δπὶ Ιου 4υᾶπὶ ΒΘΠΘ, οαρθγαπε ΒΟΡΙΌΙ ερὶ- 

βΓΑπιπιαῖδ {1188 πα} ΤῈ τηδρὶ5 Ζπᾶπι ἀγα οἱ 
ἀοοινηᾶ ΜΠΕ οἱ σομημηθπάδγι νοὶ ]οπί. [πέρ 

ΤΑΟΌΒΒΙ ΡΒΟΙΞΕΟΌΜΕΝΑ ΒΠΕΥΙΟΒΑ. Χνἢ 

Πιξοο ΡΥΪποίρθιη Ἰοσοη) θεὲ ἢ πὰ σοπὰβ, φυοὰ 
ΓΘΓΏΠῚ ἃ Ροδίϊοα ἐγδοίαϊ πο (ποάἀαμπηηοίο ἀρἢοΥ- 
γϑηζίαπ δἰ {ι16 πη θη ξαπ), ᾿Ππϑι ΓΘ ΓΟ ΠῚ ρὸ- 
Εἰ5ϑ᾽ ΠῚ ΠῚ ΟΠ ΠἾ5 ΘΘΠΟΡΙ5. ΘΓ οϑα ΘΠ Δ ΟΠ 6 
οοπεϊπϑῖιν δὲ, ᾿ἰοθὶ σϑρᾶ ροδϑὶβ αὰΐ ρᾶυτπὶ αὶ 
181} Παρϑαΐ, αὐεἰποϊοβα ἰάπηθη ἔθη 5511} Δ. 
ΓΟΡ ΠῚ ἀθβου ριϊΟΠ6 5Θ πο ἴβάι6 δὰ 1|}85 Γ68 ΟΥ-- 
ηδηα5 ορτοσῖθ σοπίουμπηδεὶ ἐδ δοῖι Ρ]Δοο 6 ρο-- 
ἴοϑί, 

ὅλη γϑγῸ δῖ ρΟΘ5608 σαπουὶ ραγοεϊας Ὠναϊαν 6 
Δ παο51556, δὲ δι 6 βί πηι! οῸΠῚ 60 Παία5 6556, ΠΟΙ Ο 
ΠΑ Ια 401 Οτοοῦαμν ἰηροπίαη) πουθεϊξ, 
«πον, ὃξ νου ϊϑϑῖ πη ορϑουναν ΝΥ ΘΙ οκϑυὰ 5 Ὁ 
(ἴπ δα τἰ5 δά ῬΨἙμθορπίάθιη Ῥυοϊροιηθη 5 
Ρ-. ΕΧΧΧῚ, υπίνογϑα υἱϊὰ ϑθΥ ΟΠ ΘΉ116 ΟΠ Π65 
δἴααθ ονηηΐα σοηνίντα ραγοάϊαγιηι ᾿α5θιι5 Βα - 
ἄἀαραπε. Ηϊπο ὀχούίπηι θϑὲ σϑπιι8 Θρ᾿ σγα μη) τι Πὶ 
σχωπτιχῶν, («ἃ 5ΕΥΟΓ6 ον ο, “ΔΙ δι δ 1) 
δης ααϊξιι5, 56 5ου ΟΣ ἸΠΡΥΪΠ5 νο, ἱ. 6. ροϑί 
δ Υανῃ ΟΠ ΥἸβιἀΠπᾶπι, ᾿ΐα Π’δαιιδπίδίιπι αἴ οχοῦ- 
παίππι δϑῖ, αὐ δὲ οἱϊπὶ οἱ ἢοάϊβ χυοαίιθ ἰοῆρο 
Ρ᾽ανῖπι, Φασπι ΘρΙσ δι πδ 15 τη θη ποῖ ἤουὶ 
νἱάδαπε, οοπεΐπιο δἰϊαυϊὰ φαοά γἰδιιπν πιονϑᾶΐ, 
5865 οἱ ἀϊοίονγία.,, 51:01 δηΐπο ἤπραπε. 

ἔϑε δυΐθιη αὐτιὰ ρυϑίογθα βοπιι, ἃ ργθοθάθη- 
τἰθὰ5 ἀϊνουβαπι, 56 ἃ υϑίθειθι5 βιπ ἀΐοβθ θχοὺ]- 
ἴα, φυοὰ πηράϊαπι φαοάδιηιποίο δϑὲ ἴον δἰὃ- 
οἴαν εἰ δορὶ σγαπηπηα ἐπιδειχτιχόν, Εἰδρῖε ἰδπίθη 
ΡΙεγαπιάαθ υἱοϊπῖυβ. Οπδιηδάπιοίαπι δπΐῃ ᾿πίθν 

Ὀγουΐϊονθβ., υἱ Βοος υἱᾶν, ῬΥΓΟΡΘΙΕ οἰ θρῖαβ «προ δι 
γομθυ πὰ πῖπν 4188. ΟἹ τοϊδπι 5: πραγ π) ΡΑγτῸ 
σοπέου δι οπθ., δὲ ἱπρυϊπ 8 ΟΡ υἱνϊἀϊογθιη 
οχϊταπι ἴδοι! δ ΘΡ β δυημηδ 15 ΔΙ ΠΙΙΠΊΘΡΓΔΙῚ Ροβϑβίῃξ, 
τὰ ᾿πῖθυ Ῥοθπηαῖϊα 485 ἴῃ ΕἸΣΙ τ ῖ5 δορί σγδῖη- 

πηᾶίαπι ᾿δριιπέϊι", ἀπηδίου ἃ ̓ΠΡΥΪΠ)15., σΟη ν ἰγ 8}1ἃ 

δὲ βϑεπίθηξιοϑθα, μαιὰ ρᾶῦοα μαΡθηίαν 418 ρΓῸ 
οἰθρὶϊσ μάρογα οἵ σὰπὶ ΜΙ Πθετηὶ 4 1ο] 5. δὺΐ 
ϑοϊοπὶβ εἰ ΤΠοορηῖαϊβ. ἐλεγείοις οσοπηπηοάθ οοη-- 
Ἰπησογα ροββϑῖὶβ. ἔπ} 705 αυϊάθδιη σο που 5 ΙοηρῈ 
τη ΧῚ ΠῚῚ15 ΘΧ ΟΠΊΠΪ ἴδια δοΐδίθ ΠΕ ΘΓ 5 84 Ποδίγα 
[ΘΠ ΡΟΥῚ5 βασυδῖιι5 δϑῖ: ἴῃ 60 θ᾽ ΓΙ πιὰ βιιπὲ οἱ 
᾿πυθπιῖοπὶβ ἰαπάθ οοπβϑρίοια, εἰ ΟΓΔΙΙΟΙ 5 6[6- 
Θαπῖϊα ΡΥ ϑοϑίδη 1 551π|8, 4115 1Δοἴαγ ἃ {π8Π| ἴῃ 
εἰθρίδςϊβ ορἕϊμηϊ δουὶ ροδῖὶβ. ἔδοϊπιι5, 4ποάδῃ - 
πηοάο γϑϑαγοϊζαν, [Δ 4116 60 π|86515, {110 ὙΘΡῚ51}1}1115᾽ 
δϑὲ μβαπὰ ρᾶιιοα ἴῃ 115 δχ ΠΠπ|ρ 1 15511}}15 γθἔμϑεος- 
Γαι δἰθσίδοογιιπι ἔοπιθι5. ἀδάιϊιοία δὲ ἀεγῖναία 
6558. 

ὅδυὰ τρυϊαπιθιι5 ΠΟΡῚ5. ιιδηΐα [ὈΘΥῚ  Ρ6Ὶ ἴο- 
τἴὰπὶ Οτοοΐαμι Δ δἰ 4 ϊ55ϊπιᾶ εοϊδέρ ρα] σοι μα. 
ΡΥΪν δου πη 416 ΟΠ Πἰ8 ΘΘΠΘΙῚ5 ΠΟΠΕΓΙΩΘΠΓΟΓΡΊΙΠΙ 
ςορίδ, 6 4 ]}ὈῈ5 Ρ] αν πᾶ ᾿Π5ΟΡΙΡΈΟΠΙΡιι5 ᾿ἰπϑέγιοίδ. 
ἔμ !556 εσοπϑίαξ, ἀπθιῖϊαν! ποη Ροΐθϑὲ ΠΌΙΊΘΓΙ ΠῚ 
ΘΡΊ σ δι ΠΊΔπΠῈ γ  βῖ θτ15 ΘΟ ΠΟΘΡΊΟΥΠῚ ΠΟΙ ἔι558 



ΧΥΪΙ 

οχίρασπι, πῖον Π8ο «απ Ρ] υυ 1 η1ἃ Θ556η: 8 

δὰ ρορυϊογιπι 165 βεϑίᾶθ., δ ψϑίθυθιῃ ὉΓΡῚ ΠῚ 

ΠΠΘΠΊΟΥ απ, δ᾿ ΠρΌΪΟΥ 416 ΠΟΙ Ππιιη Υ] 8 ΠῚ 

ΠΠαϑίγαπάδη τηοπηθηΐαμι παρολοπὶ, τοὶ, νθ- 

[δῖ ΓΘΓᾺΠῚ ΒΌΔΓΙΠῚ ΠΙΘΠΊΟΥ 85 ΡΘΙΒΟΡἰαἴΟ 65 

Οα ΓΙ οβἰ5ϑϊπιῖ, π6ο ἢαπο ἐοπΐθπι πο] θχθυπηΐ, θχ- 

δ τογαηίααθ αὶ δ᾽ αϑπιοάϊ ορ θυ πη πιδῖα 6χ ἀ15- 

δ βἰ8. ΠηΟΠιιΠΊ ΘΠ 5. ΟΠ ρ θη, 5: πη  } 4116 οὶ 

ρ5ῖ5, δὰ φυϑ ρϑυπεραπί, ορθῦῖρι5 ἀθϑοῦῖρία 
δὲ δάἀιπιργαῖα βουύνανθπί. (μη θπ]οὐ Δηΐι 60]- 

Ἰθοιΐοπθθ δυιΐ5 ΘΘΠΟΡΪ58., ἄποθιιθ 8πῖ6 Φον ΠῚ 

ΠΟΞΕ ΠῚ 5806 1}15 ἃ Ροϊθιηοηθ σΟΠΟΙ ΠΠαΐδθ, ἔπ1η 

ΑἸοοία, ῬΒΠΟΟΠοΥῚ δὲ Δ]]ου απ. , ἀαδυιἢΣ Π}}ἃ 

βοϊδίθῃι {1}, 4αδηι δι 58115. δὲ οὐ] 0116 ἃ 
Θ6. ΟΣ Ριι5. ἴὰπὶ Ιου οἶ5 τὰπὶ ΑΠΙΠΟΙορίἁγιιηι 
φΟΠ του θ5 ϑυηίαρηηαΐα σΟΙρ᾿Ϊαῖᾶ Π6Ὸ Ρῥϑιιοὰ 
6χ 115, [ουἴᾶ586 Ορ πιὰ {26 116 δὲ ΡΥ δοϑίΔΕἰϑϑί πιὰ, 
ἃ γοβ βδεύναϊα οἱ ρυορᾶραϊδ 6556 .(.). (ἴὰπὶ τηαχῖθ)Ὸ 
δηΐπὶ ΠΟ Αυ απ ΘΠ] απηθηῖο [δοίιι τι δϑὺ αὖ ϑϑθοῖ]ο 
ἔδυ δηΐθ Ομ εϊϑίαπι παῦαπι ΜΈσαοεκ ἀδάδυθπιιϑ, 
σιν Πρϑπϊοϑιιθ Π6Ὸ ρΡοδία πηθάϊοου 5, ΘΧ ΟΡ Εἰ Π)ῖ5 
ὉΠΊΠΪ5 Θνΐ ροϑι5 θρ  ρυδηγηιαία ἀθ] ρου δῖ δίαιθ ἴῃ 
ἘΠῸΠῚ ΟΥ̓ Ριι5 σοηανδί, οἷ στεφάνου 5106 ΦΟ͵ΌΡΩΘ 
τα] απ ἴδοι ε. ἤος Θ᾽ ραπεῖ5 πα πϑιγ 188 ΘΧ ΘΠ ρ] πὴ 
οΘηζαιη ΔΠΠ15 ροϑὲ ᾿πηϊζαίη5 οϑὲ Ῥαιττρρῦβ Π168- 
ΘΔΙΟΠΙ ΟΘἢ515, {αὶ οἵ 0856 88 'π θρ᾽ βγη [160 
ΘΘΠ6Ι6. οἢ] ἰαάθ δχθγουϊτ, ΠΟΥΔΠῚ 6Χ ΡοΘ 5 
41 ροϑὲ Μοϊδαρυῖιπ) ΘΡΊσ ἈΠ πη 8115. 50.106 Πα 15 
ΟΡΘΙἊΠῚ ΠΑΥΔΥΘΙΤΙΠῖ., ΦΟ)ΌΤαηι ΘΟΠΙΘΧΘΗΒ. ὕτοι- 

416 Θρ᾿ρυηηηλαῖα ᾿π ΟΥ̓ ΙΠΘη] Γϑοθρία βθοι τι 
1η1{14 ἀἸβροϑαῖτ, 118. πὶ ΤΠ ΘΓ ΠῚ ΟΥ̓ Ἶ ΠΗ 86ι{{|6- 
γα, ΘΟ} 115 ΟΥ̓ ΔἸ 15. πη ΠΙ[δϑίδ ϑρθιϑιιηΐ νυ 651]- 
514. ΑπΠ ἰθιηρου 5 ΖΠΟ488 δὲ δοῖδι 5. ΡΟΘΕΔΙΠΝ, 
δὰ ΔΙΡΙΙΠΙΘΠΟΥ ΠῚ 510}}}}{π|4}Π15 ΠΔΌΙὰ 51} [ἢ 
ἀἸβροόπθηάο γαΐϊο, πὰπο Φαϊάθηι ἱρπου 1118, Π6- 
{116 ἴδιο πη ΡΥΟΡΔΡ116 οϑὶ (5). (Οδίθγιιπι αἴθυια τι8 
ΘΟ] ]ΘΟΓΟΠΘΠῚ 5118Ππ| Διιϑρ᾽οαΐτι5. δϑὺ ῬΙΌΟΒΠΊ]Ο , ἴῃ 
400, 4υοά στεφάνου 51ν6 ΦΟΥΌΠΟΘ ΠΟΠΊΘΠ οἱ τϑἴϊω 
«αυοάδμηπιοάο ροϑβίυϊαθαϊ, - 5 Πρ] μοί οαηιὶ 
51ΠΡῈ}15 ΠουῚθτι5 οἱ η ϑν 6 σου ραν Δηταν, 

Α΄ Βὶ φυϊάδιῃ ΕἸΣ] ριον σοπάϊζον 5. 8Π|]- 
455: 1 ΠᾺ}}} Θρ᾿ σ᾽ Δι πη αἴ σΘΠΘΙῚ ὈΥ86 σοίθυ 8 
αν .556, πα ]Π] πὶ 6 οογο δ 51115 ΘΧο  α51556 νἹάθη- 

ἴαν; 5864. “αδθοιιιθ ἀϊρηᾶα οΘηϑιιΐβϑθης αἰ ἃ 
ῬΟϑ[61158 ᾿θρουθηΐαν", Θἃ 51Π6 ΔΡΡΊΠΙΘ ΗΓ ἀἸ 50. 1 Π}1Π6 
δΔάορίανοιδπε, οβίθα διιξθηη ϑθοι δαπὶ 4] 

(7) [06 «ἃ τὰ ἄοοία οἵ οορίοβθ ορὶξ Ἡθοκουιβ, Οομ- 
τηθηΐδί. ΟΥΓ. ἴῃ ΑΠΕΠΟ]. Ραγία Ῥυϊπηὰ ρ. 66 8644. ] 

(75) [ἀΐψαρ ἀπ ἃρηοβοιιηΐξ ΔΙρι δ θοίϊοα μὴ {αθιῃ ἀϊοπηΐ 
ΟΥΘΐπθηι Ῥάβϑου 5. ΟἸ δ δέϊοη 6 (6 τυοϑίϊγὶὶδ ΟΟΥ ΟΝ αΥ 1}, 
Μοϊφαφνὶ οἱ Ρ]εϊρρὶ ἐπι ΑἨποϊοφία Οοηδίαηέϊηϊ 66- 
μ)ναῖα,, Μυδίϊ8]. 1827, οἵ ὙΥ οἰσαηᾶμβ δὸ ζυηίϑιι5 οἱ ογ- 
ἀϊπθ Απίμοϊογί Οορ]ναίαης, 'κὰ Μυβθο ΒΠΘπᾶπο ἃ. 
1845, Ρ. 101 8664., 541 5644.: ἃ. 1847, Ρ. 276 5644. ] 

ΦΑΘΟΘΒΒΗ 

ΔΥΡΌΙΠΘΠΕΙ γι πο Παρ τα ΘρΙ συ ἀπηπιδίμ ἢ) [806 -- 
γδπὲ ἀοϊθοίιιπη, Ηογαμπι ὑπὰ8, ὅτκατο ϑδγάϊᾶ-- 
πὰϑ, ΒΟπΠΊΟ ΠΘΩαΪ ον ἱΠροπίοϑιι5, 564 ροοία εἷε- 
β8η5, 5θοιιηάο, υἱ νἱἀδίαν, ρΡοϑὲ (ἢν, βδοῦϊο 
Ἔχϑαπίθ, ἱὰγρὶ οοπϑ1} 10 οχ Μοϊθαρνὶ εἰ ῬΕΠΙρρὶ 
δΟΥΟΥς Θὰ ΘΧΟΘΡΡϑὶΣ {28 δά ΡΘΙΟΡΙΠΙ ΔΙΠΟΓ65 
ϑρθοΐαγθηϊ, πη] δάὰθ ἀ6 5115, δηλ αοΥ 15 
1115 μαυὰ ραι}]ὸ Παρ εἰοϑίογα, δάπιηβοιῖε, ππο 
ΠΠΡΘΙΠαπὶ., οαπὶ ῬΑ] αἰ 15 ἔογία886 οὲ ΕἸ ρμαπεῖ- 
ἀϊ5. ἔδπιοϑὶβ ὀρϑῦῖθυβ, οαπὶ Τιϑῖθὰ5 Ῥυαρο 15, 
οἵ ῥϑιοῖβ 4}115 δη τ Φυϊται 5. δ᾽ αϑάθηιν ἔδυ πα ΠΥ }5 
οοπηρᾶιπάσπι, ἃ ὑϑοθηιῖον! θι15 δαΐθπὶ δὲ οὔ τὶ- 
5|14Ππ158 ΠΟΙΆ ΠΙθ5. ἰοηρα ἰοπροαι6. ΒῸΡΟΥΔΓΙΠ), 
Μοῦσαν παιδικὴν ᾿ἱπϑουῖρϑὶς : 40 ργορυάίοβα 
ἙοΟἸ]δοῖῖο ῥῬϑυ ἰϑθθὲ πἰϑδὶ Ομ βεϊαπιιβ ΠΟΠΠΟ 615 
βοϊδιῖθ, 4υ8πὶ Ποάϊΐθ ποηπ}}}} ποθῚ5. δι 18 Πὶ 
ΟΠΊΠΪ5 ἱποουγιρῖς το] ρΊοΠῚ5 δϑάθηι ἵπ ΘΧΘΕΊΡ πὶ 
ΡῬΙοροπαηξ, Θ8 ΠῚ οἰπὶ ΟἾΓ ΒΕ 18 ΠῚ ΔΥΡΊΙΠΊΘ ΠΕ ΡΟ 6- 
πγαῖ15 οΘΟΠ] αποΐδηι δὲ φιοάαπιπηοάο οἰγοιπιν  ]α- 
ἴδπ βουναϑϑοὶ ("). Ἠοποϑίϊι8 ΘΟ ηβ᾽ ἢ πὶ ϑϑοαζι5 
ῬιοθεΈΝῈ8 ΓΈκτιῦθ. ΥἸΔΓΠῚ ΡΠ] ΟΘΟΡ ΠΟΥ ΤΙΠῚ 
ΒΟΥΙΡΙΟΥ, δὰ Ῥου βϑι τη πὶ ΘρΙρ Απημηδῖα, 4686 δι 
ΡΒ] ΟΘορΟ5 ϑρθοΐδυθηϊ, οοἱ]ορῖς δὲ ἴῃ ρϑου αγὶ 
ΠΡγο σοπάϊάϊε, 1)6 4ὰἃ οο] ΘΟ οΠ6 δἱ πιά ἴοαγο 
Ἰοθὶ ὁχ 115 486 Π᾽Ιορθπ68 ἱπάθ ἴῃ Ὑεἶβ δχοϊτανϊε, 
Ἰθπθα πηᾶχὶ πη ΡδΓ 5 6}115 ΘΟΠΕΙ ποαΐαν ἱπϑριῖβ 
οἱ 76] 1 π15. ᾿ρϑίαϑ σοι ρ ἴον 5 ΡΟΘπΊΔ 8, ναγῖο 
ΠΙΘΙΓΟΙ ΠῚ ΘΘΠΟΙΘ ΘΟΠΒΟΥΡΕΪ8. ἀπά τούππι ΠΠ πὰ 
βυπίδριηδ Παμμέτρου εἰ] ᾿πϑουρβὶ (ἢ). 
ῬΥΟΧΊ 5 5660} 15. ΟὉ τη βού Θνϑοῖθ σοπεϊ- 

ΕΠ0Π6Π| 4]14541|6 Ὁ οα 1888, 488 Ὠΐο ΘΟΠΙ 6 Π10- 
γΑ6. ΠΙΒῚ] δἴμποὶ, ϑβιπάϊιπη) ΡΟΘ8605 τίν χῖς, 
ἄοπθϑο ᾿πρου] 5646 Βυχαπεϊαπι ἐγδπβῖα, ατ- 
οἴβάαθ ΠΠ16}15 τὰ πὶ ἴῃ Γπηρϑυδίοσιπι αὐ, τα πὶ ἐπ 
4115. δι απ Οὐ 5. ἈΠ οιημδπὶ ρδυεῖθι8. πόνο 5ρ]6η- 
ἄογα οοἸ Ππιϑέγϑεῖβ, Μιθ85 Ζαοηα6. δχ ἃἴτο ἀπιόντι 
ἔδθυθ ϑ8θοι] οὐ ΠῚ ΒΟΡΟΙΘ Θχοϊταῦὶ σορθιιπηξ. 
Εχϑει τε τὰ, φαϊπίο αὐ υἱάθεαν βϑοῦΐο ἱπϑιπέθ, 
Νονχῦβ Ῥαπορο  ϊαπιιθ, υἱν δἀπηῖγ}0}}15, Ζαϊ 
5Ρ͵580 ΠΙΟΠ Υβ᾽ σου απ ΟΡΘΙ ΟΠ πηι Βδροἰοα- 
ΤΠὶ ΓΒ] Δυτιη [γγαρίπθηι δ᾽ ορδη  ϑϑπηα Ζαϊ 6 η) 
ΟΥ̓ ΔΙΙΟΠΘ., 56 ᾿πουθα 0} }}} Ἰοχφυδοϊξαϊθ οοπροϑϑίξ. 

(5) Βορουϊαμέαν εἷς ἢΠ|ὸ ἴῃ ΘΙ οΠθοῖβ Ἡθγὶ τπᾶπα- 
ΒΟΥΡΕΪ ααὶ ἸηϊΕ10 οἱ Ππ6 ογαίϊ 68 βδοῦαβ, ῬγθΟθ8, οοπίτο- 
ὙΘΙΒ[ἃ5. δ βγη ἃ οὐογαμξ, ἴῃ τηθᾶϊα 5αὶ ρᾶγίθ δυΐθμη ἱπὰ- 
ΡῬία οἵ οθϑοθηδ, 51Π|}168 Νβὶ Πὰς ϑαρογηθ ἰογπιοβῶ, 568 
σαπάϊάα διιοοϊηοίς ἰαϊγανίϊθι ἱπφιάπα ηιοηοίτί8. 

(65) [5684 ἴῃ Οομπβίδπεπι Οσϑρα]ω Απίμο! σία αδηὶ δ- 
ΠΘΙΠΉΠΙ8., Πδυιὰ π]] τὴ Ὑδβίϊρίατη οουίατη ἱηνθηϊγὶ τῆς Παμ- 
μέτρου γϑοίθ οββουυαυῖϊᾷ ΥΥ οἰραηᾶιβ8 Ὁ. ὅ5δ8. Αἀδοηᾶθμι 
οϑὲ δυίΐθμη Ποφοπὶαηὶ ΗἨογαοίοοίς Απίϊοϊοσίνηι, «αὶ 
ΜοΙθαρυὶ οἵ ΡἘΠΙΡΡΙ Οογοπὶβ ἰδπαυδπη ΒΙΡΡΙΘπιθηξαην 
ἁ΄α!αὶξ ααῷ Ροβί 1108 δᾶ Ηδάνδηὶ γϑὶ Απίοηϊηϊ ὑβαι 
ἰθιηρουὰ βογὶρία δγδηΐ δρὶ ρυδιημηδίδ, ργοβογέίτ βαίγτίοα, 
γΘΙαΐ Τλχο}]}1|, Τμιοϊδηϊ, ᾿ρδ6 φαοααθ Πδρστισ ΟΡ 6 ΠῚ 
βοοαΐα8. Ὑ146 ΝΥ εἰσαπᾷ. ρ. 555 56ᾳᾳ.] 



Ῥὸν ἤτιπο γϑϑιδυναῖα δὲ 15] ρηἶτθυ Θχοῦ τα μογοϊοὶ 
γ δ ϑι15 δἰθσαηϊῖα, ἰτὰ τὶ Ὀγδοῖθυ νανϊθίδέθπι πιᾶ- 
ἥρυθηι 18 }} ἔδγο ἰῇ 6}15 σοπίουπιδιίοηθ ἀοβίάθγθϑ, 
Φχουεῖ πὲ οὑπὶ ἴπ ΠΘΙΌΪΟΟ ρΟΘ5605 ΘΌΠΕΙΘ, ΠῚ 

[1185 ποππι}} 15, ροθία φαΐ, νἱᾶπν Νοηπὶ νθ- 
516 115 ἱπηργθϑϑᾶπι πηᾶρηα σαπὶ δἰδουϊίαϊε βθοιεὶ, 
γοίουθ ἔμθιϊαθ μαά οοπίθπιποπάο ϑιιοοθϑϑι 
ἜΧχουπατοηῖ. ἔξ θρὶ συ δπημηδίιπι 4016 5θχίι η] 

; ΟἈιν, 5δβουλαπι εἰ διε πἰαπὶ ρου 55, ποῖῖτη δοῖα5 
Ἰαῖαπι ργονθπίυπι μαραΐϊτ. Ηος οπΐπὶ φνὸ ἤογαϊε 
“Μανίαπεις δελοίακείειι, εἸεβαπείιπη αἰΐχαοι ἐρὶ- 

ππιϑίιιπι δυοίοῦ ; Ολγισέοείογς, «αἱ, Ῥγθίθὺ 

πιδῖδ, 5ἴδιιι ΓΕ ΠῚ ΖΔευχῖρρὶ ἀοβου ρἔ οπθπι 
χοιχυῖι ορεῖπιῖβ γθυϑὶ 5 οοποὶ ππαΐδῃη ; «Τμδέασιιις 
φορποηιῖπο απ ργρέϊις, Ῥαιῖμς ἀκώσηος διίἑοπίϊα- 
χίως, ἤ]αοφαονείις σοτιϑαϊ, (ϑαιίμίας Βολοίασεϊοιις. 
Οιἱὶ οὔιπο5 ρα που τη) ροθίδγιμι ᾿θοϊΐοπο ἱπηρεεὶ, 
400 56 δὰ δρ᾿ ρτδηηηδία βου θοπάα ἀεδάϊββοπε, 
᾿ποάὰδ ὈἸΠὰπὶ ἔδγα ἀυρυπηθηζιιπὴ ΘΟΓΊΙΠῚ {1186 νοίο- 
γ65 υϑυβίθιι5 ἐγδοίαγιπξ, ἱπεθηΐδίαμη γοΠ αυΐδβεηὶ, 
ΟΡ αγίπνα, ΘΟποϊ ππᾶνθυιηΐ, 4188 526 00}} νἱτ1α, οραϊ- 
μῸ ουΐσαθ ἱπἢευθπεῖα,, πη} ἰ5. Ὑἱγται 5. οοπι- 
 Ροπβᾶγαπί. [πίορ 4|ὸ5 ΠΟὨΝπ65, ΠῸμ ᾿πρ6η1) 
 ταηΐαη) οἰοραπεῖα δὲ δυιιἀϊεῖοπθ, 56 ΒΟπου 5 
ἀυοάαο οἱ νἱθ βρ᾽επάογε ἰπϑῖρη65., ΑΘΑΤΗΙΑΒ 
Μγείπδιιβ, ὁ υγῖ5 οἶν}}}5 ῥγοίδβδίοπθηι ϑολο- 
μασείοις ἀϊοῖα5, πὸ [δῖα 111ἃ τὰπὶ 5αϊ τὰπὶ ργοχίηιο 
᾿δηϊθοθάθηιὶβ ϑουὶ: πιεεδὶϑ ἱπίογγοὶ, ϑἂπὶ “αϑὶ 
ἴπ Βογγθιπι ἱπέδγγα, ἰά εβδὲ, δά Μεϊδαρυὶ ῬἈΠΠρ- 

; ΟΡίφαε γϑιϊοπθπὶ γθοθπεϊογιπι ροείδγιπι θο.1]6- 
᾿ Εἴππι οοπάθνε ἱπϑεϊταϊε, τὰ ἐδηγθι, τξ Ομ π θη ἠγὰ- 
τενδπι βθοιπάμπ) δι ριπιθηΐοσγιιπ) αἰ νου βἰταΐθιη 
ΟΠ ἴπ ραγοβ ΠΡτὸ5 ἀἴξογογθει. Ουιάτι οοἸ]θοιίοποπι 
Κύχλου ποπιῖπα ἰπϑογίρϑὶὶ, ἤᾶπο, υὐ νυἱάθεαν, 
ΟΡ οδυβᾶμῃ, 4ποἀ ρμοείδτιηι ἃ] 'ρ50 σομρ!]αἴο- 
γῸΠῚ ΠΟΙΝΐΪΠᾶ ἴΐὰ ἱπηρ] ἰσανοναΐῖ, τ 56. πη τιΔ ΠῚ 
ἴῃ χυχλιχῇ χορείᾳ δοίδηι ᾿5ειῆρδι οὐἐΐϊπθ θχοῖρε- 
γοϑηΐξ. ος οσοηϑὶ ἴππ,., σαρ᾽Γαπ 116 ἐπ 485 ξοξιιΠὴ 
Ρὰ5 ἀεδβουϊρέαιπι δθϑὲ, δὲ ππῖτι5. ο] υϑάτι6 οαρ τ}5 
᾿ὐσιιτηθηξαπι Ασδιίϊα5 Ἔχροϑαὶϊε ἰπ ΡΥΟΟΘ ΠΟ 
ἀυοά σοΟΥ̓ΡΟΥΪ ἃ 56 οοηῆδίο, τιῊ Μοίθαρθν οἱ Τὴ 
ῬΒΡΡαΒ οογοσὲς 5158, ρεθῆχις (“). 
Ουύυτι απ, ργθῖον ϑεγαίοπὶβ δὲ ΠΙΟσ θη 5 οοἱ- 

Ἰδοϊίοπαβ,, {γα θχϑίαγθηξ θρὶρταπηπιδίιτη ΕἸΣ} 6- 
ρἷα, δΔη 4 δϑδίπηιπὶ ροεῖο αδάδυθηὶ, οἵ ἀυο 4118, 
Βα] τὰ Δπὶ ΘῸρΡΡΙεπιεπῖα, ῬΝ τρρὶ εἰ Ἀξο 
ἀῖδ. ἴονεϊο μοϑὲ Αραδ απι 5όθοι]ο, 4τ0 τα ρο ΡῈ 

ΟἿ [Δἀδοπᾶα οϑὲ Ραϊαάα: τοὶ Ραϊϊααὶὶ ορὶαταμιτιὰ- 
Ἶ οοἰϊδςῖῖο,, ἀδ 4ὰὰ υἱάβ Ἠθοκοῦὰμ δὰ οἂρ. ΥἹΙ, δρίξτ. 

. ἰηΐγα Ρ. 458. Ἐῤδπὶ Σϑοπίαάς Αἰοχαπάτι πὶ ἰσοψήφων 
οἱ Νίοοάεδηιϊιὶ Ἠδγαεϊοοΐα ἀντιστρεφόντων Τ(ΟἸ]ΘΟΕΟΠ65 6χ- 
μα υἱἀδηΐαν,, ἀ6 φυϊθαβ ὟΥ εἰσαπά. Ρ. 565, 506. Τά6ηὶ 

» Ογθσουὶὶ Μαρίοἰτὶ ἱηβ ΣΡ ΪΟΠΉ τ ἃ 836 ΤῸ 5. ἴῃ ἸΟΟῚ5 
Βρουίδγιτη οἰ] δοϊίοπα αἰχὶξ Ὁ. 561, οὰπῃ Ηδοκογο Οοτη- 

δηΐ. οΥἹΕ. 1, Ὁ. 166 5644.] 

ΡΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ ΒΒΕΥΙΟΆΒΛ. Χ 

Οὐοπρίαπεϊπιι ῬοΥΡμυγοροηθία, οὐ ἱπρσθηΐθη) ν6- 
16 15 ΘΡἀ ΠΕ] 015 πηδίθυ απ ἴῃ ΟΠ ροπάϊαπι γϑάϊ- 
βενγθῖ, οχ Πἰβίουϊοὶβ,, πιϑάϊοῖβ, Θοοπομηοῖὶβ 4} 115- 
46 βουὶρίουθυβ δχοουρία ἔβοϊθπάα Θϑτηυ6 
[ΑνγΑρΊ Ποπὶ βϑοιυπάτιπι δυριιπηθηουιηι γαυϊθίαϊθπι 
ἴῃ οἀρὶϊα γϑάϊροπάδπη οαγαραὶ, δἰϊι5 φαϊάαηι 
Οὐνβταντινῦβ ΟΡ ΠΟΙΩΪΠ6 (ἜΡΗΑΙ 5, ἱβποῖιιβ ο6- 
ἰογοαΐη ΠΟΠΊΟ , 51Π|}}} Φαοάδην σοπβὶ ἑο νϑίθνα 
11 ΕἸου ] ρα σοπιρ πα δὲ οχ δρ θυ δπνδιῖϑ 
ἱπάδ 56] δοιὶβ πουτηὶ ϑυηίδρηια, αἱ Αρδιμΐθ, υὧἱ 
νυἱάθειν, Θχθηιρ! πὶ ἴπ Ρ]πγα οαρὶτα ἀθϑογρίαπι, 
οοπάθηδαμ δὲ φοποϊ ππαπάπηι ϑιιϑοθρὶξ. Ροϑὲ μος 
ΟΡὰ5. νϑίυβιϊονθθ ΑΙ ΠοΪορσίθ ον απιιθιπί, πθο 
πη απ ΔΡΘΡαὲ αυΐῃ ΟΟπϑιδπεϊηὶ φαοάις ΕἸονῖ-- 
Ἰορίαμη ἰάθη δία ϑαθῖγοῖ, ροβίαιδπι ϑθθοῦΐο 
ἀεεῖίπιο “πατίο Μαχιμῦβ ΡΙΑΝΌΡΕΒ., ΠομΟ ἱπάιπι- 
5ίὙ1π|8 Πρ ἱπάοοξιβ,, Οοπδίαπεϊηὶ Απιμο]ορίδπι 
ἄσπαο σομρ]ανογαὶ πὶ δἰ πιὰ οτάϊποηι γράθ-- 
βεγαῖ, Οὐυπὶ 6πὶπὶ (οπβίδπιϊ πιι8 Ομ ποπ ορὶ-- 
δΓΑΠΙΠΉΔΕΠῚ ΠΕ ΠΊΘΥ ΠῚ 56 ΟΠ ΠῚ ΔΥΘ ΠῚ ΘΠΙΟΓ Τὴ 
γΑΙΙΟΠΘ πὶ ἷπ ΘΘΠΘΓΑΪ 8 4πϑράδπη οδρὶΐα ἀϊροδθ515- 
56ῖ, ἴα ὸτὐ εἰδαϊσαίογία,, σαίγγίοα, απιαίογία,, δσον- 
νέραϊΐϊα οοἴογαάθθ Ἰαποῖϊπι ᾿ορογθπίαγ, π0}]Ὸ 
Ῥγδίονθα ἃἰ1οὸ ἀἰβου πηῖπ ; Μαχίπηιβ Ρ]πιιάθϑ5 οἱ 
᾿Ργοσγτπὶ ογάϊποπι ἐπηπηαΐανὶξ δὲ δἰ πσιΐοβ ΠΙΡΓῸ5 
ἴπ Ρ᾽ αν πη οαρίϊα ἀἰβοσουρϑῖς, θχοορίο βθριϊ πιο 
401 ἀριαίογία ςοτηρ]θοῖοπ8. ἀϊ5 τ} ΟΠ 6 ΠῚ ΘΙ 
Ἰοσοὸβ δοπη πη 658 Πλΐπι18 ἔδγερθαϊ, (Οείθγιμ Ρ]α- 
πάθεα ἰπ πος ορεῦα χυοά ᾿Ανθολογίαν διαφόρων 
ἐπιγραμμάτων ᾿πϑογῖρϑις, πῖ8}} δἰ μαὰ θρὶξ Π15ὶ αἱ 
(ὐοπϑιίαπεῖπὶ συπίαρτηδ πὶ σοιηροπάϊιπι) γϑάϊρογει. 
ἔχ αἷϊο δηΐϊπὶ ἔοπίθ ποη Βαιιβὶξ, πἰδὶ φυοά Πρὸ 
4πανίο Ρ᾽ αν ῖπηα5 Βαροὶ ἴῃ βϑἰδίιδβ, τ υ}}45 ῥ᾽ οἴδ5, 
Αἰϊάιι6. αὐεῖθ Θρογα, 4υογαπι π΄ (Οηβίδητὶ πὶ 
Ορεγ, 4υα]6 μος 'π Ῥδϊδεϊηὶβ᾽. ΤΠ ΘΠ ΡΥ ΔΠ15. 56}- 
γϑίιιπι Βα ΡΘπλι5., ΠῸΪ] πὶ οϑὲ υθϑεϊρίαπι : ὑπάθ 
βιϑρ᾽ οαπηιν ΒΡ] πάθη 1}}1π|5 Α πε μο] οσῖδ Βα αΐ556 
ἜΧθμρ πὶ ὑπῸὺ ἢος ἀδ ἀγὲϊβ ορϑυῖθιι5 οαρὶῖα δὺ- 
οἴϊα5 (ἢ). (ὑδέθγαμ τρᾶρπιιπὶ ΘρΊσ  ΔΠΊΠ] Αἴτιπι Πιι- 
"ΘΓ ΕΠ ΟΠ ϑς., δὲ φυϊάσπι, ρμυθῖθν ρμογίΐεπι 37 ὦ- 
σαπὶ ϑιγαΐοῃὶβ, οἠηπίᾶ 411 ᾿ΆΘΟΙΨΙΟΥ5. δϑϑαηὶ 
ἀΥριιπιθηϊὶ, ἴὰπὶ 426 ΟΡ Θ,ΑΥΙΟΥΘ5. 50 ρα Γῶ 
ἀεργαναϊίομθβ βαιά ἴδοι!α ροβϑϑθπὶ 1η|6}}16]. 51 
Ἁυϊά δυΐοθπι νοὶ οχ Ποὺ γε] εχ δ᾽ [εὐ Ὸ βΈ ποῖα 1ῃ 
ογάϊποπι γϑοθρῖξ, ἴῃ ἢ15 ρ᾽θυπη άπ γογρὰ ᾿δβϑοῖνα 
οἵ οὔβοοπᾶ οπ] οαϑίϊουθιι5 σοπιπιαξᾶνῖ, ἢ ἀ6- 
ῬΓΑΥΔΙ5 δυΐθη ὑγρὰ σουγρία δῖ ΟΠΊΪδ51: δὰΐ 
ΡΓῸ ΥἹΡ 508 ρῥᾶγίβ εἰπθπάαγα οοπϑῖιιθ οβϑῖ, 
Ουσπὶ δυΐθπι ποϑαίγιι ΠΟΓᾺΠῚ οἱ 858115 [δ ΟἿΟΣ 

() [501 5[π}}}}8 Ἠδγάυϊπιβ ἱπ ἢΪ8 {πὸ ΒυΠΟΥΙα5. 500 
ΘΧΘΙΡ]ο δάβουίρβιί : « ΡἸαπιάθιη ΑΠέΠΟΙορῖεθ ποθὴ ΓΘΡῸΓ- 
βϑίογοια ἰαπέαπη, αὖ σα]σοὸ Ρυΐαηΐξ, 56 γϑγῖβ δου ΠῚ 
ογράθραΐ 20. Ἠατγάυϊπυβ, 806. 765. ὙἹάρ. 6᾽08 ΟΡΘΓ. 856- 
Ιϑοῖ. ρ. 494. »] 



χΣ 

οθβ5ϊ1556[, (οί δδὲ ταὶ, ΟΟΠϑια πε πὶ ΑΙ ΠΟ] σα 

ΟΧ τοΠΘὈΓΪ5., (υΐθιι5. ΡῈ. Ρ] γα ϑθου]α ΟΡΡα ἃ 

(πδγαϊ, 'π ᾿πσθπὶ ργοίνγδοία,, Ρ] πα 15 ορετᾶ, 

οὐἦπι5. γϑιῖο οἱ πιοάπι5. ἐὰπὶ ἀθπηαπι οορηοϑοὶ οἱ 

ἱπιθ Πρ ὶ Ροΐθνιδξ, ἃ ἀοου 551Π|15. ΠΟ ΠΣ. ΠΙΡῈ15. Πὸη 

51π6 οδιιϑἃ, 564, αὐ πΐῃϊ ααϊάθηι νἸ ἀθέι"", ΠΙ8 7016 

υᾶπι Ρδι οἰ ΔΟΘΥ Ι[αῖ6. ΤΘρΡΥ ΘΠ 51 ΟΠΙΡι15. οἵ 
ΘΟ 1015 ργ ϑοϊπάἀθυθίαν. 

δίοαϊξ δυΐθπ), φαοά ἀϊχίπηιι5, (οπϑίδητηὶ ΕἾο - 
ὙΠ ρῖο ἀπε φαϊον 5. 11 στέφανοι ἀηᾶ οαπὶ χύχλῳ 
Αρδιπῖδο μηδ πῖ 15 ΠΟΙ ΠτΙΠῚ ΘΧΟΙισϑὶ [ἀθυιιηΐ, ᾿ϊὰ 
ἰρϑαπι (ΟΠ Π ΕΠ] βυπηίδρτηα Ῥ]Πιιἀ15. ΟρΘΓΘ ἴῃ 
ΟΡ] νοηθπὶ δαδιιοίαιη δϑὲ. Ναιη ροϑὲ τϑηδίδϑ 
ϑῴϑοῦΐο ἀδοίπιο 4αϊπηΐο ᾿ἰΐθΡὰ5. Ρ] δι 415. ΕἼΣ] 6- 
σίαμη,, ροϑὺ ῬΡΙπιᾶπὶ Οὐ ΠΟ Π6πὶ ἃ δλκο [ΑΒΟΑΒῚ 
Βυχαμπιῖπο ΕἸουθηί ἰδοίαπη (ἢ), οὐθΌΓΟ Ρδν 
ΑἸ1ο5 οὰπὶ ἴῃ δαάθιῃ 06. ἴὰπὶ ποθι θ οἱ δἰ δὶ 
ΤΥῥΡ15 γϑρϑι απ (ἢ), ΘΟΤΩ ΘΠ 4}115 θιϊαμη ἃ ἀτπιο- 
Ῥ5 Ἐνάποο- 6 8}}15. ὅοαννε θκονρκο, ᾿ΓΌΓΟΠΘΗΒΙ, 
οἱ Ίκποσντιο Ορϑόροεο (ἢ) 1Ππδιγδίαιη οὶ. [ἢ 
4υ]θ5 δά! η1}Ὲ5 ἀἴάα6 ΘΟΠΙΠΊΘη [8.115 Φαϊὰ δὰ 

. ρθη δηάδιη 1151 ΓΔ η ἀπ 6. ΑΠΙΠΟΙ] ορίδῃ) 5. 
ΡΙΘϑεϊαμη , ΘΧΡΟΠΘΙ'6. ΘΟΠΔΙΪ 5. Π}118 1η ῬνοΪθρο- 
1615 ΡΙΪΠῚΟ ΑΠΙΙΏ Δαν ΘΙ ΒΙΟΠΊΙΏ} ΠΟΒΓ) Δ. 1} Ρ1᾽86- 
ἢχὶβ γνο]απ1 1; ππάθ ρϑίδης Φουα θο ΠΟ556 
᾿ηϊουθϑῖ, Ααἀ ποϑίγιι) σΟΠ 511} 58 {Π 1} οΟμ Π16- 
ἸΠΟΓ 556 ΠΈΝΕΙΟΙ ΘΤΈΡΗΑΛΝΙ ΟΡΘΥΓΔΠ) ἴῃ Ε]ΟΥΊ]ΘσΊο 

ῬΙΔπιι 15 οὰπὶ διιοῖα}}15 ΠΟΙΒ4Ὲ6 ΟΥἹ1015 ΘΙ θρδη- 
ἴθι" δάθηάο ρυϑϑιϊδηι : 481} ΘΟ Ἰ ΟΠ θη, ῬΑ 15115 
ΘΧΘΌΒΔΠῚ ΔΠΠῸ 1506, Ποη ΙοηφῸ ᾿πίθυν 4 }]0 ϑθοιία 
δϑὲ θὰ 4 ἃ ΝΥ θο 6} 11 που Θἰρι5. τὩθ]ϊογα οοὨ51- 
11ὸ πη οἰϊδοῖα ργοσαγαῖα οϑὲ ἔγαποοίαν τὶ ἃ ΠΠῸ 
1τθοο. [5] τοχίαὶ δι ρα πίᾶπο ἃρροϑίϊα βιιηΐ 50Π0- 
Π1ὰ ἃ ΤϑΟΘμ ΠΟΥ Ριι5. αὐϑθοὶδ 6 να ραν θι8. ΠΡ ΓῚ5 
οΟΥΓ 858 (7) 5076 011 δαξθ πη ΘΟΙΩΠΙ Πα Ορβ8ο- 
ΡαῚ οὐ Βγυοάφιὶ, δἱ δὶ φυϊά θη} οὐμπὶ ἃοοθϑβί οτ θιι5 
ἃ Βγοάφο ργοίδβοι!8. 

Ῥοβὲ πᾶπο δά! οπθι μοι ἀπο ἔδυ βεροὰϊα πι}}}ἃ 

(7) Απμο 1494, ἰοττρα 4“, δαϊίϊο ἀμ ἰδ! 8 4πὰ8 νὸ- 
οδηΐ Ἰἰουὶβ ὀχργοβϑα. ΥἹἱᾶθ ΥΥΟΙΠΙ Απαϊθοί, 1. ἴλβ8ο. 1, 
Ρ. 237 8664. 

(55) Αρυὰ ΑἸάσπμη ἃ. 1503, 1521 οἱ 1550 ; δριιὰ Τππίωη 
ΕἸογθηΐ ἃ. 1519: ἃρ. Βδάϊυτη Αβοθηβ. ῬΑ 5115 ἃ. 1531: 
δριὰ ΝΙΘΟΙΙηΟ8 ΒΔ θη568., Ὑϑηρί. 1550. 

, (ἢ Ορϑορωὶ Θοιημηθηΐδυϊβ ἴῃ {γ6 8. ῬΓΟΛ 65. ΑΒΙΠΟ]ο- 
αἰ ΠΡγοδ οἵ ἴῃ Βϑρ.  ΉΌΤη ῬΥϊηστω Ῥγοα Βαβι] θ ἃ 
1540; Βγοαςὶ οὈβογυδίϊοηθβ ἴῃ ἰηΐθρταχῃ ΕἸου]ορίατα ἰδ) 1- 
ἄριηῃ ἃρΡ. ΕΥΌΡΟη. ἃ. 1549. 

(Ὁ) ΓΜΙΠΘγαΒ ταθὰβ Πο]βοῖιβ ἄπι08 Θρὶ στδιητηδέσιη οβίθη- 
αἷξ τὶ 4 Βυζδη 8 Ὠοτη ἰδ} 5 ΘΟΤΩΤΩ πΐϑυϊο ἰηβίγιιο[ο5 
ὙΘΙΌΟΒ0., σΥδΙηδίϊο88 Πυρὰβ οἴ ΟΥΏΠΘ ΦΘΠῈ5 ἱπορ 5 ΠδΥ- 
Τδηΐθ, οχ δδάθγη, υξ υἱάθίμιν, οὐ οἶπα ππᾶδ ῥγοαϊογιπί 
Β0Ώ0Π8 ἀῶ ϑρθοίοθοβ οοάϊοθ ΟΡρδηθουιπὶ οπογδηΐ. 
ΤΑ] οὐπὶ ἰφαϊο ΒΤ. ῬΘΙΟυ Ὁ. 1 Π}}}15 ΤΟΥ ὁ0- 
ἀοχ αϊιόδηιϊβ, ΟἸἱπη ῬΑΙΪΒ115. ἢ. 20, ἀ6 ἀὰ0 Ηδϑίιβ ἃ 
« Ὁοηίποί ὀρὶ συ ιηηηδία οἴτὰ 50 Π|0}1}5 τη ΧἸμᾶτὶ ῬΆΓίΟΤη 
Δα γῸπὴ γι ὨΠδ 081} ΡΟΡ ΘΠ 8..» ἡ 

ΦΛΑΘΟΘΒΒΗ 

ϑιιδοδρία δϑὶ {1188 ἴῃ σθηβ1}} ψΘΠ}6 Ροϑβῖῖ, δοὰς 
4απηῖ θυ 11 φαϊδπι ΠΟΠΊΪΠ65, 41] θη ϑθοο ΡΟ - 
505 [πάη οἴη ΔΙτι515. ᾿Δ{1Π158. ΟΟΠ] Ππχϑυδηξ,. 
δρ᾿ βγαπιπιαία μαι ράᾶιοὰ, ᾿Πιάθηΐθα Ρἰ Θειπη τ 
δὲ 114 ἀρθηΐθϑ, 1π ἰδ Πι πὶ ΒΘ ΠΟΠΘΩ. ΘΙ. Ἐ15- 
5θηΐ, ΠΟῚ ΟΠΊΠ65 ΘΟί6η1. ϑιιοοθϑϑιι. 56 πλ}}1 58- 
εἶθ ῬγΟ ΑΒ Πο (ἢ), ϑθοιϊο ἀθοῖπηο βθριϊπιο.. 
δχϑίς σου (ἀποτιῦβ, νἱν Θχὶ 5 δὲ ἴῃ {Π|Ὸ0 
4ὰοάπ6 βθοῦϊο,, ΠΟ Πα ΠῚ ἐπροπϊου τὴ ἔδυ 80 15- 
5110, ἃ Ρδιιοΐθ. 5] ρΘ  ἃἴ115., 4 ρΡοϑὲ ϑοϊοσαβ ροθ- 
[1085 6Χ ὈΓΓΟΩα6 οδπηὶβ 51 θοοῖ ΟΡΘΙῸ Θχοουρδβ, 
ΑΙ ΘΥἀη4π6 {Π|4πὶ. ΘΟ] οι ομθὶ Ἰοσογι {ΠΠπ|- 
β' 1 ππὶ Οχ ΤΥδρΊοὶθ. (ΟΠ οἰβϑάιθ σδθοὶθ., {188 
ΟὨτ ἃ ΘΟ θη) ΠἸΘΙΓΟΓΊ σΘΠΘΥΘ ἰδ! πὶ ν υϑ 115 
ΧΡ βϑουαῖ, Ἀπιποϊορίαπη ἡποαῖθ 

ἀΠ ρϑηιτῖα ρου δοϊυπι 6556 ΟΠ 65. ὉΠῸ Οὐδ ἰαίθη-- 
ταν, γα ποὺ [τὴ Θχϊη τη ομρὰβ ἀππηὶ τἰπᾶ 
Οὐ τοχία σΊ 8600 ΡΠ ΡΙ ΠΗ 15. ἃ 56 ᾿0015 ἡῸΘ 5 ΘΟ ἢ - 
διταϊο δά! αγιι5 Θϑϑοϑὶ, θά ἰοηθ 6 ̓ πδίδηεβ (ας 
φπδάδηη Ρ. ΘΟΘΘΠ810Π6 τ ρογθῖ., ΠΟΘ. ῬΡΘΟΥ ΘΠ 
εδὲ (ἢ). Ηϊπο [δοΐατῃ δδὲ αὐ ἰοχίαθ ἃ γοιὸ δά 

ΟΥἽΠΠ ΟΔΠῚ1 ΓΑΙ ΟΏ ΘΙ Θμθ πάδίι5. ΡΘυ τοῖ, Ἰδεῖηα διι- 
ἴθ ἐπιθυργοίδιϊο ἀΐα ἴῃ ὈΙ] οὐ πϑοᾶγιπι ἐθποθ 5 
Ἰδίθυθι, ἄοπθο δχϑρ δι 6715 δχ ΙΒ] οὔ πθοα Ρ, 
Βαχηαπηὶ ϑϑοιηάὶ (τ ἢ). 4αἱ μ᾽ υνπηα ἱπάθ πὶ 
σΟΠΊ ΘΙ [8}}15 51115 δχοϊανι, δὰ ΗΙΘΥ ΟΠ Πλλπ ὉῈ 
ΒΟΒΟΗ, ὙΠ ΠῚ οἴ] [Οὐ 15 ἈΠΕ ΑΕ 5 Ἄρο Ιαϊῖπδο 

6 ἐΠΡῚΠ115 ῬΌΘΒΘΟΒ ΔΙΏ ΔΉ ΘΒ ΠῚ . ἀφ᾽ αἴ ἢ (4115 

δα οπῖ5., “πα]οπὶ Ογοια8. πηθηΐθ οοποθρουαῖ, 

οΟΠβ πὶ ρᾶτογοι, ῬυΌάΙ: ἤθοο δάϊιῖο., ΒρΘοΙ Δ} 
[ουτπδυιμπη τηδρηϊ ἀπ, σμϑΡ Αυ τ πὶ ΠΙΙΟΥΘ., ὑὐ στὸ 
Ρονη οἰ θραπεῖα ΟΟΌἢ15 56 ῬΓδ ΒΊᾺΠΕἰ5. 81115 οοη}- 
θδπάδηβ., ἱπά8 ἃ ϑῆπο 1795 {ὑἰθι15 ψο απ πῇ - 
ΡῈ5.ν τοῖϊαηι Ρ] πάθε ΕἸΣ] σίαπι οσατῃ Μη 5515 
ΠΟΙ} 15. ΡΥ δοϑ ἐδ ΕἸ 551 η18., Ομ πα απ ΟὙΟΙΪ 
ἰητουργδίαιοπθ ρυθθοο ἰθχίαϊ 6 ΓρίοπΘ ροβίϊα,. 
σοι] Θοῖθ μι ρι5. ἢἸ5. δάἀ]δθοίαπι οϑὲ ἅππὸ ᾿ϑιὸ 
υδνυίαιη γοϊηθη., 4ποα ΡΥ φίου ᾿ηθά α5. Ζγλείο- 

(Ὁ) ΟΡϊΐον. ποὺ Ἰοθὸὺ δου θη  μηὰ8 Θαϊοηδιη Απ-᾿ 
ἃ Δηάγοα Ηἰυΐνο βυδοθρίδπι, 4 βἰηρσα δ᾽. 

ΘΡΙσγδυητηδίϊβ ΕἸου ορὶϊ ΡΙδηθᾶοὶ, αὐοᾶ πη ΟἸ 45 ὁϊ- 
υἱβιῖ,, δἀάιαῖ οτηηθβ ἱπίογργοίδἑοηθϑ πιθίνοᾶ5 ππᾶάθουμ- 

{Πποϊοξὶω 

46 ΟΟΥΓαβ88 : {{{}}|8. ΕΠ} 1 ἐγσοοηοβ οἱ {γί σίπία γοθίαβ 
ΟΠ πὶ αἰ! ΟΠ Ἀγ σΟΡ ἃ 851 Π105 ΘΟ πϑιογαΐ. ῬΥΪΠδς 

τ Ίαα ἄπο τῆϑπα 
ὀχαγαίω βεγυδηΐον ἴῃ ΒΙΒΠ] οἰ οοα Ὁ πν θυ β ἐδ Ε}5 Π μ᾽ πδῖ5.. Ὁ 

(5) ϑνδοίτηθῃ ϑαϊεϊοηΐβ,, οὐ] 8. σαγᾶπη ΟΤΟΙα5 Ιβδᾶθο. 
γοβδβίο ἀοηιδηδαγογαΐ, μΐβϑαμη οϑί ΡΥ βίοβ Τηθηδδ ἰδηθδ-τ- 
το δηηϊ 1045, ΘοΙϑηογίαν 8. ἴῃ τοί Ἐρ βίο. 
Ρ. 740. Ποὺ ἴρ80 ἅπηο, ρῬϑιιοὶβ μοϑέ ΠΘΗΒΙθα5, ΥἱΓ 501}. 

ΟἿ] Πὰ5. γγοάὶ αοίμεθ ἅηπὸ 1051: 

τη 5. ἀοίαποίαβ οδὲ Αὐριϑε ἢ. αἴθ 28. 
(5) 6 τος οροιῖβ ρυείδη ἰβϑίτηὶ ϑχθιηριαγὶ δἰ βάθος 

ἀυϊρυβάδιη ΔρΟΡτ ΡἢΪ5 δοουγαίο ἐγδά! αἱ ΟΠαγάοπαβ ἀθ ἃ 
οομοίίο Μόϊαπρος, ἱ. 1, ». 372 5644. οῆ 

ἱπίοργ 
θα άθπὶ γδίίοπο νϑυτοηήδιι βιβοθρῖς, Θυοα ἃ 6ὸ, 
5606 ΒΘΧΑΡΘΗΔΙΪΟ,, 5ΠΠἃ ΟἿ ἃΡῚΘ ΠΟῸ ΤΏ ΠΟΘ 

ΜΝ 

»υυ. ὑμῶν 

ΨΑΡ. 

“ἀσιλιθο 

- 

εὐώ, 

ἌΡ᾿ 

ἀμνόν αο, 

Ρ-- 



ἐ δγϊδαγρὶὶ οἱ Οἰαμαϊὶ δαϊριαςὶὶ τιοῖὰβ., θά τοΥ 5 

ΠΟ ΠἰαΥ 05 ἴπ ἢ σῖιμ 1 οἱ Π1 οοπεῖϊπεῖ : (πϊπῖο 
ἱποϊιοαΐαπι ορὰ5 Δρβοϊνογθε υἱν ρυδϑίδης ϑϑὶ- 

Τϊι5 ΠΟΥ 6 Θοὲ ΡΥ ΟῚ Ὀἰἴπ|5., {π|28 ΕΠ ΔΠΠῸ 1811 
6 βθρι παροὺ ἢ το 5. δὲ διηϊοῖβ δυῖραϊε, 

δὲ τοαπὶ ἃ Βοβοιῖο δχουβᾶπι,, π6 ἱπηρονδοϊαπὶ 
γεἰ πα πδυθίυν οραβ,, ἀδίθχεϊε ται ιεἰδοίτομο Πα- 
νἱὰ ΦἌοοΡιι5 νὰν ᾿Ἔνπερ, (αὶ, δά ]εοιῖ5 {ι δὲ 
μος ποροιίαπι δάδιιο ἀδοϑϑθως, βαρεῖ ἐχ Βοβολὶὶ 
βομιοάϊβ, Ῥδυεπ Οχ διὰ ᾿ρϑὶι5 ρεπιὶ ἱπϑιγαοιὶδ- 
βἰπιᾶ, δάϊϊο ἅππο 1825 νοἱυμηΐπο ααϊπίο, φαυοά 
«ἰοϑἰ ἀοναραῖαν, ἱπδίβτιθιν ἀριὰ βγόδοῦς δι! πόδαι 
Ῥόδβθ05 ἀπιδηΐθϑθ σγαιϊαπι 1π|1|. 

ϑεά ἀϊὰ ἀπὲθ {πᾶπὶ Βοβο 5. ρυδοοϊαγο μος 
ρεγο αγοι ΜδπῖθΡι5 φποἀαπιποάο [ἰταγοῖ, πονὰ 
Ἀπιμοϊορίς σγθσς ᾿ὰχ Ἔχογία δγὰΐ μὲν διὸ ερον ὑμς, 
Υἱγαπι σγῖδος ἀοου 551 πλτιπὶ., λα Ἐἰβᾳα 6. ΟρουΡιι5 
Θά 115 ἀς θοπὶβ ΠΠ ον Ὶ5 ἐπιπιοείανέιες πηδϑυϊταιη. 56ἀ 

 ρυϊυβάαδη ἀθ Βυυποκὶϊ ἴῃ Ἀπιμοϊορίαιη. ἡπου 15 
 ΘΧΡΟΠδηλ5. γϑάἀθιπέι δϑὲ ΠΟ 15 δὰ Πα ἐθη}- 

 Ρὺ5 40ὸ (τλυντῦβ ϑαιμάϑβιῦβ, ἀποάονὶ σίπιὶ δη- 
Π ΠΟΓΠῚ ΡῈ6Ρ, βθὰ ἴὰπὶ ἰππὶ βϑαργὰα νυ ραν 
 τποάσπῃ) οὐυάϊυβ, ἅπηοὸ τοῦ Ἠεϊ οἰ ευσο ἴῃ 
 ΒΙΡΙΠοῖμοοα Ῥαϊαιῖπα ππίοιθν Απιδοϊορίς Οοη- 
᾿ κἰαπεϊπὶ οοὐϊοεηι, ργθιϊοβϑϑίπναμι ἢ} 15 τποϑδαγὶ 
 χειμήλιον, ἱπνοηΐξ. Οὐο Πἰργὸ βθιμθὶ ἴῃ ᾿ΔΠῚ15 
᾿ς διπρίο «ππππὶ βίαι ἰηιο! ]οχῖθθοὲ {πᾶπίο ῃθο 
ς ἈπΙΠοϊορῖα δἰ τον ἃ δϑϑθὲ ὈΡΘΥ ΟΣ, ΘῚ ΠῚ ΠῸΠ ΡΥΪῈ5 
᾿ς ἀεροβυῖε ἀιιαπὶ τοῖιπ) Θχοιιβϑίβϑεῖ. ΑΡ δὸ ἰπάθ 
᾿ς ἴθροΙῈ πος ΕἸοΥ Θρίαπη ἀοοίονεπι βθυ πο ηΐ θι5 
᾿ς φΕἸεθγαγὶ οορῖς. Ἑάτοποπι 6]5 Ρεομΐβογαὶ 58]- 

"ΙΒ 115., ΠΟάιι6 }}15 ἴδια θὲ εχ 6] 115 Πρ ῖ5., αὶ 
ΠΟΩ Βοος ῬΓΟΙ σϑαπὶ ᾿ἰογαυθυὶξ : ὙΘΥ ΠῚ 400 ογὰῖ 
ἔδυγογα, ἃ} δῖο δὰ αἰϊυιά οριιβ ̓ δείαιας Ρ᾽αγ  πιῖ5- 
46 ἀιρυϊοἰυο Ἰαθουῖθι5. ἤάθπ ἀαΐαπι ποπ 6χϑο]- 
σῖς. Ἰπίοθτθὰ ῬΥΘΕΙΟΒ:551}}15 1115 ΠΟΘΙ ΓΔ ΠΪ5 ΡΕγ 

Γαποϑιϊϑϑί πλιὰ γι σ᾽ πία ἀππουῖπ ΒΘΙ πὶ, ἅπΠῸ 
1623 Βοπηλπι ἰπ Υ αἰϊσαπδηι ΙΒ] οἱ ἤθοᾶπὶ ἀε]αιῖϑ, 

τἀἰπάδ μοβὲ ἀπο 5θοιϊα μοι υἱοίγοθς ἔσγδποο-  8]- 
Ἰοῦαπι Ἰορίοποϑ αν ϊβῖοϑ βαηὶ πιϊβϑῶβ, Ἔχοογρία ἃ 
ϑ] πηαβῖο ἴδοϊα ουρὶάδ δχρειεθαηέυν, δὲ ἃ φαῖθαϑ- 
ἄδιη ἀδϑου ρα ἐπ πη] ΟΣ ἘΠῚ πιᾶπι85 σθπουιηι. ἔχ 
᾿α} ἀϑπη οἱ ἀρορυαρ 5, υἱτϊοϑὶβ 1}}15 ΡΙΘυ τππη 4 π6 

᾿ς δἰ ᾿πίθγρο δεϊβ., ΞΌΡΘΥΊΟΥ 6 5θθοι!ο ἀεράδηι νεΐο- 
Ο γἹ5 1Ππ|ι8 Απιμοϊορία οαρὶϊα οὐ Ρ]Θ πα ΠΊτι6 

Ῥᾶγαηι οἰθραπιὶ, ΠοΉπ6 θὰ {8 ρμᾶγ οὐαὶ ἀ Προ πεῖα 
ἔπ Ἰθσθ ργοΐγαβα 5απὶ (ἢ), ἱπίδρυιηι οριιβ, ᾿ἰσεδὲ 

( Βεηδ ἔδιιθῃ πο ὯΠῸ ποπιῖπα ἄἀδ Απηξιοϊορία πιϑγοϊ 
 Βειβκιῦς, «υὶ ρατίθιη τῶν ἐρωτιχῶν ἱπ ΜΙΞΟΘΙ]αποῖς. 11- 

Ῥεϊδηβῖθιιβ πουΐβ, Υ0}]. ΙΧ, ἃππὸ 1752, ἀεοῖπάα δχοργρία ὃχ 
ΔΡΗΪθα5 Υ, ΥἹ οἵ ΥἹΙ ἴῃ ρϑευϊατὶ ἘΝ οὐἰἱάϊξ,, του 5 
δα ἴξαιθ οὈβογυδιϊοηίθιβ δα]θοί 5. Απιλοϊορία στᾶσα 
α΄ Οοποίαπίίϊπο Οορκαῖα εοπαϊίας Εἰδγὶ ἐγοβ. 105. 
1754. Απηο 1764 Οἢγ. Αἀ. Κἰοίξιιι5 φαϊάϊξ ἐἀρυΐ ΧΗ : 

τ ΡΥΥΑ, δ τς ἊΝ νὰ 

τ, 
Ν 

τω : 
δὲ 
Ἵ Ἢ εὐ 

ΡΒΟΙΕΘΌΜΕΝΑ ΒΒΕΥΙΟΆΒΛ. ΧΧ] 

ἃ Ρ᾽ αν θ5. ϑυβοθρέαππι δὲ ΡΥ Ομ ἰβϑιιη (ἢ), πϑϑοῖο 
408 ἰογίαπα 5θρονὺ ᾿πίγα ΙΒ οἱ δοδυιιαι οἷδιι- 
βίγα γεϊθηζαιη δϑὶ. Ῥαπάθιη Βαυκοκιῦβ [δ] ἴοὶ ἀτι0- 
ἄδπι οᾶϑα.., {αυλ ͵ᾶπ Ὑἱν ! θη εἰδίθηι αἰ οίσδοῖ, 
ἱπέθυ 'ρ805 θ6}}1} Βογαβϑίοὶ ἔπιπλα! ιι5, συ θοῖβ {ΠῚ - 
γ15 δαπιοῖιι5, υἱχ 6 Εἰ ρ  Ἰ551)}}5. 1}15 [παῖ τις 
δυκίαγνογαξς, 4αὰπὶ ἱπου 1 }}} ἀλάονε 165 ποοίθς- 
46 συ ἀπὰπὶ ἃρογδῖ, τ δ᾽ ΕἴπῈ σιυίαπεο δχοὶ- 
ἰαΐαι Ἰαγοῖθ Παυϑβεῖθιι8 γϑϑιϊησιθνοῖ. ἔουθ ἴπ 
6} 0.5 πιᾶπτ5 ἀροσγαρμα 4υφάδην Ἀπ Πο] οσῖο ἱπὸ- 
ἀἴτα ἱποϊάθι πε. Νοπ ἱσπούαθαὶ αιδπῖο ἐϑί θυῖο 
ἰος ΟΡὰ5 ρει ἰοὶ ᾽ϑην ἃππο5 δχρείθγοίαν, δὲ (δὴ 
585 06 5065 ἐ6 60 ςοποϊίαϊα σδοὶ ἀϊβϑδὶ ἔν ]ὰ {τᾶν 6 
1ΠΠἃ ππαχῖπηθ ᾿πάϊσαραὶ Ἰἀοπθαμπη ὑπὰἀθ ποιηϊπὶ5 
{ΠΠ|βενᾶπάὰϊ πιθυθηάϊιθ ἐδ ΠἸτον 15 διιϑρί οἴη ἴα 
οογοῖ, Ουοά οοπϑιϊαμ ἰΐὰ Θχβθοιίιβ δϑὲ, αἱ 
4υξοῦμ αι δρ᾿ τ απιπιδῖα οἴὰπ δχ ϑα] πηαϑὶϊ θχοθὺ- 
Ρε5, ἴὰπὸ ὁχ Ῥ᾽απυάϊῇβ ΕἸονορὶο αἰ ̓ ἴδάια οχ 
ἢν 15. οἴ ᾿πϑοῦ ριοΠΙ θὰ5 σογγαϑίϑϑεῖ, δὰ οπιηΐὰ 
δὰ διυοίουοϑ 505 γοϊδία, σαπὶ ΠΟΙΠῚΠ}15. 4}115, 
ϑοίοπο, Τ γγίϑο, Οδ]Π ἤναομο, Βασο  Ἰοἷ5. αἰ ἴδααο, 
γον ῖθα5 δὰ ουνπΐα ΟὈβθεν δι οθ5 δά θοι5, ἴῃ 
{18 υοϊαηνῖπα ἀϊροβία,, 580 Απασεοτολῦμ ἔἰΐαϊο 
οάθνεὶ Αὐρεπίογαι! δῆπὸ 1770. Ηος ορὰβ, υἱ 
Οπληἶδ 4185 Υἱν᾽ ΡΓεοϑίδπ 55] πλτι5 σον 486 6χ {116- 
τἷθ ἴδοϊθπάϊ σοπίθμηρίου Θ᾽ ΠΟΙ Ο5 551 η}8 ἔὐυρὶ5 
Ἔχϑοῦὶθοπάδ οσυγανῖῖ, δχίευ πο που εἱΐγα πιο- 
ἄἀσππν {Π|ι|8. ἰθιη ρου 5. σοπϑρίοιιμη , ΕΠ τ 8 πὶ 
πηᾶρηΟ οἷ που δυο γ π) ρῥἰδυϑα δχοθρίμηι, 
ΠΟ ἴϑηθη ΘΧ ΟΠΠὶ ρᾶγίθ βδιἰϑίδοϊ: δου πὶ ἀδϑϊ-- 
ἀεγῖο, 40] π᾿ οὐυδιηοάϊ Ορεῦθ, ὃδχ τπὸ ἰοπίε 
τηᾶχίτηδη ρᾶγίθμη ἀθγιναῖο, ΠῸπ ἴδηι [ὦ γϑααῖνο- 
τϑηΐ φυοά ἴδοι] 6 δϑϑεῖ ἱπίθ!]θοῖιι, οἴ αιιθ Ἰδαίου πὶ 
Βεποῦὶ, φυοά πὶδ}} ργθῖθν υοἱρίδίθπι ϑθοίδείαν, 
πα} }ὰ ̓ πηρϑάϊπιοπία Ομ] οογεῖ, 4πᾶπὶ ἰθχέσμη δὲ 
γεΐεγαηι ΠΠΡγογαπι άδι σου ἀπ 4116 ΟΥ 665 ΠΟΥ- 
πη8Π} ἢ Προ πίον εἰ δοουγαῖα σοηϑειαΐαμ. Οἷα ἴῃ 
18 {πλπίορογα συ. δὶ Βυυποκίαπα δάϊϊο, δὲ 4}1] 
ὩΟΠΙΘΥΙπε, δὲ ΠῸ5 ΘΧΟΠΊΡ᾿15 8}118 ἀοοιΐπηι5 
οὔ ἷπ το ροπιθ 8 ποβίγῖβ (ρΡ. ΟἸΧΥ.--- 
ΟἸΧΧΧΙ), απ π᾿ ργθίδεοπο δά Απιμοϊορίδῃν 
Ῥαϊαιίπαπι, ὉὈῚ ἀθ Βυαπο ΚΙ πὶ Ἀπεμο] ορίδμ πη6- 
ΡἾΕ5 ἀδΐα ορεγὰ ἀϊδβρυΐϊαν!πι5. ἔχ 408 ἀϊδραυία- 
Εἰθπθ μος Ροβιῖ556 50 {{δοϑυῖξ , ὙἹΓΕΠῚ ΠΡΌ ΠΙΟ515- 
᾽ΠῚ}, Φαπη ΘΘΠΕΪΠΙΪ5 ΑΔΕ ΠῚ ΟΙἸ ΠῚ, ἔπ|ΠῈ 

κίγαίοπὶς αἰϊογιπψιια τδίοεγηι ροοσίατγιην οΥ̓ΕΟΥμΉΣ 
εριογαπιπιαία., ΑἸζοΙΡαγρὶ. Οἰγίψαθ ἴδγο δΔαπὶοηυτη 
οϑέ ἃ υὁ. α. δεϊιποίάογο οἀϊΐαμη ἃ. 1772 ΡῬοτίσιμζιηι οΥὶ- 
ἐΐσην ἵπὶ Απίποϊοσίαηι σοπείαπίϊη Οοριαῖΐῳ ἐμηι οαϊ- 
ἑαηι ἐπηι ἱπεαϊίαπι. } 
(5) Α. θοΥύπ10 ἱπρυίπηῖϊβ, αυΐ τηᾶρηϑη υἱἕζο ργίθπι 

Βυὶς οροῦὶ πηροπάογαξ. ΕἸ ἀρρᾶγαίαβ συγ 4115 τηδηῖ- 
βου ρΡί 15 ἴῃ ΙΒ οἔμθοάτα Βοάϊο᾽δηδιη τηϊστανῖξ. ΥἹά. ΥΥ γί- 
ἴθ. ΒΙΌΙ. ετὶξ. νοὶ. ΠῚ, ραγίέ. 3, Ρ.. 160 Ξοᾳᾳ. 



ΧΧΙ] 

Μαιϊοδηὶ οοάϊοῖὶ5 ᾿ΘοΟΙΟΠΙΡ5. δυο Θὲ, ΠΘΩῚΘ 

δᾶγ πὶ παποϊϑοθπάδυιπῃ ὁρρουταπΙταίθιι Βα θογεὶ, 

᾿φοχοθηιδ 'ῃ Ἰοοῖβ ργᾶνδβ οοπ] οἴ 88 ΡΓῸ ΠΊΘΙῊ- 

βνδπᾶυαμη ἰΘοιοπῖιι8. ΠΑΡ Ϊ556., ΠΘά6. ΠῚ 

ϑθρ6, Ὲ 4υᾶ ΘΟΥΤΡ 6115. Πουγουθης Ἰον θανοι, 

νἱο οηΐα5 δὲ ἐθῃ 1185 σΟΠ] Θοἔ 5 5185 ἴῃ ἔθχ- 

τὰ} ᾿ΠΥ̓ΘΧΊ556. 
δοιὰ Πο5 δἰ θραη βϑῖΠ)} ΥὙἿΓῚ ΘΥΓΟΙΘ5 505 ΡΊΟΙΟΠΘ 

ἴὰπ| πιᾶρὶ5. ΡΥ ΘΟΙρΟΙ 6. Π8Π| ΟΘΡΕΪ6. Δ ΘΈΙΠΙΘΠΕΪ5 

οΟμνἰποθῖ6 ΡΟΪΘΔΠΠ15.),, 4 ΠῚ ΡΌΡΙΟΥ 65. [ὈΠἴ65 
Ρδιοἰ 551 115 ἰδπίπι) Ραΐθυθηΐ, 4αἱ Οἵοϑὶ δὰ 608 
βϑάδθραηι. Οὐδιδ {ασηι Π1}}}ἃ 5065 δϑ86ὲ 50 51618 
{υαϊθυ5. Βυαποκίιιθ. ον θυ δῦ, 4}115 ΟὈ]δἴαπι ἰνῚ, 
ἀϊνοπά 5. δαΐθηθ. ἡ“παϊζδοίογιει ΘΧΘΙΡΙ ΑΙ ΡῈ5 
πονἃ δάϊῖο ἃ ᾿ἰτου νυ Διη ΠΕ 5 οαρ᾽ 46 ΘΧρο- 
τορδαν, Ζαδπ), (4111 θ6}}15 οἰ ν 105 δὲ δχίθγ- 
πἷ5. Ὑϑῃθιηθηΐθι νοχαΐᾶ,, ἃ 'ρ50 δάϊουῦα ριοσα- 
γαίατη 1Ἴ Π6 ΘΧϑρθοίαυὶ σαϊάθμη. ροΐθγαι, δά 
Θχὶ ἐπ Π ΘῈ ΡΘΙΙΟΥῚ5. 5850 }}} Απαἰ δοίου απ) ἰθχίμμ, 
ΟΠ}15515 485 ἃ ΑΒΙΠΟ]ΟρΡῚ 4|16Π8ἃ Θϑϑθηΐ,, διθη- 
ἀαιβᾳαθ {πῶ Βυι πο κΊὰ5. ᾿ρ58 ἴπ ΠΟΙ8. Δ 760 115 
σοΥοχίϑϑοι, 1 ρϑϊω αδίταοι νΟἸ ΠΏ] ΠΙΡῈ15 ΓΘΡ6- 
ἰδπά πηι οἰγανϊ. Αἀ ἤθο τοχ 4 αϊηΐαμη δοοδϑϑὶξ, 
Τπάϊοθθ οορὶοϑιϑϑ1 Π105 ΘΟΠΠΠ6Π5, δὲ οοΐο ἃ]1ἃ 
46 ΑΠΙμηλάν θη 65 ΘΟΙ Ρ] οί 6 θαπίι" οαπὶ Βὰ- 
ΓΑ] ΡΟ 6 η15 (ἢ). Ηονπι δπὶπὶ παι δχλριιϑ τ 1] 
ΠΙΙΠΊΘΙ 15 5 ΟΡ υ οΥ ἂϊ ΘσαΠῚ Δ] πά6., ἔπ 6Χ '050 
ναιίοαηο οοὐΐοθ, φαθηὶ {ΠΠπ 6 Π105., Υἱν 1}}π|51015; 
4ὰϊ τὰπὶ Ἀοιηθ8 παροῦϊα ρο θη 1551Π|1 ΒΟΥ ΒΟΥ ΠΩ 
ΓΟΡῚ5 Ργοοαγαθαῖ, 80 ἤθυπῖο δά δᾶπιὶ γθ πὴ δχοῖ- 
ἰαἴα5., ἴῃ ΤΠ ΘΔΠῚ Το ἰδ ΘΧΟΙ5ϑθυ δῇ ; ΟἵαἾτ18 Ργθ- 
ϑἰδη 1 551}}1 Ὑἱγὶ ρα ρϑυ]ο ροϑὲ ἱπίθουὶ οοά]ο 15 
ΔΡΟΡΥΆΡΒΠΙ, ἃΡ0 ΦΌβθρῃο ϑραϊβθει, βου ρίου 6 
ΟΠ ΒΙΒΙΙοΘ δ Ὑ αιϊσαπθ8., 51 ΠΡΌΪΔΙΡΙ αΠΠΘΘ ΠΕ ἃ 
λοϊπμη, 1π ὈΙΒΙΙοἰμθοαπὶ ρα] οαπὶ (ἀοἰ πα ηδηὶ 
1Παΐαπὶ 6ϑὲ. ἔχ ποὺ ἀδπναηὶ ἰθγ᾽Ὸ., 4]. 51 ἃ ρᾶι- 
Οἷ5. ΘΥΓΟΥῚ 18 ἀἸβοθ556}15., ΔαΪΟσΎ ΔΡὮΪ ἰηϑίαν Πὰ-- 
Βδυὶ ροϊεχδϊ, τοϊ5 μι Ππο]ορῖθ ῬΑ] απ πα 5, 
Δηΐθα θυ Ἰβ ΠΟΥ ΔΙῸ.) ΟΡ] ΠῚ ΟΥἦΟ δὲ ἀϊβρο- 
5110.) 5ΒΠΠΙΠΔΠῸΘ6 ΘΟ 1015 1Π Ρ] ΓΙ 15 ΓΘ θὰ 5 ργώ- 
βϑίδη ἃ ΘΟΡΏΟΒΟΙ ροΐδυαῖ, Ὁ ΟΠ] 4116 ΘΠῚ τ ἴΠ 
ῬγοΪ]ΘρΟΠΊΘἢἾ58 ποϑι 5 (Ρ. υΧ]1-ΠΓΧΧΙΧῚ ἀκ Αη-- 
τπο]ορσα (οπϑίδηιηι (θρμα]ο, ἀ6 6} 115 ΘΟ πεῖη- 
πδίουϑ, ἀδ τοῖο ἀδπίαιθ σοάϊος ἀἸβραϊανπηι8,, θᾶ 
ΟΠΊΗΪὰ 6Χ 1115 ΔρΡΟρΡΡΔΡΠΙ νοὶαΐ ἰοηϊα Παιιβίᾶ 
5 ηΐ : ἀπάθ οἵ ρ] αυἽτηδ ΘρΙρυδιητηδία ἃ 54] γᾶ 510 

(7) Τιζα]ὰ8 ΟΡ ΙΒ δὲ : Αηἱλοϊοσία σῆδοα, δῖνος Ροοδία- 
γῆν φγαοογιῆν ἐιιδιι5. ΕΖ γδΟΘΉ ϑοη 6 ΒγιοἸὶ. Τότη. 
1- ]ν. 1ρ5ϊ1ς, ἃ. 1794. Πηπαϊο65, ἴοτῃ. Ὗ, ἃ. 1795. ὕαοσοῦ- 
δὲ ΑἸϊηιασὺογϑίοηθ5 ἐν οριὶηγαηιηιαία Απίμοϊοσὶῷ 
σγϑοῶ 8θοιυπάινηι ογαΐϊπθην Απαϊοοίογνην Βγιποκίἑ, 
Υ0]. 1, ῬΆΓΒ 1 (ἰπ αὰὰ Ῥγοϊοφοηιθηα), ἃ. 1798; Ρᾶγ5 Π, 
604. ἅπη0. 0]. 11, ῬΑΓΒῚ, ἃ. 1799 : Ρᾶγ8 Π, ἃ. 1800 : ΡΔΥ8 
1Π, ἃ. 1801. ΜοΪ. 1Π1, ΡΆΓ51, ἃ. 1802 : ΡΔΓΒ ΠΠ, ἃ. 1803: 
ῬΔΥ5 ΠῚ, ἃ. 1814. 

ΦΑΘΟΟΒΒΗ 

ΡΓΘΘΙΘΡ ΠΣ 558 δὲ ἃ ΠΟΡῚ5 1π ῬΑγ ΔΙ ροπιθπὶ5 ΘΧΒΙ ΒΙ1α, 
τπᾶ σαὶ δάϊτουιιη ΟΡ σ᾽ ΔΠηπη αἴα! πὶ ν 7115 ᾿ἰθοῖῖο- 
ηἶθιι5.. ρΡυοαχοναπε. ΠΡ Ραῖη ᾿ρῖταν «παρά τ 1ὩΣ 
στα] γον ΡΥΟΡίθι 6] αϑιποάϊ δ} απηθηξιπι, ᾿πΠ5Ρ6- 
Γαῖο ΟὈ]δίιιηι, δὲ δά ὑθηὶ 4πᾶπὶ ἀσθρθᾶπι ἰοπρο 
Ὁ 1} 155] 1 }} 4 ΠΙδὶ [ἀν 15 πὶ ΤΠΔΠῸ5. ΠιΘὰ5 
γϑηϊϑϑοί,, ἰοΐα πη. {Ππ4 Απαϊθοϊουαπὶ γὑδρθίθπαο- 
ΤΠῚ ΘΟΠ 5} }1ὰπὶ ἃ Θυθγ 556, δ ΠΠΔΘΠΟΡΘΙ 
᾿πηΠ) ἴδϑ56,, 
 υΠῚ νοὶ 5ἷς γθ95 Απιποϊορῖο συθθος Ἱποποαία 

τη 615 4Ππ8πη| ρου δοία οὲ ρυοἢίσαία νἱάθυὶ ἄθθο- 
μαι. Ἀδααϊγοραῖαν δάϊιϊο 48 ομηπϑιη (ἰοπβίαπ- 
τηϊ Οδρμα!ς Απιμο] ορίδπι,, 4118}}5 ΠΡ νῸ Υ αἴίσαπο 
σοπεϊηθίαν, ο πὶ ΟΠ ΠΡ Ὲ18 6] 08 ΔΟΟΘΘϑ ΟΠ θιι5 6 - 
Ριυξοϑϑηΐανθῖ, θαι πη 416 Θρ συ πηπηδία ἢ) ἃ Ῥ]ὰ- 
πὰ 15 ̓ πίθ οί ΟΠ] 8. ΠῚ τηΐπ5 “πᾶ ἃ ργ8- 
Ροβίθυ 5. ὑδοθητ ον ἢ} ΟΥ̓ ΘΟΥ ἢ ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΙΡι5 
Ραγραίαπι Ἔχ θονοι. Ὑ4}18. δα τ οτ15 δὲ δὰ οὐἹεῖσδο 
ΘΘΥΘΡΪΟΥ 5. ἰαρθ8 δχδοίδο δὲ ΟΡ  Οϑ  551Π|15 Θ0Π}- 
πη ηΐα}}15 1Πβίγιιοῖϑθ 5Ρ6Π) Θχοϊ αν ϑύδῖ, οοπβρθοῖι 
οἰἴϊδηλ ΡΆΘΙ]Ϊοα δάϊίο (ἢ), νἱν οἰδραητ5 ἀοοι πῶ 
ΠΡ] ΓΑ  ἀΠηι6 ΕΠ ΟΡ ΑΙ ΠῚ -τ ὉΠ Πα ἴδπὶ [ΟΠ ἴκ 
4πᾶπὶ ἀοοία5! --- πακρονῦβ 46 ΠσΟΒΈΤΤΙΒ5, αὶ 
Απιμοϊορίδπι. ργδοδη διὰ τηᾶπι 46 Π]ΘΠΙ θ᾽ ἃΠῖ5 
Ὑ διϊοδηῖ5 ἀθϑου!ρίδηι ἴῃ δἰπὶι δὲ Θ00}}15 βροϑίαθαϊ, 
οἵ Ρδ Ἰοῆριιηι ἈΠΠΟΓΕΠῚ ΟΕ 511} ΟἸΏ Πἰᾶ 5 0618 
518 δὰ Ποὺ ορὺὶ8 Θχου πδπάαπι οἱ οἰ πηαπάαπι ἐδ - 
γθχογαΐῖ, Εὸὺ᾿ ἴδηι γ65 δά δχίτππὶ υἱάθιναΐι" 6556 
ΡοΓἀποία,, φασι (Ππαυάομιβ., θυ αν 1551Π10 5] Πγι] 
οἱ βϑπθοῖιε 8 οἱ δρϑϑίδι!θ ΟΠΘ 6 ΟΡΡΙΘδ8118, ἰδπ- 
ἄδπὶ 60 δϑὶ γϑάδοιιβ., αὐ οὐῆπθηι δὰ Απιμοϊορίδῃι 
Δρρδγδίι), ΟΠ] Π65 οΟρἑ5, ἱπάθίδϑϑα ἴοξ ἈΠ ΠΟΥ ΤΗΝ 
ΟΡδἃ οοπαυΐβϑἰα5 δὲ οοηροβίαθ,, δχῖραδ, τὰ ἔδυ το 
ἴα, Ρϑοιηῖα,, 48 δὰ νἱΐδη) βυϑιθηϊαπάδηη Οριιβ5 
δα, νϑπάθγοι. Ουὸ {ποϑαῦνο «υϊὰ ἔδοϊαμπ οἱξ, 
δαϊ δὰ θη ρΟΥ 6 ΠΟΙ 5, ῬΓΟΥ 8115 ἱρπουύδέιμ" (᾿Ὦ), 
564 5ρ65 ἃ ὑμαγάομπο δχοϊϊαΐα {αὰπὶ ουδηϊΐϑϑϑε, 
ΠΘΩῖι6 4115 δϑ86ὲ 4] γ6πὶ ἃ[5 60 ἀδϑι πΐϑιη 58.5- 
ΟἾΡΘΓΘ γϑ]]δὲ, ᾿ρΡ886. οοηβιϊαπὶ., αιιοά ἃ 6ὸ ἱπάδ 
[ΘΙ ΡΟΥ 6 410 Δροβιαρμιη ρα! δια παι πὴ δὰ ΠῸ5 
ἀδ]αῖα πη 6ϑ8θῖ., πιθοιιηὶ ἀράν ἢ}, ΑΙ ΠΟΪορῖο 

(ἢ Ηδθοίῃγ 5. ἴπ ἰργτὸ θοπῶ ἔταρὶβ ΡΙθπο,, οαἱ Εἰ α]ὰ5.. 
Μέϊαηιροβ ἐδ ογἱέϊψιιο οἱ ἀθ ρμιϊϊοιοσίο ( Ῥαγῖβ, 1812, {τῖ- 
Ῥὰ8. Ὑ0]..) γ0]. 1, Ρ. 117 5644. Νογϑπὶ ἀδθοθηνα υὐο] υπηΐηᾶ 
Βυϊο ΟΡΘΥΪ ἀθβεϊπαγογαΐ.,, οὐηηθ πὴ οΟΙρΙ οἴ θη τηδίθυ δ 
4υδη πΠῸ8 'π Απίποϊορσὶα Ραϊαίϊηδ ΘΟ ΠΡ ββΙΠΉ8. τπᾶ ΘΌΤΩ 
ΘΟΙηθηΐδυῖο,, ἰβίουία ΑηἰΠοϊορῖ στοδθ, οἵ ποία ροο- 
ἰδυατη 4αΐ ΟΡ σγδιημηηδΐα βου ρβουηΐ. 

(7) {Πρμογαρθαΐαγ ἃηηο 1826. 410 9Δοο ϑῖ8β Πόθο 50 ῖ- 
Ῥεθαΐί. ϑδ6α ἱπθυηΐα ἃηπῸ 1838 διηθγϑὶς « {ΠΘΒΔΌΓΕΒ » οἵ 
69 Ῥγοίϊυτη απο ρμοίοτγαΐ οὐΐογοθαΐ Φδο 51 π5; 568 τηᾶ- 
ἴογθ ἀδΐο οδίϊπυϊ ΒΙΒΙ οἴ Θοα ποβίτα προ υα!β, ἴῃ «ἃ 
τη οἸηηϊθι8 ΠΠ ΘΓγαπι Δη  ΦΔΙΓΌΤη βία οβὶ5 ἃ ἀβύτχη μὰ 
ἰδέ. Τι6ρα ΡίοοοΙοπ, διρρίθηιοιξ ἃ “Αγ ἰ]νοϊοσὶδ φΡ., Ὁ. 89 
5664. ] 



ΡΒΟΙΕΘΌΜΈΕΝΑ ΒΒΕΥΊΟΒΑ. 

(οηϑεαπιῖηὶ (θρηαϊα δὰ δυἼτι5. ἀρορτδρϊ ἤάθμι 
οἀοπάς ἄθπιο ϑυβοθρὶ. Ηδὸ «ποαὰς δάἀϊεῖο 1.1- 
Ρ5ὲδ8 ργοάϊε, δηπὶβ 1813 οἱ τϑιή, ἀποριβ γο]ι- 
ἘΝ ΠΊ] 15 ΘοΙπργ θη58, {0188 Ῥ ΘΘΙΟΡ τοχταμη ΠΊΘηι- 
ονυν, ἴῃ ΧΥ͂ ΠΡτοβ δἶνα οἂρὶτὰ ἀἰβιυ αι, 

Ἰοπιοπία παροὶ δρὶρυϑιηπιαίαπη ΕἸΟΥ 66] 
δυο «υ ἴῃ γαιϊίοδπο ᾿ἰργὸ ἀθϑιἀθυαηίιν, 
ἈΡρΘῃαΐοθπὶ ΡΓδοΐθυθα δουτπὶ {188 ἱπ 4115 ΠΠ0Ὺ15 
οὐϊεῖβ δὲ ἰπ τηδυπιουρι5 Ἰθραπίαν. Αἀ ἄσο πῶς 
Ὑοτιπηῖπᾶ δουδϑϑὶξ ἅΠΠῸ 1817 ἰοντϊαπὴ 2. {οι 
οὐμπθαὶ δὰ ορὶργδπηπιδία Δρραγαΐαπι αἰῆσαω : 
ἴδηι 6χ οοἸ οἰ 5 {δι εχ γϑίθυ "5 σταπη πη 1015 
ἀοοιοναμιαιθ ΥὙἱγογιιπὶ ορευῖρυθ ἀθεϊνδίιπι, 
Φομρ]θοιίταν ; ήδαιο δἀϊθοίιι5 6ϑὶ ἩΠΡ6]]ὰ5 ργ- 
βἰδηϑϑίπνιβ ᾿δοιοπτιμ Χ ᾿ρ515 ΠΊΘΠῚ ΡΥ Δ Π15 48, 
ἄσππι πονὰ δἀϊιϊο ἐυρὶβ Ἔχβου θα θαΐαν, θ6]}10 [6]1-- 
οἴτοι ργοβίραῖο, οἐχ ΙΒ] οίμθοα Υ δεϊοαπα Ἠεαεὶ- 
Ῥευβαηι γθάϊθγαπὲ, ρον “πίοπίμηι ὕασούμνι Ῥαιιῖς- 
σοι ἱπου θα ἐ}}} ἔδυ αἰ] σοπεῖα δε αΐαγαπι (ἢ). Θὰ 
᾿φοπΊπποία ΟροΓὰ ϑυρρ᾽ πιο πιϊβαιθ Ὁ} 15511}15 
ἦι γοϊαπίαι! δογιπὶ 4αἱ ἴῃ Απἰπιδάνθυβίοπιιηι 
᾿ποβίγαυ τι γ ΟἹ απη  πἰ θῖ15 Δοσα ΓΙ ΟΥ̓ πὶ ΘΟ  ΟΠιιΠῚ 
᾿ΘΟΙπΠΙΘΠΠΟΓΔ ΙΟΠΘπὶ οἱ φοϑι Δ ΟΠ 6 ΠῚ γαυϊβῖνε- 
χδηΐ, ϑδιἰϑίδοϊαπι υἱάθυϊ ροΐογαι, ροβὶΐο, 400 
᾿Απιμοϊορία ρυϊὰβ οαγιθγαΐ, [πα πιθηῖο 5011 40, 
ἴῃ 400 4υΐ Βυΐο ορενὶ δὺὶ ̓ πβαειγαβάο οἱ ἀορνὰ- 
ΟΥΔΕΪ5 ἴῃ 60 Ἰοοΐβ., αὶ Ρ] αγὶπιὶ βιιπὲ, θπηθπάδῃἀ 5 
ορο πὶ πᾶγαγο ὙαἸΐπὲ, βϑουγὶ εἰ οοπῇάοπίον 
γεαϑιϊρία ΡΟποΙῈ Ροϑϑαπηΐ. 
᾿ς Νρῆὰθ ἰδιηδη ἃ} 8115 ροϑὲ ᾶπο δαἀϊοπθηι, 8] 
ΔῸ εἰηθπάδεϊοηὶ 5 ΠΟΠΠῚ]8 ΟὈϊτοι Ῥγο αιὶβ., 
ΘΧΡ ἸοδιἸοπ  θυβααο Ἰοσουιπι φαογιπάδπι ἀΪ5065- 
5615, ᾿πϑίρηϊον ἰπ 1|0 ΕἸοΥ]ορῖο οροιὰ οὐ]]οοαῖα 
6586 νἱάδειν. ΟΡ βδινδίϊοπθϑθ θηΐῃὶ ἃ ΥὙἱγὸ δυθεῖ- 
εἰββίπιο, ἔπι. ἅἄκξειο, ΄φυὶ δηΐθ Πο5 φυϊπάθοϊμῃ 
ἍΠπο5 εϊθαουὶ σαν πηΐπα δργθρῖὶθ 1ΠΠϑἰγανὶῖ 
{μρϑ. 1811), Ποη εἰν οοἰορσίπία ραρὶπαβ ργοσιι- 

(ἢ [0 τηδρὶβ ΤυΓΑΡΔΥ ααῦτη ἵπ ΒΟΠΘΥδηῸ ΘΧθηρὶῸ 
ΥΥ̓ ΘΟΠ οἰ απ» δα οηΐβ οᾶβιι οοπβρίοογομη αἰαὶ, χυοά 
165 ΠΌΙΩΘΙῸΒ γα δί}5 ἤΠάθΟγο υἱάθθαίαγ, ἰδιὴ ἃ 54] πιὰ- 

δηηοίδίσμη, ἃ ϑιραϊοίίο εἴ Ῥδυϊβϑοηΐο ῬΓΟΥΘα 5. πορὶθ- 
ἍΤ : ΠΑΥΤΆΥΣ ξαρτᾶ. ] 

ΧΧΙ 

γΘΓΙΠϊ, ΠΘΩῸ6 5065 αὔξι!σθὶ δὰ5 σοπ ϊπιια μι 1νϊ ; 
οἱ ἱπ 7λοηιω Οαἰςγογαϊὶ, νἰνὶ σοἸ Θθουυίμηὶ, Ροθὶιβ 
πὴϊπουῖθα8, 4αϊ δὲ δ᾽ 1ὰ ρ] αὐ πηα δὲ θρὶργδηγτηδῖα 
δἔαπι δ᾽ πιοπὶἶ5, ἩΠπθοου τ, (ΔΙ ππ οἢὶ, Δ] ονιιτν 
Ἑφοιρ  θοϊαπίαν, δα σοιημηθηϊαγίοβ δὶ Θχ ΠΟϑιυ 5 
τϑρϑιῖζοβ ρᾶποᾶ δἀπηοάϊηι 6Χχ ΡΓΟΡΥ 5 οἰ ΑΥ1551Π}} 
δἀϊτονῖβ {ΠΟΘ 15 ΔΟΟΘϑθ πὲ, 

Ηφς Τλοοββιῦβ βου ρ51: ἅππὸ 1826, 4ὺ0 ριῸ- 
ἀπε ἀοιμα δείθοίις ορὶρταπιαΐμηι ΘΥΩΘΟΔΓΙ 7 
ΟΡ 5 αἰ ρηἰβϑιπναπι ἰδ πὶ ΠΟΙ Ϊ Πἰ5 γἱνο, Ῥουάαν--. 
γὶτ δαΐθπὶ 4πδπι ἴππὶ 5  ση βοαθαΐ γΘυαλ ΘΟ Πα 1ο 
ἀϑήὰα δὰ ἀππῖηι 18ήη5., 4πὸ Αυούϑτυϑ ΜΕΙΝΕΚΕ, 
γὶν οχἰπιῖαϑ, ΒονΟ πὶ δάϊάϊ δ εἰθοίμηι ροείαγμηε 
Απιλοίορία ϑγίθο. οἰπὶ αεαἰποίαζίοπα ογ σα, «αὶ 
ΡΥ δοϑίδη 5: ΠΟΛ ΠΣ ΟΥ̓ σοΥαπὰ δάνθυεῖς ΔΗΪΠΊΟΒ. 
οἱ ἱποοπάϊι βιυαάϊα : ον. ἤξαμανκι, Οττ. ϑοηκει- 
ῬΕΒΙ, ΘΟΗΕΙΡΈΨΙΝΙ, ὈΝΟΕΒΙ, ἝΟἜΙ5ΤῚ οἱ 8ἃ]10- 
ΤΠ {05 515 Ἰοοΐβ "πη πογἅπιι5. Εάθπὶ ἰθηι- 
ΡΟΥΘ ἢ νθπὶβ γᾶγα δὲ ἀοοιϊγμας οορὶα δὲ πηθῃ 15. 
Ρδιυϑρί οδοϊίαιθ οὐ πδίι8, Ατιρηονϑῦϑ ἨΈΟΚΕΚ, 8011- 
ῥϑὶῖ ὑρϑγοι Οοηιροπίαίίοπεπι ογίἰϊοαηι εἶδ Απεῖο- 
ἰἐυσία ργαοα, 48 ᾿πράππὶ δῖ. ργοάπ ἃ. 1843, 
)δοοπηῖο ροϑὲ οἰάθπι γοιγδοίαϊοθ ψμαρσέϊοτιος θρὶ-- 
ϑγαρλῖοας οἱ αἰῖὰ πον ρ] αγῖπηα δά ἀϊάϊε, φὰς μος 
ἱπάϊοθ ρυ οὶ 7αγ 15. ἴδοϊε : Οοηιπιεπίαζίογεῖς τὶς 
ἐἰσεδ εἶδ ἀπιμοίορία ργάθσα βαβϑ Ῥβιοι. [πρὰ, Βαϊ. 
185. Ῥαγίθιη αἰίόγαηε ἀρ] πμα ΠΊΟΥ5. Δ οΐΟΥ 5. 
ἀργῖραῖς. Βγθυΐουθθ δὺϊ ΠῊΪ ΠΟΥ 5. πηοπηθηιὶ [106 ]- 
195 ποπ δϑβῖ αὐ μος ΠΟΘ ΠΟΥ ΠΉ115., ᾿πάϊοαῖοϑ ἴπ δὲ- 
διϊοίπεοα σογίρίοσμπι οἰασοίσογιι ἘΠΘΘΙ ηδΠΠ] 
Ρ. 6γ-7ο εἀ, βερεμηε. ὕὶ ομηίβϑιιην εἰθραπεῖδ5- 
βδίτὴὶ υἱνὶ Ν,. Ριοοοιοβ δωρρίόπιεπι ἃ 1 ΑΙπιλοίορίε 
στεοχι σοπίεπαπί εἶδος ἐρίαταπιπιδς εἰ αμίγδ5 ροόδὶος 
ἰόρόνες ἱπόαϊίες, ργέοσόαό αἰ οδεογναίίογιδ δεν ἐ᾿ 41π:-- 
ἐλοϊορίε, εἰς. Ῥαν5. 1853. τ 

[πίϑρυδηὶ “πελοίορίαπι ραϊαίίπαπι, 40 ΟΥἀΙΠ6 
δὐἀϊάϊε  αοοθϑῖτβ, πιᾶρπο οἱ ἔθ! οὶ βίο ῬΥῚπαιι5 
ΘΆΠΠο6. σϑυῖϊε νἱν ἴδπὶ ΕΠ 6.15 4αδηὶ Πυμηδηϊαΐθ 
ἐπέθι' ῥᾶϊιοοβ οοπϑρίοιιϑ, Ε, Ὁ, Πεπέουε, Ραγ5. 
1863, νου πῖΡιι5 ἀποριι5. 

δηἰτοῖ Πούύτα : 

 ἥας «41ὸ εἶδ ἱγροιμοιῖβ πϊδὶ, ἀθθοία αν ἀυ οἰ ββι μι ἴῃς ΑΠΔΟΥΘΟΏΙΟΔ ΡΓΌΪ6-. 

Βουηθηἶ5 ΕἸΣ πΐπὶ ΠΙάοὶ, βρ μι  ἀἰββίπιο φαᾶπι ρᾶγαὶ δα! τοὴ ργθπη 6 η 15. 10] 

᾿ 20. ΘΟΙΩΠΙΘΠΟΥ̓Αἴα ΘΡΙ στ μη πηὰ 4τιῸὸ ΑΠἰραῖου ϑιάοηϊα5. ΑὩδΔΟΡθοηΐθπη ΠΟΥ - 

ἔστι Δ] οαυϊταν, οαρ. Υ11, Θρ. 27. ΟὐἼι5 ἰτογαπι ἱπβρθοῖὶ νϑῦϑιι οοΐᾶνο ΠΟ ΠΊΘ' 
« λείδων νέκταρ ἀπὸ στολίδων Ηδοκοτιι: ἰοροραῖαν θλίδων, 

Ἰπιᾶοῖπα τἱάϊοιία. » Ταιοϊορα διιπὶ δπΐπι τ αιο πιαχίπιθ ἀμφίόροχος εἵματα 



ΔΑ δ 

ΧΧΙΝν ἙΓσΟΒΗΙΘΕΝΏΛ. 

βάχχῳ εἰ ἄκρητον νέχταρ λε (ξων ἀπὸ στολίδων. πιο ρΡοοία νεϑίθβ ἃάθο πιδά 485 νηο 

Πηρὶτ, αὐ τηᾶπιι 5᾽ο}}} Θὰ5 τοιϊσουῖς ΑΠΔΟγΘΟῺ ἱπροϑιῖα, ΘΧΡΡΙΠΊΘΡΘΊ. ΠΘΟΙΑΡ νοὶ 

(βλοοροῖ αὐ πϑοίαν ἀ δ Π]αροῖ, διοατὶ πη} ] ἀθβΈ] αὶ οχ κηρίοις θλιδομένοις. Νὰπη ΔρΟΡῚΘ 

γοϑριοἴϊαν (46 40 δἀπιοηθπάιι δια 1) ΤὨΓΔοιμ ΠῚ ΠΠ05 51 ΠΘΌΪΑΥ15., αΌΘΙῚ ἡρν μεχήρε 

τοιριι ΡΙαῖο : Σχύθαι καὶ Θρᾷχες ἀχράτῳ παντάπασι χρώμενοι, γυναῖκές τε χαὶ αὗτοι, 

χαὶ χατὰ τῶν ἱματίων καταχεόμενοι καλὸν χαὶ εὔδαιμον ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύειν 

νενομίκασιν. [π᾿ ΤῈ Οτέδοἶβ ΟΠ πἶθι15 ποῖα ΧΘΠΟΡΒΟΩ (ΑπᾶΡ. ΥἹ], 3, 8. 32) : ὁ Σεύ- 

θης συνεξέπιε χαὶ χατεσχεδάσαταο μετὰ τοῦτο τὸ χέρας. Οιιοα 5]6 Θχρ τοδῖ ΡΠοΙμ ΙΒ : 

ἔθος ἦν Θράκιον ἐν τοῖς συμποσίοις ἵνα, ὅταν πίωσι τοῦ οἴνου οἱ συμπόται ὅσον δύνανται, τὸ 

λοιπὸν τοῦ οἴνου χαταχέωσι κατὰ τῶν ἱματίων τῶν συμποτῶν ὅπερ ἔλεγον χατασχεδὸ ἅ- 

ὕειν. Ποίημαθ οοπιπιθιηοναΐ Ιοοοβ ΧΘπορμ μι 5 οἱ ΡΙαϊοηΐβ, [,66. 1, Ρ. 637, Ε' 

Ε]υβάθιη. Θὰ ρ Ε|5 ορίρν. ἡ. (6 νϑῦβιι {φιᾶνῖο Μοίποὶς. ἴθ ΟΠ] πὶ. Ρ. ΧΧΗ : « Νοὴ 

ονθάο τυτριϑδίπνιιθη. Πϊαῖαπι Δα ΠῚ 51556. ρΟΡ ΘΙ Θρ Π 15. ΘΓ ΠΏ] 18. ΔΙΟΙΟΥ̓ΘΙΙ, 41 βογὶ- 

ρμ511, ορίπου, ἀμφὶ καὶ ἀθανάτους, ἀμφὶ χαὶ ἡμιθέους. » 

Ιη Ρλιϊοκίοινιὶ 6] “1»ϑοπίανὶ Θρὶ αν ἃμημηαίθ, ΥἹ, ορ. 246, ν. 2, ᾶπι ᾿οο δ). 

ΠΟ Θοἰδηὶβ οουίονα. Νανγαΐ (οηζίιβ, ἤΠοίδο αἱ εἰοη Ππδοὶπ ἶδ5 ἐἰραϊιδοίθη ἤε6- 

γ65 (Ήδηῃπον., 1860), Ρ. 28 : « Οἴιο γϑμθαν πλμ]ι15. βᾶσοι] οογΐδοθο πο] υϑιιπῃ 

ἀδηΐθπι 51118 γ6] ἈρυΪ ἴῃ οηΐθ ροϑίαραϊ ; ἀσαρίοία δι 6 1} ΠΊΘι15. 51η6. ἢθο ἃπμίθῖο 

ΠΟΥ Λα 6586 Πππηθηζιτ 56 010 Αἰ σμαΡαὶ ( χῶρις αὐτὸ ἀπεθαίνει τὸ χαϊδάνι ); ἴα 165 

ΒΒ ΟΟΌΪΟ5. τη ]ἃ ΚΟΥ πολ ηΐθ5 ΠουΪ (ΟΠβί ἈΠ ΠΟΡΟΪΙ δὲ ἴῃ 4|185 τορίοηθβ ἰη46 οχ- 

Ῥογίανι. Οὐὰ βαρ υβίο μασπα ἀπ 16 ἀπ] ὈΓΟΡβι15 Τίνι ΠΠππη ἐν στέρνοις χό- 

σμον ὁδοντοφόρον, 46 41ὸ νἱάεπάιι5 Οΐο 74 Ππ ἴῃ ογίοἠιέοη ἰδ" σεδοῖια. (οοῖ]-. 

σοἰαῇ. οὐ "3 155. πιε 7,οἱρεὶρ, 1855, ρΡ. 4, ποῖ. 48.» 

ΕἸ] βάθη οἂρ. ΥἹ δρ᾽ βγδιηιμηδίθ 120, ν. 8, φυοά Οσάδθχ ργωθοὶ αὐλοθετεῖ {ιιδέιι 
ἨΘΡΙ Δ ΠΠϊ15, ΟΟ]]4115 ἀοιδοθέτης οἱ ὑμνοθέτης, πΠο΄16 ΜΙ ΠΘΡΎ ΠῚ ΤΠ ι151015 ΟΡ ΤἈΝ ΠἾΠ0115 

ΓΘ σΙάοΡα οἱ ἀθλοθετεῖν, 564 ΑΡΟΙΠΠθπι. Ιἄθπι ΗΓ ΠηΔΠμΠι5 ἰπ ΟΔΡ 5 Υ ορίρν. )ϑοῦ, 

Ὑ. 1, Τϑοῖθ οὔβουναν! τανήλικας 6556 ῥγονεοίας (δία 6, ΟῚ « ΡΓΟΟΘΡᾺ5 ΘΟΡΡΟΓΘ »., πὶ 

χορ θδηΐ 91460}05. οἱ ΒοΙβϑοηδάϊιβ. 

ΟΡ Ε15. ρεϊηιΐ ἴῃ Θρ ρν. 71 Βου! θη άπ οϑὲ οατ θοκθγο Ρ. ττῦ : Εὐχὴ Ἐλισσαίου, 
Σωμανίδι δὶς πορεν υἱόν, ρΡῸ νοοσαῖϊνο πι8]6 οΟΥ̓ΓΕρΡῖο Σωμανίτι. 

ΘΘΙῸ νἹ Ἰπλι5 48 βυργὰ Ρ. ΧΥΠΙ, ", 46 1 ορεπὶς “αορεϊὶ ορ᾿ σναυατηδίαπη 50]- 
ἰοβϑ ἀἰοία βιιηΐ πη οογ θοῖα ἔ͵556. ἃ Βοηπάονῆο (Π6 Ἀπιμοϊορία σΡ. ορ σραμηπιὰ - 
115 Δ ἀγίθϑ Βρθοίδῃιθι5) ρ. 34, 35. Οπιπ65 βἰαυϊάθπι πορ]θχθγδηὶ ἰρϑίι5 ΠΙοσθηΐβ. 
γοΡθὰ 1, 8.20, ῥγύμεμι τη ο ἠἰδγ των ΟΡΟΥΪ5 τῶν ἐπιγραμμάτων, ἐπι ψίο ἰἰδνο ἱρ56 ἰο-' 
φιιίέιι" (1014. 5. 62) ἡ Πάμμετρος Ἰμβογ!ρίιπι [ι|856 τοϑιδητῖ5. ὕπά6 ἴαγα βὰο οἰίροις 
ΒΘΠΠΔοΥ 5 « ἴῃ ΤῸ]! 15. Π] κῖ5. αἰϊογισνι ᾿π[τι1556. ῬΟδίδυ ΤΩ ΘΡ᾿ργτημηδία ΠΘΉ116 
14 ΠΙΟβΘἢΪ5 ᾿ρϑίτιβ. » 8 πῃ 4ατιπὶ ΡΓΈΘΙο θὰ {πα ἴῃ Ὑ1Ὰ5 ΡὨΠοβορπουιτη γθοθρο- 
ΓᾺΓ ϑιὰφ ῬΟΡρϑιιοὰ Θριβυἃπημηδία ἈΠ ΠΟΙ βία βοπθηὶ Πιορθηθπι, νἀ θρὶ ροίογαϊ 
Οθρ ια]αβ. ΥἸτάσιμπι ΟΡ Θ ΓΘ 5010 6586 {8115, 4104 ἤππΟ ΠΟΙ Ροϊοβί. 



ΑΝΤΗΟΠΟΘΙᾺ 
ΕΡΙΘΒΑΝΜΑΤΌΝ ΘΆΔΟΘΕῦΝ. 

ΤῺΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

1. Εἰς τὰ χιθούριον τῆς ἁγίας Σοφίας. 

᾿ς οἵ πλάνοι χαθεῖλον ἐνθάδ᾽ εἰχόνας 
; κάδον ἐστήλωσαν εὐσεδεῖς πάλιν. 

ΜῈ τς 9. Ἐν ταῖς ἁψῖσι τῶν Βλαχερνῶν.᾽ 

ἴος Ἰουστῖνος, Σοφίης πόσις, ᾧ πόρε Χριστὸς 
᾿ πάντα διορθοῦσθαι, χαὶ χλέος ἐν πολέμοις, 
λ ητρὸς ἀπειρογάμοιο δόμον σχάζοντα νοήσας, 
᾿ σαθρὸν ἀποσχεδάσας τεῦξέ μιν ἀσφαλέως. 

8. Εἰς τὸ αὐτὸ ἐν ταῖς αὐταῖς. 

Ἂ Ὑπ Ἰουστῖνος περικαλλέα δείματο νηὸν 
ο΄ τοῦτον Μητρὶ Θεοῦ, χάλλεϊ λαμπόμενον" 
ἁπλότερος δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἸΙουστῖνος βασιλεύων 

ὄνος τῆς προτέρης ὥπασεν ἀγλαΐην. 

ἅς Εἰς τὸν ναὸν τοῦ Προδρόμου ἐν τῷ Στουδίου. 

Τοῦτον Ἰωάννη, Χριστοῦ μεγάλῳ θεράποντι, 
Στούδιος ἀγλαὸν οἶχον ἐδείματο" καρπαλίμως δὲ 
τῶν χάμεν εὕρετο μισθὸν, ἑλὼν ὑπατηΐδα ῥάδδον. 

Τόνδε Θεῷ χάμες οἶκον, ᾿Αμάντιε, μεσσόθι πόντου, 
ξι τοῖς πολυδινήτοις χύμασι μαρνάμενος, 
ο νότος, οὗ βορέης ἱερὸν σέο δῶμα τινάξει, 
᾿ νηῷ θεσπεσίῳ τῷδε φυλασσόϊενον. 
Ζώοις ἤματα πολλά: σὺ γὰρ νεοθηλέα Ρώμην, 

᾿ς πόντῳ ἐπαΐξας, θήχαο φαιδροτέρην. 

δ. Εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Θεοδώρον ἐν τοῖς Σφωραχίον, 

ράχιος ποίησε φυγὼν φλόγα μάρτυρι νηόν. 

7. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Σφωράχιε, ζώοντι φίλα θρεπτήρια τίνων 

ἈΝΤΒΟΚΟΟΙΑ, 1. 

Εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ ἐν τοῖς ᾿Αμαντίον. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

ἙἨΗΚΙΒΤΙΑΝΟΆΌΝ ΡΟΕΒΤΑΒῸΝ 

ΕΡΙΑΒΑΜΜΑΤΨΑ. 

4, 1ῃ ΚΡοΓ ΔΟ  πὶ 5. ϑορ μία". 

Οὐδη ἱμηρὶϊ ἀο᾽δοογαπξ Ηἴὸ ἱπδρίηθϑ, 

ἱπυρογαίογοϑ δροχθγαπξ Ρἰϊ ΤΌΓΒΕ5. 

2, Τὴ ἀΓοΟΌΡι5 ΒΙΔΟΠΟΓΠΆΓΊΠ,. 

Ὀἰνίπιυϑβ ᾿υδέπιβ, ΟΡ ΐς βροηβυβ, «οἱ ἀραϊ ΟὨν βέι5 

οὐποίδ γοβεϊξαογα, δ Ἰδυᾶθπι ἰπ ῬγῸ 5, 

Μαΐίτίβ φυφ- τα ἘπῸ ΕΓ τη Θα ρου 5 θη Ἰαθδηΐοιη ἱπξυξτι5, 

“ χυϊηοβὶβ- ρβαγθιι5 ἀἰβ᾽ος5, βέγαχίξ ϑατὰ βου, 

σ. [ἢ ἰάδπι ({θιρ] 11) ἐδίδοιι. 

Τυβεπυβ ῬΓΙΟΥ ΡΌΪ Ομ υτ δι οχβίγαχ! ἐθθπει 

Βδης Μαίτὶ οὶ, ρυ]ομνιπάϊηθ οὐ υ]σοπίθιω, 

Ἰαπῖοῦ υϑτο ροβέ ἴρβιπι 7 5{1ΠῸ8 ρογαΐου 

τηδίογοιι Ὀγβέϊπο ἱτωρογίυξ 5ρΙΘπἄόγομη. 

4. [η δοοϊοβίαιη Ῥυουτβοτίβ ἴῃ δία! γαοία, 

Ηδης ΤΖοδπηΐ, ΟὨγΙ 5{1 πο γέο (ἄπ Ὲ]0, 

δέυδία5 ργοίδγαπι φάθπι βίταχιε; ροβί δυΐοιη ΒγΕΥ 
ἸαΡοτΌ πα ἱπυθηϊ τηθγοθάθπι. δος 6Π5 ΘΟΠΒΌ]ΑΓΟ5. [Ὅ5 665. 

δ. [π δοοἰεβίαπι 5. Αροβίοι! Τότ ἴῃ Ατηληΐ ἰγδοία. 

Ηδπης Πθο [δον οαυ ϑεϊ ὡἄθγῃ, Ατηδηξθ, ἴῃ Γηρα 0 Τ]ΔΙῚ, 

τηὰ]ξυτη-γογίϊ 515 Πα οἴ θτι8 ἀθοον 88. 

Νοη Νοΐαβ, ποὴ Βογεᾶβ βαποίδῃῃ ἔπᾶτ ἀομητη «αΐδέ, 

(ορὶο αἰνίπο μοςοοθ ἀθίθηβαμι. 

Ὑἑναϑ ἀἴ65 τη 05 ! παιηαα6 ἕὰ Νουδη) ἈΟΙΏΔΠ,, 

ἴπ ΠΡΔΓΘ ᾿ΤΓΌΘΠ5,, (6 οἰβίϊ οἰΔΓΊΟΓΘΙΩ. 

8. [π᾿ οοοἰαβίατῃ 5. Τμεοάοῦὶ ἴῃ Θρβογδοὶ! ἰγδοία, 

Βρβουδοῖιβ ἔδοῖϊξ, οχ ἱποθ πο ΕἸ Ρ5118, τηδγέντί Θοο  βἴδπῃ, 

1. τῇ δα πάδπ) ΒΡΠογδοίαμη. 

Βριιοτδοὶ, υἷγο σαγὰ πυϊ πιοηΐα τε άθῃ8 



ῶ ΑΝΤΗΟΠΟΟΘΙ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 

γήθεεν Ἄντόλιος, σὸς ἀνεψιός" αἰχομένῳ δὲ 
αἰεί σοι γεραρὴν τελέει χάριν" ὥστε χαὶ ἄλλην 
εὗρε, καὶ ἐν νηῷ σ᾽ ἀνεθήκατο, τὸν χάμες αὐτός. 

8. Εἰς τὸν ναὸν τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρον καὶ Παύλον, 
πλησίον τοῦ ἁγίου Σεργίου εἰς τὰ Ὁρμίσδον. 

Χριστὸν παμδασιλῆα φίλοις χαμάτοισι γεραίρων, 
τοῦτον ἸΙουστινιανὸς ἀγαχλέα δείματο νηὸν 

ἱ Πέτρῳ χαὶ Παύλῳ: θεράπουσι γὰρ εὖχος ὀπάζων 
αὐτῷ δή τις ἄνακτι φέρει πολυχυδέα τιμήν. 
Ἐνθάδε καὶ ψυχῇ καὶ ὄμμασι κέρδος ἑτοῖμον- 
εὐχαῖσιν μὲν ἕκαστος ὅ τι χρέος ἐστὶν ἑλέσθω, 
τερπέσθω δὲ δρῶν κάλλος καὶ δώματος αἴγλην. 

[ΠῚ 

9. Εἰς τὸν ναὸν τοῦ ᾿Αρχαγγέλου ἐν Βοθρέπτῳ. 

Καὶ τόδε σῶν χαμάτων παναοίδιμον ἔργον ἐτύχθη, 
εῤῥάδιε χλυτόμητι: σὺ γὰρ περικαλλέα νηὸν 

ἀγγελικῆς στρατιῆς σημάντορος αὖτις ἔδειξας. 

10. Εἷς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίον μάρτυρος Πολυεύχτον. 

Ἐὐδοχίη μὲν ἄνασσα θεὸν σπεύδουσα γεραίρειν, 
πρώτη νηὸν ἔτευξε θεοφραδέος Πολυεύχτου᾽ 
ἀλλ᾽ οὗ τοῖον ἔτευξε καὶ οὐ τόσον’ οὔ τινι φειδοῖ, 
οὗ χτεάτων χατέουσα ---ἰ τίνος βασίλεια χατίζει ; ---- 
ἀλλ᾽ ὡς θυμὸν ἔχουσα θεοπρόπον, ὅττι γενέθλην 
χαλλείψει δεδαυῖαν ἀμείνονα χόσμον ὀπάζειν. 
ἼΕνθεν Ἰουλιανὴ, ζαθέων ἀμάρυγμα τοκήων, 

ΩΣ τω 

τέτρατον ἐχ χείνων βασιλήϊον αἷμα λαχοῦσα, 
Γιὰ , ΕῚ Ε ΕῚ » ΓΎΡΗ ὦ 
ἐλπίδας οὐχ ἔψευσεν ἀριστώδινος ἀνάσσης" 
ἀλλά μιν ἐκ βαιοῖο μέγαν χαὶ τοῖον ἐγείρει, 
χῦδος ἀεξήσασα πολυσχήπτρων γενετήρων᾽ 
πάντα γὰρ ὅσσα τέλεσσεν ὑπέρτερα τεῦξε τοχήων, 
ὀρθὴν πίστιν ἔχουσα φιλοχρίστοιο μενοινῆς. 
Τίς γὰρ Ἰουλιανὴν οὐχ ἔχλυεν, ὅττι καὶ αὐτοὺς 

15 εὐχαμάτοις ἔργοισιν ἑοὺς φαίδρυνε τοκῆας, 
᾿ , 2 , 3. ἐς Ὁ Ν ’ εὐσεδίης ἀλέγουσα ; μόνη δ᾽ ἱδρῶτι δικαίῳ 

ἄξιον οἶκον ἔτευξεν ἀειζώῳ Πολυεύχτῳ. 

Καὶ γὰρ ἀεὶ δεδάηκεν ἀμεμφέα δῶρα χοιμίζειν 
πᾶσιν ἀεθλητῆρσιν ἐπουρανίου βασιλῆος. 

20 Πᾶσα χθὼν βοάᾳ, πᾶσα πτόλις, ὅττι τοχῆας 
φαιδροτέρους ποίησεγ ἀρειοτέροισιν ἐπ᾽ ἔργοις. 

Ποῦ γὰρ Ἰουλιανὴν ἁγίοις οὐχ ἔστιν ἰδέσθαι 
γηὸν ἀναστήσασαν ἀγαχλέα ; ποῦ σέο μούνης 

᾽ ΄ »., Κ Ν᾽.“ 7 “Ὡς εὐσεδέων οὐχ ἔστιν ἰδεῖν σημήϊα χειρῶν; 
Ξ -“ τ . , - 

45 ποῖος δ᾽ ἔπλετο χῶρος, ὃς οὐ μάθε σεῖο μενοινὴν 
εὐσεδίης πλήθουσαν ; ὅλης χθονὸς ἐνναετῆρες 
σοὺς καμάτους μέλπουσιν ἀειμνήστους γεγαῶτας. 
ἜΣ λ ΕΣ 6ί 3 πα ΘΟ, ἢ ἀέρλ ἔργα γὰρ εὐσεόδίης οὐ χρύπτεται" οὐ γὰρ ἀέθλους 
λήθη ἀποσύόέννυσιν ἀριστοπόνων ἀρετἄων. 

80 Ὅσσα δὲ σὴ παλάμη θεοπείθεα δώματα τεύχει 
οὐδ᾽ αὖ Δ δεὸ , ΦΌΝ ͵ Ἅ δὲ οὐδ᾽ αὐτὴ δεδάηχας" ἀμετρήτοις γὰρ, ὀΐω, 

, 

μούνη σὺ ξύμπασαν ἀνὰ χθόνα δείμαο ναοὺς, 

οὐρανίου θεράποντας ἀεὶ τρομέουσα θεοῖο. 
Υ̓͂ ἴχνεσι δ᾽ εὐχαμιάτοισιν ἐφεσπομένη γενετήρων 

σι 

" ς 

σαπάσθθαΐ Απδίο! τι, ἔππ5 Ῥδίττ6}15 : ἀθαποίο δυιΐθιη 

ΒΘΙΏΡΟΙ ΕΠ0ὶ ἱποΙ γέδπι βο] υἱξ σταίίδη, ἰΐα ταξ οἔϊδμη δ᾽ ἴατη 
ἱπυθηθεῖξ; οἵ ἰη δοοϊοβία (6 ροϑυϊέ, φρὰ Τροίβεϊ ἰρβ6. 

8. [πῃ δροϊοβίδπι 58. ἈΡοβίοϊοσαπι Ῥοίτὶ οἵ Ῥδαὶ, Ῥγορα ὅλῃσι] ; 
ϑεγαῖ τάσδε πῃ Ηογτηΐϊβά δ" ἐγδσίῃ, 

ΟΒγἰβίυμη Ἰδΐθ- τοροπὶ ῬΓΟΡΥ 5 ἸΔΒΟΥ ΡῈ ΟΥ̓ΠΔΉΒ, 

ἢοΟ ΦυβΕπίδηι5 β]ΟΥ δἰ ββίπηπτη ἐθα ἢ οαυῖξ ΤΡ] α τὰ 

Ῥαοΐτο δὸ Ῥδυ]ο. δίῃ} }5 Θηΐτη β᾽οσγίαπι {τ 6 5 

ἱρϑὶ ὑγοίθοΐο δ αυΐβ ὑυϊποὶρὶ ρυοιδγατῃ ἀοίουί Βοπούθηι. 

Ηἰὸ οἵ δηϊπηθ δὲ ΘΟ 5. Ἰὰ Λα π Ρᾶγαΐαπι : 

Ῥτθοῖθαβ φυΐδααθ ἰᾷ {0 ορὰβ ἔαογὶξ δα! ρἰβοδίαν: ἐϑυ 

δαυᾶοαΐ δυΐομι ἱπΐαθη85 αρυσεῤνλονον οἱ φαϊδοῖϊ ΒρΙθμᾶο- 

9. ἴ[π δοοϊδβίδηι λκδώημα ἴηι Ῥαβουΐϑ. 

Εἰ Ποὺ ἔπογιπὴ ἸΔΡΟΓΌΠῚ ῬΟΓΟΘΙΘΌΥΘ ΟΡῈΒ5 68: βίγπσξατω, 

ἀφυηδᾶϊα οομβ 110 ΠΟ 15 : τὰ δηΐτῃ Ρυϊοματίχπσιι βαπαρίανι 

δηρσοιού, τ Π ἰὼ ἀο5 ΓΘ 8 οϑίο πη ἰδ]. 

10, Τη δοοϊοβίαπι 8. σηλυίν εἰβ Ῥοϊνθυοί, 

Ἑυάαοοίὰ ἱμπηρογαίγιχ.,, Πθῦχη ΡΥΘοσθβίθη8 ΠΟΠΟΥΔΥΤΘ, 

ῬΓΙΠΊδ [ΘΠ απὶ ΘΧΒίΓΧΙ 6] 8-ου]- αἰ {-05- αἰ γ]πίπ}5 ΡΟΙ γοιιο: 

86 ποη (Δ16 οχϑίτιιχίξ πθὸ ἰδηΐαμη : ΠοῺ ραυβἰπιοηϊᾶ εἰχαν, 
ΟΠ ῬΘΟΙΠἾ 5. ΘΆΓΘῺ8 (48 ἱτηρογδίγὶχ γὸ αγο), : 

5θἃ χιδδὶ πηθηΐθηι βΌΓΘΩΒ αἰ νίπαμι,, 50 Π]οοΐ [ΓΘ αξ ργο θη 

Το]ηφαδί ἀοοΐδηι ργοοϑίδη!ογο πὴ οὐπαίασω ῬγΌθΟΓθ. 

ὕὉπάᾶθ Φυϊδηᾶ, ἀἰνουῦιχη ΒρΡΙ ΠΟΥ Ῥᾶγοηΐατη, 

ἀαδγίαχη 6Χ ᾿ρ5ἷβ γορὶϊ βδησυίηἶθ ΟΥ̓ ΠΟΙ ΓΘ Π6η5., 

ΒΡ65 ΠΟη [6(6}}} ρυϊποὶ ρὶδ ὀρίπιπονιιμι ΠἸοτο τη ηδετῖ ; 

β6α ΘΧ ῬΆΡΥΟ Τηδρηθμ ἃ0 816 οτὶρίξ, 

Β᾽οΥἾδΠ ΔΘ Θὴ5 Γοσηδη  υτ-1δΐ6 ραγοηΐαμη. 

Ουμποία δηΐπλ φυδο ρου ίδοϊξ, πγαΐογὰ (δ οἷς ραγθμ 5, Ἢ] 
γθοΐδηηῃ ΠΠ ἀ6 ην 56 ΔΠ8 ΟΠ 518 η80 τη θη 18. ͵ 

Ν πὶ 4υἱ8 δ] ἀπάτα ποη δυαϊυἹ ᾿ρ508 

Θργοο ΐβ Ὅρουὶθυβ. 505. Π]βέγαυϊββο ρανοηΐθδ, ᾿ 
Ῥἰοίδεϊβ βίυαϊοβα ὃ ἃ. 8018 ποποϑίο οὕ Βυ0γ0 

ἀϊρηδηη (δοὶξ ἀουηθμι ἱσημηογία!! Ῥοϊγϑιιοίο. : ὶ 

ἘΕ{οηΐπὰ Βορον ἀἰάϊοῖέ ἱπου!ραΐα ἄομᾶ ἔδυτο ἘΣΎ 
Δί] 6.18. ομηηΐθιι5 οὐ οϑ[15 Ἀθρίβ. Ἂ 

ΟΠΊηΪβ ἴουτα Οἰδηηδί,, ΟΠΊΪ5 Οἰν 8, θᾶμ ῬΔΓΘηΐο 5 ΕΣ. 

Πα υἴογ 5. (δ οἶββθ ΠΟΌΠΠΟΥ 5 ΟροΥΊΡιι8. Ξ 
Νὴ Ὁ] δ] ]Δηδη ϑδηοί 8 πο οϑῇ Ὑἱάρθυθ 

(δι ρ πὰ ΘΓ χῖββ6 ῬΟΥΠ]Πϑέγ ἢ ἘΡῚ ἔαϊ τιηΐι8 
Ρίαγιιηλ ΠΟῸῊ 6ϑ[ υἱάθυ βίσηδ ΤΠ ΌΓΩ ὃ : ᾿ 

80 4]5 (υἱξ Ἰοοβ φαΐ πο πουον ἔπ 1 μιδηΐοηι 

Ῥἱθίαΐθ γοίδυΐδιη ὃ οὐ ηἶβ γθρίοη 8. ἱποο]ς Ῥ ΠΥ Ο 

ἴποϑ ἸΔθΟΓΟ 5. οδηθπηΐ 5606 -ΤἸ ΘΙ ΟΥ̓ ΔΌΪ165 Ππαΐοβ. 

Ὀρογὰ 50 ]]Π]οοὲ μἱοίδς 5. πο Ἰδίθηϊξ: πθὸ δηΐμη ἸΔθΟΓῸ5 

“ΟΡ νῖο γοϑίϊησαϊ ὀρογδη τ -Ὀγϑροἴαγα υἱγία μη. 

Αο αυοΐ πᾶ ἀρχίνα Πϑυμη-486- Ὀ]δοθηΐ ΘΟ οϑἰἃ5 δα ϊῆοα! ᾿ 

60 'ρβἃ ὨΟΥΪϑ[]. ΤΠ ΘΙ 8. ΘΗ ΐ., ΤΘΟΥ", ; 
8018 ἔπ ὉΠΙ ΘΥΒΆΤΩ ΡΘΥ ἴθυγάτη δχϑίγιχβϑί θρα, ᾿ 

Οὐ ΒΕ18 ΒΘΓΥΟΒ 5ΘΙΏΡΘΙ τηθίπθη5 Ποῖ. τ 

γρϑυριὰ ὙΘΙῸ [Ὁ] οἰ ον. Ἰαουῖοϑα ἰηβοααπία ραγθηΐατα 1 



χοῦ; ξὴν τεχτήνατο φύτλην, 
ξύμπασαν ἀεὶ πατέουσα πορείην. 
μῖν θεράποντες ἐπουρανίου βασιλῆος " 

δόρει δίδωσιν, ὅσοις δωμήσατο νηοὺς ̓ 
ς οὺν υἱέϊ, τοῖό τε χούραις" 
δ᾽ ἄσπετον εὖχος ἀριστοπόνοιο γενέθλης, 

εν ἠέλιος πυριλαμπέα δίφρον ἐλαύνει. 
οἷος Ιουλιανῆς χορὸς ἄρκιός ἐστιν ἀέθλοις, 
Κωνσταντῖνον ἑξῆς κοσμήτορα Ρώμης, 

ὰ παγχρύσεον ἱερὸν ὄμμα 
μετὰ τοσσατίων προγόνων βασιληΐδα ῥίζαν ἢ 

ἧς γενεῆς χαὶ ὑπέρτερον ἤνυσεν ἔργον : 
ὀλίγοις ἔτεσιν ; χρόνον ἥδ᾽ ἐδιήσατο μούνη, 

καὶ σοφίην ἀλκόσεν προ Σολομῶνος, 
νηὸν ἀναστήσασα θεηδόχον, οὗ μέγας αἰὼν 
οὗ δύναται μέλψαι ρον πολυδαίδαλον αἴγλην" 
οἷος μὲν προδέδηχε βαθυῤῥίζοισι θεμέθλοις, 

᾿ νέρθεν ἀναθρώσχων χαὶ αἰθέρος ἄστρα διώχων" 
᾿ οἷος δ᾽ ἀντολίης μηκύνεται ἐς δύσιν ἕρπων, 
᾿ ἀῤῥήτοις Φαέθοντος ὑπαστράπτων ἀμαρυγαῖς, 
85 τῇ χαὶ τῇ πλευρῇσι" μέσης δ᾽ ἑκάτερθε πορείης 
᾿ χίονες ἀῤῥήκτοις ἐπὶ χίοσιν ἑστηῶτες 
Ὥ ᾿ χρυσορόφου ἀκτῖνας ἀερτάζουσι χαλύπτρης. 
κῶν δ᾽ ἀ ἐν ἐπ᾽ ἀψίδεσσι χυθέντες 

ἀειδίνητον ἐμαιώσαντο σελήνης" 

ἣν» φύσις ἀνθήσασα μέσοις ἐνὶ βένθεσι πέτρης 
᾿ ἀγλαΐην ἔχλεπτε, θεοῦ δ᾽ ἐφύλασσε μελάθροις, 
᾿ δῶρον Ἰουλιανῆς, ἵνα θέσχελα ἔργα τελέσση 
: ΕΝ ὀχρήνμης κ ἴης ὁπὸ νεύμασι ταῦτα χαμοῦσα, 
 Ῥίς δὲ φέρων θοὸν ἴχνος ἐπὶ ζεφυρηΐδας αὔρας 
᾿ ὑμνοπόλος σοφίης; ἑκατὸν βλεφάροισι πεποιθὼς, 
᾿ ποξεύσει ἑχάτερθε πολύτροπα δήνεα τέχνης, 

ἱ χων ἰδὼν λάμποντα, περίδρομον,, ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ, 
: ἡ δ᾽ ἵνα καὶ γραφίδων ἱερῶν ὑπὲρ ἄντυγος αὐλῆς 

ἔστιν ἰδεῖν μέγα θαῦμα, πολύφρονα Κωνσταντῖνον, 
᾿ς πῶς προφυγὼν, εἴδωλα θεημάχον ἔσδεσε λύσσην. 

Τριάδος φάος εὗρεν ἐν ὕδασι γυῖα χαθήρας. 

οἵον Ἰουλιανὴ, μετὰ μυρίον ἐσμὸν ἀέθλων, 
δ ἤνυσε τοῦτον ἄεθλον ὑπὲρ ψυχῆς γενετήρων, 
᾿ χαὶ σφετέρου βιότοιο, χαὶ ἐσσομένων χαὶ ἐόντων. 

τ ΥἹ. Εἰς τοὺς ἁγίους ᾿Αναργύρους τοὺς εἷς τὰ Βασιλίσχου. 

Τοῖς σοῖς θεράπουσιν ἣ θεράπαινα προσφέρω 
Σοφία τὸ δῶρον. Χριστὲ, προσδέχου τὰ σὰ, 

᾿ χαὶ τῷ βασιλεῖ μου μισθὸν ̓ Ιουστίνῳ δίδου, 
νίκας ἐπὶ νίκαις χατὰ νόσων χαὶ βαρβάρων. 
ΕΝ 

ἥ 12. Εἰς τὴν ἁγίαν Εὐφημίαν τὴν ᾿Ολυδρίου. 

πἰμ δόμος Τριάδος, τρισσὴ δέ με τεῦξε γενέθλη" 
: ̓ πρώτη μὲν “πολέμους χαὶ βάρδαρα φῦλα φυγοῦσα 
᾿ τεύξατο χαί μ᾽ ἀνέθηχε θεῷ ζωάγρια μόχθων 
᾿Θευδοσίου θυγάτηρ Εὐδοξία" ἐκ δέ με χείνης 

ΘΑΡΌΤ 1. ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΑ ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ. 8 

οὐποία,, ἱπηπηουδίθη 5' δὶ ρδρουὶξ ργοβθηΐθηι, 

νἰο ΔΕΒ. τη πο ΒΟΘΠΊΡΟΥ ΟΔΙΟ8η8 ΥἱδΠ. 

Οὐδρτορίον ἢ]ᾶτο, βουυὶ σα οβεῖβ Ἀθρὶβ, 
φαϊδυβοῦτηααθδ ταπσηθγὰ ἀοπδξ, φα αϑουτη συ ογοχὶξ ἰουηρία, 

Ῥτοροηβδιιηθηΐο ργοΐοαιίθ οὐπὶ Π]10 οὐυβαας Πα : 

ἀυτοῖ οἔ ἱπηταθηβαβ ΠΟΠΟΥ ὈΓΘΘΟΙ ΔΓ ΘΟ ἢ 5 ργοσθηϊοὶ, 

υϑαυρᾶάσπι 50] ᾿σπθ- ΟΥ̓ ΒΟΌΤ. ΘΌΓΓΟΤΩ Δ (Δ Ϊξ. 

Ουΐβ Τυϊαπδ Οἰοτιβ βαβιοῖοξ σου δια θα, 

αυῶ ρῬοβέ Οοπβέδπεπατη 5188 Θχουπδίογομι ἈΟΠδ, 

οἵ ροβί Τῃθοάοβὶὶ δυγθῦτη βδποίστηχυδ Ἰαμηθῃ,, 

ἃς Ροβέ ἴοΐ τηδογΌτη τορίδτη τδάϊοθιη, 

αἴσπυτη οτέα 50 80 ΒΡ πη6 δΔΌβοΙ Υἱξ ΟΡ5 

ἱηέτα Ῥᾶποοβ 8Πη05 ἢ ἰδτηρογὶ Πέρα Υἱπὶ ἱπία!ξ ὑπᾶ, 
οἵ βαρ θηξαπι ργοίογρτοββα οϑὲ ἀδοδηΐδίὶ ΘΔ) ηΐ5, 

τουὴρίυτη 4Ό26-Θγοχϑυῖξ οίπσδραχ., ουὐα8 Ἰοη σι ΦΟΥΌΤα. 

Ποὴ Ροΐοϑβέ σοΙοΌγαγο στδἕϊδο γε Π οἱ οβἰββι πη Ό τη ΒΡΙ ΘΠ ἀογΌ Τα : 

{π|8}158 ργοσοββὶξ δχ Ῥγοία ἰδ απ ἀδτηθπίϊβ, 

δρεΐπηο Ῥγοβ θηβ οἵ ἐθΒου8. δβδίγα ἱηβοαυθΐιβ, 

418}15 οἕ δκογίεπίε οχΐθηαίξαν ἰπ οσοἰ θη ῬΓΟΘΌΓΤΘΠΒ, 

ἰηΐαπαῖς ῬΒΔΟΙΠοπεϊβ δου βοδη5- 50} ΤῸ] σου θιι5,, 

Βίης οἔ ΠΠ’ης Ῥογι]δίογα : δἔ τηθάϊο υὐγ τη 86 δάϊία 

φΟἸ ατηπδρ, ἰη γα! 1.8. ἰπ ΠΟΙ υΓηηΪ5 βίδηξθϑ 

δὐτο-οοπεϊσηδε ταᾶΐοβ δί[ο] απΐ ἱδρατηοηΐϊ. 

Ἀδοθδβαβ δαΐθπι 80- ἰγααθ- Ρασίο 'π δυο θυ 5 Ῥαΐθηξοβ 

Ἰυτηθη 5ΘΙΏΡ Υ- ΤΠ Ὁ }6 σοπογαθαηΐξ ᾿σηθ : 

1 οἔ ραγθίθβ οχ-δἄνουϑο ἴῃ Πηἶ 15 τη δι 

αἰνῖπα ργαΐδ εἰποῖϊ βπε τηθ δ]! ΟΓΌΤη, Ῥοίγ 

4υὲ0 Ῥγαΐα παΐυγα Πογϑηξίδιθάθπβ τηθα 5 ἴῃ Ῥδηδίγα Πιι5 

βρ᾽ δϑηιάοσγθσω οοϊαραΐ Ποῖχας βογυδθδί ἀουηΐθι8, 

ἄοπυμῃ Τυ]δπεθ, αξ ἀϊνῖπα ορεγὰ οἰδρογαγοῖ 

Ῥυγίβ τηθηξίβ σὰ πυ Πθ5 μέθο ορογδΐδ. 

ΟὐἱβΎοτο ἴθγθηβ ταρί ἄστη ρθάθῃι δὰ Ζθρηντίοβ Πα 5 

γαΐοβ ἀοείγίπ, οοπέαστη οσυῖ5 ἐγοίαδ, ᾿ 
᾿δουϊα ιξαν ἀαρ-υἱγαχιθ- μαγίθ γαγία ΘοηβῖΠ8 ἀτγί5., 

ἀοτηῦτη σογηθη5 ΓπἸσοηΐθιῃ, τοξα πᾶδιη, 8118) ΒΌΡΘΥ 8]}18, 

θὲ οἕ ῥϑῃ οι ΠΟΥ τη 5ΔΟΓΟΓΌΤΩ ΒΌΡΟΥ ΤΌΓΠΪΟ6 ὙΘ 5 Π0}}} 

οϑέ υἱάδγο ἰηβίσπθ τη γδου]υ τη, βαρ  θηΐθγη Οηβίδη [ΠπΠῚ, 

ἀυοπιοᾶο ἔπρίθηϑ 1άο]8 Προ-δαγογβαπΐογῃ δχβέϊηχι γα ίθια, 

8 Τα δε15 Τυτηθη τϑρουϊξ, ἴῃ δα] υΪ5 τηθιη γα ἘΡΙΡαγσαγαί ἢ 

Τ]6 1] 8π8,, Ροβέ ἱπῆηϊξατη Θχδιηθη ΟΟΥ ΠΣ ΠῚ ΠῚ}, 

Ῥογίδεϊξ μος σϑυΐδτηθη ὑΓῸ δηΐσηδ ραγθηΐατη 

ἴρβδααδ βυὰ υἱέα, δὲ δογιχη 48] δγαπΐ ἃς βυηΐ. 

41. 1η 85. Απάγρυτοβ «φαΐ βαπΐ ἰπ ἰγαοία Β45}Π150]. 

Τυΐβ 5ουυ 5 Βουῦυἃ ἃ [6 ΓῸ 

Βορμῖα ἄοπυχη. ΟΠτἰβίθ, δοεῖρθ ἕυδ, 

εἰ ἱπηρογδΐοσὶ τθὸ τηδγοθάδτη ΠΤ βίηο0 {γῖθαθ, 

γἱείουδβ ΞΌΡΟΥ υἱοίου β 46 σπου 5 οἵ ΒΔΓ ΘΑΤΊβ. 

42. Τη 8. Εὐρβοπιῖαπι ἀθ ΟΣ Ὀτῖο, 

Θ0πὶ ἀοιηι8 ΤΥΪηϊ 8[15: 86 ἔοτπᾶ τὴ6 ἰαθγϊοαυξ σοπογαίϊο - 

Ῥσίμιδ,, Β6118 οἵ θαυ αγαβ {105 Γυρίθηβ ᾿ 

φα! Ποαυτξ οἵ μι ἀϊοαυϊ 60, Ῥγθτη-Θχδη!]δίοτυτη 1800- 

ΤΗροδοβὶϊ ἢ] Επάοχίδ. Εχ 118 διιΐθγη σϑηϊα θ [τὭΤΩ, 

ᾷ, 



4 : ΑΝΤΗΟΠΟΘ ΡΑΓΑΤΙΝΑ͂, 

δ ΠΕ Υ Τὰ χόσμησε σὺν ὀλδίστῳ παραχοίτῃ᾽ 
Εἰ δέ που ἀγλαΐης ἐπεδεύετο κάλλος ἐμεῖο, 

τὴν δέ μοι ὀλόιόδωρος ὑπὲρ μνήμης γενετήρων 

δῶχεν Ἰουλιανὴ οχαὶ ὃ ὑπέρτατον ὦπασε χῦδος 
μητέρι χαὶ γενέτη χαὶ ἀγαχλέϊ μητρὶ τεχούσης : 

10 χόσμον ἀεξήσασα παλαίτερον. Ὧδ᾽ ἐμὸν ἔργον... 

18. Εἰς τὸν αὐτὸν ναὸν ἔνδοθεν τοῦ περιδρόμου. 

Κάλλος ἔχον καὶ πρόσθεν ἐπήρατον’ ἀλλ᾽ ἐπὶ μορφῇ 
τῇ πρὶν ἀρειοτέρην νῦν λάχον ἀγλαΐην. 

(14. Ἄλλο.) 

Οὕτω γῆρας ἐμὸν μετὰ μητέρα καὶ μετὰ τηθὴν 
ξῦσεν ᾿Ιουλιανὴ, χαὶ νέον ἄνθος ἔχω. 

15, Ἄλλο. 

ἮΝν ἄρα χαὶ χάλλους ἔτι κάλλιον" εὖτ᾽ ἐμὸν ἔργον, 
χαὶ πρὶν ἐὸν περίπυστον, ἀοίδιμον ἐς χθόνα πᾶσαν, 
ἀγλαΐης προτέρης ἐς ὑπέρτερον ἤγαγε κάλλος 
τόσσον Ἰουλιανὴ, ὅσον ἄστρασιν ἀντιφερίζειν. 

16. Ἄλλο. 

Αὐτὴν ἐργοπόνοισιν ἐπιπνείουσαν ἀρωγὴν 
εἶχεν Ἰιουλιανὴ μάρτυρα νηοπόλον᾽ 

οὔποτε γὰρ τοῖόν τε τόσον τ᾽ εὐδαίδαλον ἔργον 
ἤνυσεν, οὐρανίης ἔμπλεον ἀγλαΐης. 

17. Ἄλχοι 

. Οὐκέτι θαυμάζεις προτέρων χλέος" οὐ διὰ τέχνης 

εὖχος ἐν ὀψιγόνοις λίπον ἄσπετον, ὁσσάτιόν περ 
χῦδος ᾿Ιουλιανῆς πινυτόφρονος, ἣ χάριν ἔργων 
ἀρχεγόνων νίκησε νοήματα πάνσοφα φωτῶν. 

18. Εἰς ᾿Αχούδιτον, Εἰς Βαήν. 

Τῆς ἀγαθῆς ἀγαθὸς μὲν ἐγὼ χύχλος Ἀγϑθργθο. 
Γ ΕἾ Ἀ 

Ἄλνθετο δ᾽ ἀχράντῳ᾽ μάρτυρί με Ῥροφίμῳ., 

19. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ͂, 

Εἰς τὸν σωτῆρα. 

Ἷ ἡ ποτ Ὁ νι 3. ἣν ,ὔ Ὦ πυρὸς ἀενάοιο σοφὴν ὠδῖνα φυλάσσων, 
» Α , , 3. Ὁ 
ἐμδεῤαὼς χόσμοιο παλινδίνητον ἀνάγχην, 
Χριστὲ, θεοῤῥήτοιο βίου φυσίζοε πηγὴ; 

πατρὸς ἀσημάντοιο θεοῦ ̓  πρωτόσπορε φωνὴ : 
5 ὃς μετὰ μητρῴων τοχετῶν ἐγκύμονα φόρτον 

τ 

καὶ γόνον αὐτοτέλεστον ἀνυμφεύτων ὑμεναίων 
στήσας ᾿Ασσυρίης γενεῆς ἑτερόφρονα λύσσαν, 
ὄργια δ᾽ εἰδώλων χενεῶν ψευδώνυμα λύσας, 
ἰθέ ὁ. τος ΤΑ ΘΝ ΠἜΡν Ἂς "Υ 5. Ὁ αἰθέρος ἀμφιδέδηχας ἐφ’ ἑπτάζωνον ὀχῆα, 

1τὸ ἀγγελιχαῖς πτερύγεσσιν ἐν ἀῤῥήτοισι θαάσσων" 
ἵλαθι ̓  παγγενέταο θεοῦ πρεσόήϊον ὄμμα, 

τῸὮνοἌ ,ὔ - 

φρουρὲ βίου, σῶτερ μερόπων, αἰῶνος ἀνάσσων. 

ΡΙδοϊάϊα ογπαυΐξ σατη [6] 1 οἰββίπηο ΒΡΟΠ80. 

δἰ ουδὲ δυΐοπι 8ρ] που β ἱπαϊσοθαΐ Ρυϊομηταδο πιρᾶ, 

δδπὶ τ ἱ Ὀραΐδ- ΟΠ - ἀΟΠ8η8 ῬΓῸ πιθιηοτῖδ Ῥαιθηζατη 

ἀδαϊξ Τυ]δη8, οἵ πηαχίπηιπὶ ἔτι θυ ἀθοιβ 

τηδίτὶ δὸ ραίτὶ οἵ 1 5:01 τηδίγὶ τηδέγίβ, 

ΒοΠΟΥΘπῚ Δι βΘη5 ὈΥβέϊπυμη. ΤᾺ}18 πηθὰ (Δ τῖοδ... 

45, Τῃ βαπᾶθπι Θοοϊοβίδηη πα ἰη οποία. 

[{6Γ ἐουτηᾶτηῃ 
Ρυ]ομυϊ αἀϊηθπι ΒΔ θΘΡάτη δἰΐδμη οἱ ἐπ Δι ὈΊ] τὰ : 56 ΡΥτο- 

ΡΓΙβηδπὶ Ῥγϑϑίδη!οσθτ πθηο ΟὈ Ππὶ ΒΡΙ ΘΠ ἄογθμι. 

(44. Αἰαά.) 

51. βϑηθοξιΐθιη πιθᾶμῃ Ροβί τηδίγοιῃ οἵ ἃυΐδϑιη 

Θγαβὶξ συ] 18π8, οἵ πουαμη Πογθτη ἢΔΌΘΟ. 

16. ΑἸϊυὰ. 
Γ ΠΙΘΌ ΟΡτΙβ 

Επὶξ ῥγοίθοίο οἵ ρυϊομυϊιἀΐηο δάθμιο Ῥυ]ομσα5., αυδπᾶο, 

οἵ ΟἸΐπλ ΘΟΙΘΌΓΘ, ΤΩ ΓΔ 116 ἴῃ ἔθυγᾶμα ὈΠΙΎΘΥΒΔΠῚ, 

ΒΡΙΘπάογο ῥτιβίϊπο ἐπ πιαϊογοπὶ δά δυχὶξ ρα ]ο τι ἐαϊποηι 
ἰδηΐδπι δ υ]ΐδη8, Τυδηξαχη Ροββὶξ δϑίγ!8 ἀδοογίδγο. 

16. ΑἸϊπὰ, 

Ιρβᾶχτῃ ἃυ Ποἶ 5. δῇ Πδηΐθ ἢ} ἃυιχ Πα τα 

Βαθυΐ Τυ] πὰ πλαγίυγθ τ {θιηρ}1-ΠΟΟΪδα, : ᾿ 

ὨΌΠαυδη, Θηΐπὶ ἴδοι ἰδηξυτηχιθ θ6πο- [Αγ οδἔιμα οραϑ.. 
ΔΌΒΟΙ] υἰβϑοΐ,, οο οββ ΡΙθηαπ ΒΡ ΘΠ άουίβ. 

417. ΑἸ, 

ΝΟῊ ΔΙῚΡ]Ἶ 18 ΔΤ ΓΔΥ5. ῬΓΪΟΓΌΤΩ σ]ογίδτη : ΠῸΠ ΡὸΣ ἀγίθην. 
Ἰαύάοπι ἱπίθι ρΡοβίθιοβ γ! ἰφαθγαηΐ ἰησοηΐθμι, φαδηΐαπι 
ἀθουβ Τυ] δηθ Ῥγυαθηξ5, φῶ σταίία ορογαῆα, 

ΤΩΔ]ΟΙ πὰ ὙΥἱοὶξ ὉΟΠ 5111 ΡΟ {ἰϑϑί πα ὙἱΓΌΓΌΓη. 

18, Τὴ δοουθί απ, 

Βοηδ ΒΟ 650 566}16 (9) Αφδίποηϊοεο. 

Ἀ Ἂ Ἶ ἊἋ ᾿ 

ΟΟΠΒΘΟΓΑΥΪ δαΐθ πη ῬΌΓΟ Τηδγέγτὶ τὴ6 ΤΡΟΡΒΐϊνιο. 

19. ΟΒΑΌΡΤΙΑΝΙ. 

[η βαϊναίΐογριη. 

Ο ᾿ρῃηΐβ δϑίθγηϊ βαρ ϑηΐθιη Τομη ἔθη οπβίοαίοπα 
ἰπβθάθῃϑβ πηπηαϊ ΓΘ ρου] 1011} προδϑβίίαί!, 

Ομτβίθ, ἃ- 6 ρ- ῬΡΟΙ ἶβ5ὲ8 υἱΐθ υἰνιῆσθθ [Ὁ η8, 

Ραίγἰ5 ἱπού [1115 1 6ἱ ῬυΪ πη τη-βοπνϊηδίαμη γϑρθαμα, 

φαΐ Ροϑέ τηδίθγπογιιπι ῥα ἐπα υτὴ σταυϊἀ τὴ ΟΠ 
οἵ ραυΐαμη 8-56-Ῥ υ δοίη) ΒΡΟη50- οἀγοη πτὰ ΒΥΓΊΘΠ ΘΟΓΏΓΠΩ, ᾿ 
ΦΟΠθΘη8 ΑΒΒΥΓΙδ. σθηθιδύϊοηἱβ μοίθγοδοχαμι γΌΙ ΘΠ, 
ΟΥΒΊΔΤΙΙΒ ᾿ἀΟΙΟΡ ΠΣ ὙΔΠΟΓΙΙ ῬΒΘἀΟηγτηὰ ἀἰ550 6 η5 δον 
ΘΠ. 15 βρη 5{1 ἴῃ βθρίθμηζοῃδ θη Βα] θιμη), 
δηΘΘΙΙΟΙ5. 8118 ἴῃ ἰπο ἈΠ 5 βοᾶθηβ: 
ῬΓΟΡ  πι8 Θϑίο,, οπχηΐατῃ σοηϊξουὶβ Ποῖ Ὑθπουδη ἀ Τὴ Ἰυπῖθη, 
Οαϑίοβ Υἱΐωθ, βδι γδίου του δ] τὰ. οουΐ γθρηδη8. 



20, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

ΟΝ τὸν δεσπότην- Χριστόν. 

ς, πολιοῦχε, παλαιγενὲς,, υἱὲ νεογνὲ, 
αἰὲν ἐὼν προεών τε, ὑπέρτατε, ὕστατε, Χριστὲ, 

νάτοιο πατρός τε ὁμόχρονε, πάμπαν ὁμοῖε. 

41. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ι ε ᾿ γέρον, αἰώνων προγενέστερε, πατρὸς ὁμῆλιξ 

, 22. Εἰς τὸν αὐτόν. 

ἜΞῸΣ ἐπουρανίου λόγε πάνσοφε, χοίρανε χόσμου, 
βροτέην γενεὴν τιμήσας εἰχόνι σεῖο, 

: σὴν χάριν ἄμμιν ὅπαζε καὶ ὀλδιόδωρον ἀρωγήν" 
Ξ ἀχώρ γὰρ εἰσορόωσιν ἐν ἐλπίσιν ὄμματα πάντων. 

23. [ΜΑΡΙΝΟΥ Εἰς τὸν αὐτόν. 

᾿Ἀθανάτου πατρὸς υἱὲ συνάχρονε, χοίρανε πάντων, 
Γ ἐρίων μεδέων, εἰναλίων, χθονίων, 
; δμωὶ τεῷ, τῷ » τῷ τήνδε βίδλον γράψαντι, Μαρίνῳ 
τ΄ δὸς χάριν εὐεπίης χαὶ λογιχῆς σοφίας. 

4. Εἰς τὸν αὐτόν, 

᾿ χλόμα χαὶ συνάναρχε τεῷ πατρὶ, πνεύματί τ᾽ ἐσθλῷ, 
ὑπτυτὲ ὄντων τε χαὶ ἐσσομένων βασιλεύων, 

᾿ τῷ ταῦτα γράψαντι τεὴν χάριν αὐτὸς ὀπάζοις, 
ἦν χε σῆς ἐφετμῇσι χαλῶς βίου οἶμον δδεύοι. 

45, Εἰς τὸν αὐτόν. 

ΒΡ ΔΓ Ἃ 

ἀῶ θεοῦ σοφίη, χόσμου μεδέων χαὶ ἀνάσσων ᾿ ᾿ 
ἡμετέρην τὸ πάροιθε πλάσας μεροπηΐδα φύτλην, 

; δός με θέειν βίου οἶμον ἐν ὑμετέραις ἐφετμῆσι. 

26. Ἑὶς τὸν αὐτόν. 

; ὙψΨιμέδων θεοῦ υἱὲ, φαοσφόρον ἀΐδιον φῶς, 
σήν μοι ὄπαζε χάριν χαὶ νῦν χαὶ ἔπειτα χαὶ αἰεὶ, 

᾿. ἧς προθέλυμνον ἐοῦσαν ὅτῳ χαὶ ὅπη κατανεύσεις. 

47. Εἰς τὸν αὐτόν. 

᾿ς Πανσθενὲς υἱὲ θεοῦ, Χριστὲ, προάναρχε ἁπάντων, 
᾿ πᾶσιν ἐπιχθονίοις σωτήρια νάματα βλύζων, 
᾿ μητρὸς ἀπειρογάμοιο τεῆς λιτέων ἐπαχούων, 
σὴν χάριν ἄμμιν ὄπαζε καὶ ἐν μύθοις χαὶ ἐν ἔργοις. 

Ν. 

28. [ΜΑΡΙΝΟΥ͂.] Εἰς τὸν αὐτόν. 

Χριστὲ, θεοῦ σοφίη . χάριν ὥπασον εὐεπιάων.. 
Γ΄ κχαὶλ λογικῆς σοφίης ἐμπέραμον τέλεσον, ὁ 
ὃς τόδε τεῦχος ἔγραψεν ἑαῖς γείρεσσι Μαρῖνος, 
3 φάρμαχον ἀφραδίης, πρόξενον εὐφραδίης. 

29. Εἰς τὸν αὐτὸν μονόστιχα. 

Ἢ ῃ προς ἐξέρδ , δ" τος 
᾿ Χριστὲ, τεὴν προΐαλλε χάριν καμάτοισιν ἐμεῖο. 

ΘΑΡΌΤ 1. ΟΠΒΙΞΤΙΑΝΑ ἘΡΙΘΒΆΜΜΑΤΑ. ὃ 

230. ΕὔΒΡΕΜ.. 

1η Ομ γἰβίυπι ἀοπηΐ παι. 
[φοηϊΐο, 

Ργϑόβθηβ, εἰν δ 15-ργοΐθοΐοῦ.,, ἀπε Τυϊ τι5-σϑηϊέθ, Π]1} ΓΘ θη}8- 

ΒΘΙΏΡΟΥ οχβίβέθηβ δὲ ἃηΐδ οτηηΐᾶ, ΒΌΡγοιηθ, ὉἸ ἴγτηθ,, ΟἩγ ἔθ, 

ἱτητη στ ἰβααδ ῥαΐγὶ5 οοξουθ, δὲ οὐηπΐπο 5: Π}}} 15. 

24, ἴῃ δυ πα 6 ΠῚ, ΐ 

ΡΌΘΓ, β86ποόχ, [ρου 8 ἀπα Ταΐοῦ, ῬΔΙΓΙ8 σοθοΥς. 

22. Τῇ δυπάεπ). 

Ραίγὶ5 οοϊοβδεῖβ Ὑϑυθα πη βαρ θη ἰββίπησσα,, τὸχ τηπηᾶϊ, 

4υϊ Βυπηδηθτη σόπιβ Βοπογαυ βεϊ ἱτηδσίπθ ἐπὶ, 

ζαδτα σταίϊδτη ΠΟΡῚ5 ἱτηροτί οἱ (οἸ  οἰδ- ἀδηβ-ἀοηᾶ δυχὶ]  υἵη : 

ἴῃ ἐδ οηΐτῃ ἱπέποηξυν ἱπ 5Ρ6 ΟΟΌΪ σαποίογατη. 

25. [ΜΑΒΙΝΤ.] Τα δαηάοιι. 

Τγητηογί δ} 5. ῥαίγὶ5 ΕἸΣ Ῥαυ 6 γ-5 ΩΡ ΓΘ ΓΠ6, ΤΟχ ΟἸΠΟΙΟΓΌΤΩ, 

ΔΡ ΠΘΥΘΟΓΏΤΩ ΓΟΘΏΔΗΒ, ΤΗΔΥΙ ΠΟΓΊΤΗ, ΘΥΓΟΒΕΓΙ ΤΩ, 

βότγο πο, αὶ ἢθπο Ἰἰθγατη ἀδβογίρϑῖξ, Μαγῖπο 

δὰ σταίίατη οἰοαυδηξίεθ. οἕ ογαίΐου ἀοσίγ δ. 

24. ἴῃ δυπάσπι. 

[Ρυι ογ-ῬΥΙΠΟΙ ΡΟ ΓΘ ἢ, 

συτὰ Ῥαΐγο ἴυο 5ρι τ 46 ῬοπΟ βοάθηβ- πΠ-δοἀ θη) Ὦγοπο δὲ 

χηοσίπογατη υἱγοπεϊατησαθ οἔ Γα ΌΓΟΓΌΤΩ ΓΟΡΊΔη. 

1Π| φαΐ Πδρο βογίρβιξ ἔσατα στδίϊδιη 'ρ86 ἄσπϑβ, 

υξ ἔπο ἤπεδιι τϑοῖα υἱἕδο [6 Ῥογάσδτη. 

25, Τπ δ πάθῃ. 

Ομγβίς, οὶ βαρίοπίϊα,, τη παϊ γοσηδΔη8 δῇ ἱΤροΥ8η8., 

ποβίγαγη οἰϊπι φαΐ [ογτηδβίϊ ΠΌΤΉΔΠδ ΠῚ σΘΠΟΓΔ ΟΠΘΙΩ, 

δ Τὴϑ ΘΌΓΓΕΓΟ Υἱἕθο ᾿ξου 5Ὸ ἔπ}5 ἐπι5515. 

26. ἴῃ δφυπάσπι. 

ΑἸΠροΐθηβ Ποῖ ΝΠ, ᾿ποὶ ΓΌση οίθγπυτη ᾿ΌΤΊΘη, 

ἴπδηηῃ το δ σταϊίατη οἵ ππης οἵ ἴπ ροβίθγαση οἵ 5θιΏρ Υ, 

ααῖρρα αυδ ῥγο-υϊ πηο- [παδτηθηΐο 51{ οαἱ δ {ἃ ΔΠηι168, 

27. Τὰ ουπάθπ. 

Οπηπηϊροΐοθηϑ ΠῚ Ποὶ, ΟὨτῖβξο, φαΐ ργπεῖρίο-γθη5- ργοϑαϊβ 

οτηπΐθιβ τηογίδ! θιι3 5α᾽ υἱτίογα Πυδηΐα οὐ μάθηβ, [οτηηΐα, 

Μαΐτβ παρ ϊδγατη-υρογεῖβ ἔπ ῬΥΘΟ65 οχδυαΐθηϑβ, 

ἔυδτη σταϊίδτη ποῖ5 ἱτυρογί οἵ ἴπ βουπηοηΐθαβ οἵ ἴῃ δοίϊ8.. 

28. [ΜΑΒΙΝΙ.] [π δαπάεπ.. Ὁ : 

Ομτξίς, Πεἱ βαρέα, στδίϊδμι ἱπυρογέ οοαοπέϊδ, 

᾿ φ ογδΐοτῖδα ἀοοίγίπεθ Ρουϊξαπη ρογῆοθ διεηι 

«υἱ απο ἩΡγατη βογρβὶξ 5015 τηδηΐθιβ, ΜΑΓΐΠιΙΒ, 

τοτηθᾶϊαμη ἱτρου ἐς -ἀϊσοπᾶϊ, σομ ΟΠ δέοι δἰ υθπίια. 

29. Τῇ δυπάοπι πιοποβέοδ, 

ΟΠ γίβἔθ, ἴσατη δηΐὸ πέσ πα 6 σταίίδγη Δ θοΥθτι5 τηδίβ. 



δ ᾿ ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙΖ ΡΑΤΑΤΙΝΕ 

Ὁ Χριστὸς καὶ ἐμοῖς ἐπιτάῤῥοθος ἔσσεται ἔργοις. 
Χριστὸς ἐμοῖς καμάτοισιν ἀρηγόνα χεῖρα τιταίνοι, 
Χριστὲ, σύ μοι προΐαλλε τεὴν πολύολόον ἀρωγήν. 
Χριστὲ, τεὴν καμάτοισιν ἐμοῖς χάριν αὐτὸς ὀπάζοις. 

80. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Χριστὲ μάχαρ, μερόπων φάος ἄφθιτον, ἐλπὶς ἁπάντων, 
5 Α ,ὔ ’ ΣΙ 2 7 ΣΑΣ. 

ἐσθλὰ δίδου χατέουσι, τὰ δ᾽ οὐ χαλὰ νόσφιν ἐρύχοις. 

31. Εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόχον. 

Παμμεδέοντα, ἄνασσα, θεοῖο, γόνον τεὸν, υἱὸν, 
ἄγγελοι ὃν τρομέουσι, τεῆῇς παλάμῃσι χρατοῦσα, 
πρευμενέα πραπίδεσσιν ὑπὲρ μερόπων τελέουσα, 
δύεο συντηροῦσα ἀπήμονα χόσμον ἅπαντα. 

32. Εἰς τὸν ἀρχάγγελον Μιχαήλ. 

. Ὧδε ταλαιπαθέων χραισμήϊα θέσχελα χεῖται 
ἢ δέμας ἢ χραδίην τειρομένων μερόπων" 

χαὶ γὰρ ἀνιάζουσα πόνων φύσις αὐτίκα φεύγει 
οὔνομα σὸν, Μιχαὴλ, ἢ τύπον, ἢ θαλάμους. 

88. ΝΕΙΛΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΧΟΥ͂. 

Εἰς εἰχόνα τοῦ ἀρχαγγέλου. 

Ὡς θρασὺ μορφῶσαι τὸν ἀσώματον" ἀλλὰ καὶ εἰχὼν 
ἐς νοερὴν ἀνάγει μνῆστιν ἐπουρανίων. 

84. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Εἰς τὴν αὐτὴν ἐν Πλάτῃ. : 

Ἄσχοπον ἀγγελίαρχον, ἀσώματον εἴδεϊ μορφῆς, 
ἃ μέγα τολμήεις χηρὸς ἀπεπλάσατο" 

ἔμπης οὐκ ἀχάριστον, ἐπεὶ βροτὸς εἰχόνα λεύσσων 
θυμὸν ἀπιθύνει χρέσσονι φαντασίῃη" 

οὐχέτι δ᾽ ἀλλοπρόσαλλον ἔχει σέδας, ἀλλ᾽ ἐν ἑαυτῷ 
τὸν τύπον ἐγγράψας ὡς παρεόντα τρέμει" 

ὄμματα δ᾽ ὀτρύνουσι βαθὺν νόον' οἶδε δὲ τέχνη 
χρώμασι πορθμεῦσαι τὴν φρενὸς ἱχεσίην. 

88. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐν τῷ Σωσθενίῳ. 

Καρικὸς Αἰμιλιανὸς, Ἰωάννης τε σὺν. αὐτῷ, 
Ρουφῖνος Φαρίης, ᾿Αγαθίης Ἀσίης, 

τέτρατον, ἀγγελίαρχε, νόμων λυκάδαντα λαχόντες, 
ἄνθεσαν εἰς σὲ, μάχαρ, τὴν σφετέρην γραφίδα, 

᾿ αἰτοῦντες τὸν ἔπειτα χαλὸν. χρόνον: ἀλλὰ φανείης 

ἐλπίδας ἰθύνων ἐσσομένου βιότου. 

96. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Εἰς εἰχόνα Θεοδώρου. Ἰλλουστρίου χαὶ δὶς ἀνθυπάτον, ἐν 
“ἦ γέγραπται παρὰ τοῦ ἀρχαγγέλου δεχόμενος τὰς 

ἀξίας ἐν ᾿Εφέσῳ. 

Ἵλαθι μορφωθεὶς, ἀρχάγγελε" σὴ γὰρ ὀπωπὴ 

ΟΒγβἔιβ οἵ πηθὶβ δυχ  δίου ον ὀρουθιι5. 

ΟὨ τ βίπιβ ποθ 8 ἸΔΟΎ 18 δυιχ Ἰδέ υ 6 πιδηστη ρογτίσαξ. 

ΟὨγβίθ, ἔπι ταἱῃὶ τη 88 ἔα απ γα] ἀ6- Ογξαπδίμμ αιιχ ] τμιν. 
Ομ βίθ, ἔπδπὶ ἸΔΡΟΥθι15 τηο 8 σταξαπι ἰρ56 ἱπηρουεἶγο, 

σ0, Ιῃ δυπάθπ). 

ΘὨΕγβίο [6] ϊχ, Βοιηΐππιμ Ἰὰχ ἱποουγρία, 5Ρ65 οαποίουιτο, 

θοπᾶ {πι ἀοηᾶ Θρθηΐθι.8, οἵ {πὸ ποὴ θοπὰ ργοοα ἃγοδᾶς 

54. Ιῃ βδποι βϑίμηδη Ποραγᾶπη. 

ΟἸηηϊροίθηΐομι, τορῖπᾶ, οἱ, ργοσθηΐθῃι ἔπιαγη, Π] τι, 

ΔΏΡΘΙΪ φάθι ἐγθιηιηΐξ, (18 ῬΔΙΠΐ5. ἔθ ΠΘΙ8, 
οἸθμηθηΐθηι δηΐπηΐ ἐμ ΤηοΥἴὰ168 Το θη8, 
ἴπογδ ἙΟΠΒΘΓΎΔη8. ᾿ΠΟΟ] απηθηὶ τη ἀπ τ ἘΠ γΘΥβιιπ. 

52. [π ἀτομαπροίαπι ΜΙΟΙΔδίοπι. 

ΗΟ ΦΥΌΠΙΠΟΒΟΙΌΝΙ το πηθαϊα αἰγίπα γοροϑίία βυιξ 

ΥΟ] ΘΟΥΡῸΒ Υ6] πιθηΐθῃι ἃ Π] οἴου του] ατη : 

οἰθηΐπι ΘΟὨΐΥ βέλη ἸΔθογυση παίαγα οοη δβέϊμ Γαρὶξ 

ΠΟΙΊΘ ἰσπι, ΜΊΟΠΔΟΙ,, δὺΐ οἰ σίου, δαΐξ ἀοιηοβ. 

33. ΝΠ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΙ. 

1η ἱπιδρίηθπ) ΑὙΟΠΔΏ ΒΟ] }, 

Φυδηη διιάαχ ἱῃπίΌγΤ ΔΓ ἱΠΟΟΓΡΟΓ μὴ ! 568 οἵ ἰπηᾶσο' 

ἴῃ Ἰῃ 6 ]]θοί μι] 6 ὴ βαγϑατη-ἀιοἱΐ τηθιιουΐδηι οοὐ]οβεϊαιη. 

34, ΛΟΑΤΗΙἙ ΒΟΗΟΙΑΘΤΊΟΙ. 

ἴῃ θαι θπι ἃρυὰ ΡΙδΐθη, 

ΤΥ 5: ὈΠ]Θῖπὶ ΔΠΡΘΙΟΓυ τ ἀθοοπι, ἱμΟΟΓΡΟΓ πὶ βρθοῖθ ἔοσιια", 
81 γα]άθ δυᾶαχ οογὰ οἰπηχίξ, [ἰπΐπρης 

Αἰαπιθη πη ἰηϑυᾶγ Θϑέ, φυδηδοχυϊάθηι Ποπιο ἱπηαρίποιη 
τηθηΐοιη αἰγὶ σὶς ργοοβίδη!ογο οορὶ [δίϊοπο : 

Π60 8π| ΔΙ συμ Πα θθὲ Ὑθηθγδ οηθπι, βθᾶ, ἴῃ 56 ἶρ80 
ἱπηδρίποτα ἰηἤπρθη8, αἵ ῬΓοοβοπέθιῃ τοίογμϊαΐ :; 

ΘΟ χαΘ ἱποϊίδηΐ ργοΐαπαμμη δηϊπηιηι :- πουΐϊξ δαΐοιη ἀγ5. 
ΘΟἸΟΥθιι5 {γδηβι 6 γ6 πη Θη {18 βαρ] οαϊοπ65. 

85. ΕΒΡΕΝ. 

Ιῃ δαηάθιῃ (ΑὙΟΠΔησο! ατη) ἰῃ ϑοβιμθηΐο: 

Οδυοι8 ΖΕΤΩΠ ΙΔ πιι8, ΦοΔηηΘβαιπ6 οὰπὶ {Π|0., 

Βυϊπυβ Θχ- ΡΙατῖα, Αρδίἷδ8 οχ- βία, 
ε Φυδηίαμπι, ΑΤΟΠΔΗΡΘΙ6, ἸΘρίιπ ΔΠηϊ ἰθηθηΐθβ, 

αἀἰοαγαπί {{0|, θθαΐθ, ἔπδπη ῥἱοΐδτη ἱπηᾶσίποιη, 
Ροϑοθηΐθϑ Γαξαγατη θοηυπι ἰθπηρι8 : ἀἴααθ ΔρρᾶΓΘ85. 

ΒΡ05 αἰτίσοηβ Γαΐαγο υἱΐω. 

86, ΕὔὔΒΡΕΝ. 

ἴῃ ἱπιδβίπθηι 7]θοάουΐ Π]μΒί 158 οἱ θἷ8. ργΟΟΟΠβι 8, πᾶ ἰομι- 
οἴμιδ ἕαϊξ ἃΡ ΑΥΟΠΔΏΡΘΙΟ δοοὶρίθη8 ἰπβὶρ πα ἘρΠμοεὶ, “Ὁ 

ΡγΟρ  ἶιι8 δϑίο οἰουμιδΐιιβ, ΑΤΟΒΔΉΘΟΙΟ; ἔπ Θηΐπὶ ἰδοΐοϑ. 

ΡΨ ΒΕΨΥ 



μιμηλὴν ἣν ἀντετύπωσε χάριν. 

37. Εἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν. 

.), στεροπαὶ, γαῖα τρέμει" ἀλλ᾽ ἐπὶ μήτρην 
τὸ , χατέδης ἄψοφον ἴχνος ἔχων. 

38. Εἰς τὸ αὐτό. 

φάτνη, καὶ οὐρανοῦ ἔπλετο μείζων" 
ἐργασίη τοῦδε πέλει βρέφεος. 

ΠΟ 89. Εἰς τοὺς ποιμένας καὶ τοὺς ἀγγέλους. 
ες χορὸς, ἕν μέλος ἀνθρώποισι καὶ ἀγγελιώταις, 

οὔνεχεν ἄνθρωπος χαὶ θεὸς ἕν γέγονε. 

40. Εἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν. 

: ἀναῆς ἢ εάτη, καὶ οὐρανοῦ ἔπλετο μείζων; 
"-- πέλεν οὐρανιώνων. ᾿ 

1. Εἰς τοὺς μάγους. 

Ἢ Οὐκέτι δῶρ᾽ ἀνάγουσι ἀνάγουσι μάγοι πυρὶ ἠελίῳ τε" 
Πρέπει ἐς ττρτοτίς 

43. Εἰς τὸ Βηθλεέμ. 

ἸΗΘΟΝ πρῶ, ὃν προέειπε προφήτης ἐσθλὸς 

5“ λαῶν ἡγούμενον ἐχ σοῦ ἁπάντων. 

τρίς 43. Εἰς τὴν 'ῬῬαχήλ. 

τοῖν, Ῥαχὴλ, γοόωσα πιχρὸν ὅπι: δάχρυον εἴθεις ; 
᾿Ὀλλυμένην δὁρόωσα γονὴν κατὰ δάχρυον εἴδω. 

: 44, Εἰς τὸν εὐαγγελισμόν. 

᾿. τι μὰ χόρη χαρίεσσα, μαχαρτάτη, ἄφθορε νύμφη" 

ε: υἷα θεοῦ λαγόνεσσιν ἄτερ πατρὸς ἔμδρυον ἕξεις. 

Ἤν 45. Εἷς τὸν ἀσπασμόν. 

ἜΝνδοθι γαστρὸς 

Ξ 
' 

; ὃς ἐὼν σχιρτήμασιν εἶδε προφήτης 
᾿ σὸν γόνον ὡς θεός ἐστι, καὶ ἤνεσε πότνια μήτηρ. 

Ε. 46. Εἰς τὴν ὑπαντήν. ἢ 

᾿Πρεσδύτα, ποῖδα δέχοιο, Ἀδὰμ προγενέστερον ὄντα, 
ὅς σε βίου λύσει τε καὶ ἐς βίον ἄφθιτον͵ ἄξει. 

47. Εἰς τὴν βάπτισιν. 

Ε. ὃς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο μεγασθενὲς ἤλυθε πνεῦμα. 
υἱὸς ἐπεὶ βαπτίζετ᾽ Ἰορδάνου ἀμφὶ ῥέεθρα. 

Ἢ 48. Εἰ: τὴν μεταμόρφωσιν. 

δὰμ. ἤωζο.. 

49. Εἰς τὸν Λάζαρον. 

ριστὸς ἔφη, } Πρόμολ᾽ ὧδε- καὶ ἔλλιπε Λάζαρος ἅδην, 
αὐαλέῳ μυχτῆρι πάλιν σόον ἄσθμα χομίζων. 

Ἑ 
Π ̓  Ἢ. Ξ Ἰην 51} }}18. : 568 τηοτγία!ἑατη ἄοπα βιιηξ μδροζο. 

Ἐχ δ δηΐπὶ Τημθοάοτγιβ ἰοπϑξ οἰπσυϊαμι Μαρίέτὶ, 
οἵ δ τρο! ξυν δὰ 56 }}6 ργοσοῃβοϊυμ : 

δταῖϊϊ δυΐθιῃι δηϊπιὶ ἰοβεῖβ ρμἱοΐαγα ; ἔπτη οηΐπὶ [γϑτη. 

φΟΙοΥ 5 ̓τη  ἐδη ἰν5- δ  ργοββαμα υἱοϊββι τυ -οιηχις ἄροο- 

57. 1π ΟἸιγίβεὶ παι νἱζδίθηι. 

Τυθώ, [αἰραγα: ἴδγγα ἐγογηϊβοϊξ : βδὰ ἴπ αἰγαπι 
Υἱγρίηδίουη ἀθβοθη ἰβεϊ ἰδοϊξυτ γε σίαινι ΒΔ Ρθη5. 

58. Τῇ ἰάεπὶ, 

Οαϊαπι ργώβορο, δἔ οαϊο δγαξ ργωβίδηϊζις : 
Οἴἰαπιη Ορογὰ υΐαβοθ οϑέ ραθγυ. 

ς 59. ἴῃ μᾶβίογεβ εἴ δηβοῖοβ. 

ὕπαβ οδογιβ,, ππι οαπίϊοιμν Ποιηϊηΐθι5 οἔ δηρο 15, 

«υοᾶ Πομο ἃς ἀθιβ ὑπύυτῃ ἰδοίυβ 6βέ. 

40, 1ῃ ΟἸ σι βεὶ παϊ νἱςδΐθιη. 

Οαϊυτι ργῶϑορο, οἵ οαἷο οταΐ ργοβίδηξίυϑ, 

ᾳυοὰ σαρτῃ βυβοορὶξ τὸχ Γαϊξ οοἸοβεϊυχη. 

41. ἴὰ πηχᾶροβ. 

Νοη ἰᾶτ ἀοπᾶ ἰϊογιπέ τηᾶσὶ ἵσηὶ βο ας: 

50θια δηΐπὶ ἴδοῖΕ Ὠΐδοθ βαθυὰ 5 αξ ἰσπῖβ φρο γ68. 

42. τῃ. Βειδίθθπι, 

Ασεῖρο, Βοίδ!θο., φύθτα ῥγαραϊχίξ ργορμδία νοις 

γδδΐαΓΌΠ 6586, σοηίϊυτη ἀπέθπι οχ 6 σπμποίηγαηι. 

45. ἴπ Ἀδοίιο). 

συγ, Ηδοδοὶ, σοιηθηβ ἀτηᾶγδαμι ἰδογίτηδτη {ἀπ 615 ἢ -- 

Ῥεογραπέριη σογΠΘ ἢ ργορθηΐθηι, ἰδογίμηδι ἀθίαπαο. 

44, Τὰ Αππθ πε ἰδιϊ ΟΏ6Π), 

Αγθ, ΥἿγρο συδῖδ- ρίοπα., (ο εἰββίπηα, ἱπεουγιρία βροηβᾶ, 

δαπι Ἀεὶ ἰπ υἰβοογῖθυβ ἀΌβε6 Ραΐγο ἴοξατη Βα οἷ5. 

45. Τῃ Υἱβι ἐδϊοποπι. 

Τηΐγα νϑηΐγομν δυβιβίθηβ 5 ΒΞ} ΔΕ οηθι5. υἱάϊξ ργορμϑία 

ταπΐη Πίατα οὐ ἀδι5 δϑί : οἵ Ἰαπᾶλυις γοπογαηᾶδ τηδΐου. 

46. ἴῃ Οοουγϑαιη. 

ϑόποχ,, ραθγυτηῃ δα πη 85, Αἄδγηο ΔΗ ΓΙ ΖΌΪΟΓΘΙΩ ; 

«αἱ (6 τἱἕα βοϊγεξ, δἔ ἴῃ υἱΐδπι ἱποοστυρίδμι ἀπεοέ. 

47. τῇ ΒαρἐἰΞπηΏ "η. 

Ῥαΐγα αὖ ἱτυτηογία!! ῃοδηἐἰββίπηιβ υθηϊξ ΒΡ ΓΙΓΠ5, 

ἘΠ.5 φυδηᾶο Βαρἐϊζαβαΐαν 9ογάδηΐβ ἴῃ Παθηξῖ5. 

14Κ. 1ῃ τυ ϑῆα Δ ΘΗ Πι. 

Αἄδτα οτδί.... 

9, Τὴ [,2ΖΩΓΈΠ,. 

(κίας αἰχῖξ, « δοοθᾶθ πο », δ το! ψυἱξ Γᾶ ζάγιι5. ΟΓΟΊΙῺ, 

ἃὐῖἂδ πάτο ΓΌΓΞῸΒ βαϊγ απ Ξρί γίξαπι ἔγὰΠ 5 
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80, Εἰς τὸν αὐτὸν ἐν ̓ Εφέσῳ. 

ΕῚ , , ἉΓυχὴν αὐτὸς ἔτευξε, δέμας μόρφωσεν ὃ αὐτός 
Ἀ “ 

Λάζαρον ἐχ νεχύων ἐς φάος αὐτὸς ἄγει. 

51. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Τέτρατον ἦμαρ ἔην, καὶ Λάζαρος ἔγρετο τύμόου. 

52. Εἰς τὰ Βαΐα. 

Χαῖρε, Σιὼν θύγατερ, χαὶ δέρχεο Χριστὸν ἄναχτα 
πώλῳ ἐφεζόμενον, χαὶ ἐς πόθος αἶψα χιόντα. 

53. Εἰς τὸ Πάσχα. 

"“ " ᾿λμνὸν ἔπαυσε νόμου χαὶ ἄμθροτον ὥπασε θῦμα 
Χριστὸς, ἐὼν ἱερεὺς, αὐτὸς ἐὼν θυσίη. : 

δά. Εἰς τὴν σταύρωσιν. δ 

Ὦ πάθος, ὦ σταυρὸς, παθέων ἐλατήριον αἷαα, 
πλῦνον ἐμῆς ψυχῆς πᾶσαν ἀτασθαλίην. 

δ5. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Παρθένου υἱὸν ἔφη τὸν παρθένον, ἄλλον ἑαυτόν. 
Ἵλαθι τῆς καθαρῆς δέσποτα παρθενίης. 

86. Εἰς τὴν ἀνάστασιν. 

Χριστὸς ἐὼν θεὸς εἷλε νέχυς ἐξ ἄδου πάντας" 
τὼ ᾿ 3, Σ σ “» 

μοῦνον δὲ βροτολοιγὸν ἀχήριον ἔλλιπεν “Αδην. 

αν, ἐξ 87. Εἰς τὸν ἀμνὸν τοῦ θεοῦ. 8. 

ψυχῆς ἐν φλιῆσιν ἐμῆς σωτήριον αἷμα 
» -"» τ -- ψιλῷ ᾿ ᾿ 
ἀμινοὺ" ὀλοθρεύων, φεῦγε, μκἢ ἐγγὺς ἴθι, 

58. Εἰς τὸν πόχον Γεδεών. 

Ἐΐς πόκος ὄμόρον ἔχει" λεχάνῃ δρόσον ὥπασεν αὐτὸς, 
-“ , ,ὔ 

ἄδρογος αὐτὸς ὅδε" χρύπτε νόῳ χρύφια. 

9. Ἑὶς τὸν Μωσῆν χαὶ εἰς τὴν θυγατέρα Φαραώ. 

χαὶ ἐγγύθεν ὕδωρ" 
Λόγον. 

Ἀ Ζ 

Αἰγνπτίη, χρύφιόν τε βρέφος, 
«“ ᾿ 

ἃ προτυποῖ μούνοις εὐσεύέεσσι 

00. Εἰς τὸν αὐτὸν ὅτε τὰς παλάμας ἐξέτεινε τροπούμενος τὸν 
Δμαλήκ. 

"» - , , , Ὁ Σταυροφανῶς τανύεις παλάμας τίνος εἵνεκα, Μωσῇ:; 
γῇ Α 

Τῶδε τύπῳ Αμαλὴκ ὄλλυται ἀμφότερος. 

601. Εἰς τὸν αὐτόν. 

"᾽ς" 

“Ῥύεο σὴν ἐθνιχὴν νύμφην παρὰ ὕδασι, Μωσῆ, 
ὔ 

νυμφίου ἀψευδοὺς οὕνεχεν ἐρδι τυπὸς. 

02. Εἰς τὴν χιδωτὸν ὅτε τὸν ᾿Ιορδάνην ἐπέρασεν. 

, ς» 
Λάρναχι χρυτείη δόος εἴχαθεν, ἽἼλαθι, Χριστέ" ρ Δι τὐ δὲ ᾽ 

ς , » ἌΝ 

σὸς τύπος ἣ λάρναξ, τῇδε λοεσσουένου, 

03. [Εἰς τὴν Ἄγαρ. 

, Ἔξ ἐθνῶν χαὶ Ἄγαρ᾽ τί δὲ ἄγγελος ἢ τί τὸ ὕδωρ; 

50. [π δυυηάθηη Ἐρβιαβὶ, 

λυμάμο Ρ86 ἐδοῖξ: σοῦΡι8 Τουτηδυῖξ ἰάδτη : 

1,ΔΖάγυτη 6 τηογἔ 8 ἴῃ Ἰθσοχα ἴρ56 ἀποϊξ, 

δ1, [ἢ δυηάοιη, 

Ουδτίῃβ ἀ165 δἀοτγαΐ, οἱ 1,ζᾶγαβ βυσγοχὶξ 6 ἑατηυϊο, 

ὅ2. [πῃ Ῥαὶπλὰβ8 8611 ῬδΙ ΠΠΔΓΌΤΩ ἀωνονν 

5αῖγθ, 5ἴοη Πα, οδἕ σοπέθιρ!αγο ΟΠ τ βίαση πὰ 

ῬΌ]]ο ᾿πϑιἀοηΐοθμι, οἵ δ Ρδββίοπθπι σοη ΓΘ 5 τ Θαπίθμη, 

55. 1Τη Ῥᾳβοθᾶ. 

Αρηῦτη δθοΪουἹξ Ἰορὶβ οἵ ᾿τημηογίδ! θυ ργθυΐ ποβείατα 

ΟἸἩγβίυβ, χυΐ 6ϑὲ βδοθγᾷοβ, 'ρ56 ααὶ οϑὲ μοβίϊα. 

δΆ., Τὴ Ογαοϊχίοποπι. 

Ὁ Ραββῖο,, ὁ ὁγὰχ  ουρϊαἰξαξατη ῬγΟραἸβδίου βδηριβ, 

Ιανἃ τηθῶ δηΐγηφθ ουποΐϑτη ἱπργοθ ἴθι, 

55, Τῇ δαπάθῃ, 

᾿ὙἹΓρΙ 75 Πα αἰχὶξ υἱγρίηθηι, ΔΙ ΓΟ ΓῈ ΠῚ 86 : 

ῬγΟΡ 15 6510, ῬΌΓΟΘ ῬΟΒΒΟΒΒΟΥ Υἱγρί ἰδ 5, 

ὅθ0. [πῃ ΠΟΒΟΓΓΘΟΙ ΟΠ ΘΠ], 

ΟἈγἰβίῃβ 4ϊ δϑί ἀθβ βιιβέυξ τηογέυο8 Θχ οὔθ οἰποίοβ, 

οἱ ἀδϑβοϊαΐυ μη ΠΟΙ  οἰἄδτη ἐπι θο Πα πὶ το! ψαϊξ Ογουπι. 

57. [ἢ δεπιπὶ Περί. 

ΑΙ πγ ἴῃ Πϊμλΐη6 πηθῶ δϑέ βα] υἴανῖβ βδησαΐβ 

ἃσηϊ. Εχίουιϊηδίον, ἴΌσ6.: Ω6 ῬΓΟΡΙ 15. δοοοῦαβ, 

δὅξ, Τῇ γ 5 Οοὐδομίβ. 

Ὀπαηι ψ6]] 18 ΤΌΡΘ ΠῚ ΒΔ] 96 ; ΘΟ ποτ ΤΟΓΟΤ ὈΥΤΟ θα ἰρβαχῃ, 

5 σοῦ ἰρϑατη ΠΟΟ : οσσα]6 τηθηΐθ σου ἃ, 

ὅ9. Τῇ Μογϑβθη οἱ ἴῃ [απ ῬΠΑΓδΟηΪβ8, 

ΖἘβγρίϊα, οἵ βαθγα! 8 Ἰαΐοηβ, οἔ υἱείηα δααᾶ : 

4 Ργεβαγδηΐξ 50}15 0115 Ὑ Θγθ απ). 

60. Τῃ δυπάοπι, φαδηάο τπᾶπὰβ οχίοπαοθαὶ [υβᾶπ5 
ΑἸΊΔ]ΟΟ, 

Οὐποἷδ5 δα Ἰηβίδν οχίθη 5 ῬΔΙπὰ8 : οὔ5 οδιβᾶ, ἜΘΝΟΣ ἷ 

Ἠόοοοδ ἴγροὸ Απηδϊθο Ρουῖξ πἀΐογασθ. 

ΘΙ. Τὰ φυυπηαρπ. 

Ῥοίδηαθ ἔπδηῃ βοη 6} ΒΡΟΠβδτὴ δὰ Ραΐθατη, Μοτμς, 

ΒΡΟ δὶ γϑυϊἀϊοὶ φαοπίδπι 65 ἐγ ρα8. 

62. [η Ατόδπι, {πη ΤΟΓἀΔΠΘΩῚ ἔγαπβὶ 1. 

ΑΥΟΐΘ Διο Πιιδηΐυτη ἀροοϑβὶί, ῬγΟΡ {8 55. Ομγιβί - 
15 ΤΥ }ῬῈ5 ἃγοᾶ δ Ἰανδίατσὶ. 

05. Τῇ Αϑαγ,᾽ τῇ 

Εχ θη θτι5 οἱ Αραν, Οὐ] υΐοπι ἀησόι5, τοὶ αυϊᾷ ἀσαᾶ ὦ 



 Ἰθνῶν καὶ ἐγώ " τοὔνεκεν οἶδα τάδε. 

Εἰς τοὺς ο ἜΩ͂ΝΝ καὶ τὰς ιδ΄ πηγάς. 

ὶ τ ϑιυκαίδια πηγὰς 
τοσσατίων ἴσθι τύπους ἑτάρων. 

68. Εἰς τὸν ̓Αθραάμ. 

ἄγει θυσίην θεῷ - ἵλαθι, ποίην 

η ΒΟ ττν γλύμε τόπο: 

7. Εἰς τὸν Ἀθραὰμ ὅτε ὑπεδέξατο τὸν θεόν. 

ν ἐνθάδε μοῦνον ἔχει θεός" ὕστερον αὖτε 
ἐς αἱ: ὉορΩ, ἤλυθεν ἀνδρομέην. 

ὲν δὶ πνεῦμα » δέρας δὲ λάχον διὰ γράμμα᾽ 
νει πατέρα νοῦς θεὸν εἰσορόων. 

τ΄ φ'9. Εἷς τὴν Ῥεδέκκαν. 
ἐς, νύμφη ἐθνική σε φιλοῦσα 

εν ἐξ ὕψους σώματος οὐ καθαροῦ. 

ΠΤ 7.. Εἰς τὴν αὐτήν. 
θε: οὖχ ὑδάτων μνηστεύετο πότνα ῬῬεῤέχχκα, 

71. Εἰς τὴν Σωμανῖτι 

δὶ Ἴλιοσαίωι, Σωμανῖτι . δὶς πόρεν υἱὸν, 
πρῶτα μὲν ἐκ γαστρὸς, δεύτερα δ᾽ ἐχ νεχύων. 

ο΄ 73. Εἰς τὴν μηλωτὴν Ἠλίου. 

δέρας προλέγει ἀμνὸν θεοῦ εἵνεκα πάντων 
ζωῆς τῇδε λοεσσόμενον. 

ἐπ΄ Εἷς τὸν Δαδὶδ χριόμενον. 

ν ) ἔχων πέφρικα πατὴρ τίνος ἔχλυε Δαδὶδ 
»ὃν εἰσοράας ἐνθάδε χριόμενον. 

74. Ἑἰϊς τὸν τυφλόν. 

μα τῇ πηγῇ Εσταλμένος᾽ ἀλλὰ τίς ἐχ τοῦ 
ἔσταλται γοέεις, ὄφρα τέλεια βλέποις ; 

ἱ 75. Εἰς τὴν Σαμαρεῖτιν. 

» ἀλλὰ θεὸς χαὶ νυμφίος ἐνθάδε νύμφην 
» τὴν ἐθνικὴν, ὕδατος ἐγγὺς ἰδών. 

70. Εἰς τὸν γάμον. 

ν ἀτρεχέως οἶνον θεός" ὅσσα δὲ χρυπτὰ 

ΘΑΡῸΤ ἕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΑ ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ. 9 

δχ ξοπίϊναϑ εἴ ἐφο; ἰάεῖτοο ΠΟΥΪ ἰβίδᾶ. 

᾿δ(. ἴῃ ΤΙΧΧ ραϊπιδα, εἰ ΧΙ Γοηΐοο. 

ϑδρίϊεβ. ἄθοθμ Ρα]πη88, ἀποβ δὲ ἄθοθιη Γοηΐθϑ. 

ΟὨ γε ἐοξ πουθγῖβ ἐγ ΡῸ8 ἀἰβο ΡΌΪΟσ τι π,. 

ο΄ δ. Τῃ ΑΒγδμᾶπι, 

ΑΒΡγθδη ΠΠυτη ἀπεὶξ Ξδογὶ ποίαση Πθο. Ἑδᾶυθ  40816 

ΤΏΘῊ5 ἱπέιι ΘΓ 58ογ Ποίστη,, ουὐὰ5 μος Ρἰεΐαγα ἔνα! 

88. τη Μεϊομίδοάοο ἀδηίοπη ΑΒγαναπιο υἱπαπι εἴ 
: Ρδη68, 

Μεϊεβιίξοαθο τοχ, βδοθγᾶοβ, βᾶποβίαδ δὲ υἱπατῃ 

υξ φυΐβ οχϑίβίθηβ ργθοβ9 Οἱ ἐγρὰ5 νου δξβ. 

67. ἴῃ ΑΡγαϊδδπι. αυδπᾶο Ἔχοερὶξ δυπ. 

Ἑογιηδηη δίέαηι Πῖο ἰδπίσ μη μαθδέ Π 615; 56 γ5 Ροβίμδα 

ἴῃ παίαγαμι υογὸ υϑηΐϊξ ΠΌΤ Πδτη. 

68. [πὶ ἴβδδο εἴ 7200. φαδπᾶο μαΐς ἢ]δ Βεπράϊχίξ. 

Ἐτδρταπεδηι ΟὉ ϑρίγίξατη.,, ΡΟ υ]ατὴ Ὑὑθγοὸ συτηβογιπέ οὉ 

ΒῆΠαγαξ ραΐγομῃ τηθηβ Πουπῃ ἱπέμθηϑ. [Πογμὰ : 

69. ἴῃ ΚοΡδοσδπι. 

ϑροηβθ υηϊσοηΐϊίθ, 5ροηβα 6 σοπε 115 δτηδη8 

ἀοβι!υἱξ ἀοΞΌ ΡΟ ἀ6 ΘΟΓΡΟΓΘ πο Ρῦτο. 

70. ἴῃ δαπάθπ, 

Νοῆ ῬτγοσΪ δ Δαὺϊ5 φυερϑῖίδ- [αἱ -1π- τηδί γἰτηοπίαγη γθη6- 

ΒΡΟΠ5:5 σοπ 15 συοπίδγη οϑξ ἔγρῦβ. ἰταηᾶα Βοθδοοδ, 

71, Τῇ δαπατη ἰἄσπι. 

ΒΌΡΡΙ οδέο ΕἸ᾿ββϑῖ, Θαπδιηϊ 5, μἷ5 ἀθάϊξ ΠΙίατα, 

Ῥγίαβ φυΐϊάδτῃ ὁχ υϑπέγθ, βοβίου 8 δχ τηογξιῖβ. 

72. Τῇ ραϊίππι ΕἸΪΦ. 

Ηδτος Ρ6}}15 ργαϊεῖξ ἀσπῦτη οὶ σδῦβα οΥα ΠΤ 

Βοχαΐϊητη υἱέες Ηἷς Ἰαναί γι τη, 

75. 1ῃ. ϑανίάδηῃ «αΐ υπρὶτυγ. 

Ιη τηϑηΐθ ὨΔΌΘηβ ἐγθτητΐ μαΐου συ αβηδι δυᾶϊαΐ θανίᾷ.. 

ΐσοα, {θύοι ἱπέιουβ ῃΐο ἀυτη- πηρίξιγ. 

74. Τὴ σθοῦπ,. 

Νοϊηθη ἴοηΐ Μίββιιβ. 568 {5 ὑπά6 

Τηΐϊβ580.5 [αἷξ ἂπ τοραΐδβ, υἱὐ Ρογίδοΐα σογηδ5 ἢ 

75. ἴῃ ΘΠ ΔΓ [Δ Π4Π|. 

Νοη ἔγρυβ, 56 ἀθιβ δ ΒρΡΟοῃ5085 Βῖσδ βροῆβδτη 

βοταΐῖ σϑηΐποηι, δαδη ᾿χίϑ ΘΘΓΠΘηΞ ΘΩΉΣ. 

16. [π Νυρίία5. 

Ἐδεϊξ υϑῖο υἱπῦτῃ ἀθ5 : (8 διέοτη ἀγόθπϑ 
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᾿ ἰχ ὃ πνεῦμά σ᾽ ἔχει, νοέεις θαύματος, εἰ Χριστοῦ πνεῦμα σ᾽ ἔχει, νοέεις. 

77. Εἰς τὴν χήραν τὴν τὸν Ἠλίαν θρέψασαν. 

Βλύζει ἐλαιηρὴ χάλπις καὶ χίστη ἀλεύρου, 

ἔμπεδον ἣ χήρη οὕνεχα πίστιν ἔχει. 

78. Εἰς Πέτρον τὸν ἀπόστολον". 

Πάντων ἀρχιερεὺς Πέτρος θεοῦ ἀρχιερήων, 

᾿ ὃς θεοῦ ἐκ φωνῆς ἔλλαχε τοῦτο γέρας. 

79. Εἰς Παῦλον τὸν ἀπόστολον. 

Παῦλος ἐπεὶ θεῖον σέλας οὐρανοῦ ἔδραχεν ἄντην, 

φωτὸς ἀπειρεσίου γαῖαν ἔπλησεν ὅλην. 

80. Εἰς Ἰωάννην τὸν ἀπόστολον. 

Ἀρχιερεὺς ᾿Κφέσοιο θεηγόρος ἐκ θεοῦ εἶπεν 
πρῶτος Ἰωάννης, ὡς θεὺς ἦν ὃ λόγος. 

81. Εϊς τὸν αὐτόν. 

Καὶ λαλέοντος ἄχουσε Λόγου καὶ πέφραδεν αὐτὸς 
πρῶτος Ἰωάννης, ὡς θεὸς ὦ ἦν ὃ λόγος. 

82. Εἰΐϊς τὸν αὐτὸν ἀπόστολον ᾿Ιωάννην. 

Οὐρανίης σοφίης θεοτέρπὲς δῶμα χιχήσας. 
εἶπεν Ἰωάννης, ὡς θεὸς ἦν ὁ λόγος. 

83. Εἰς τὸν Ματθαῖον. 

Ἰγράψε θεοῦ σαρχώσιος ἔξοχα θαύματα πάντα 
Ματθαῖος σελίδεσσιν, ἐπεὶ λίπε δῶμα τελώνου. 

8ά. Εἰς τὸν Λουχᾶν. 

3 ’ ,ὔ , Εὲ “ 
᾿Αθανάτου βιότοιο τελεσφόρα ἔργματα Χριστοῦ 

3 ων 2 τὦον 

πυχτίου ἐν λαγόνεσσι σαφῶς ἐνέπασσέε γε Λουχᾶς. ἣ Υ 

8ῦ. Εἰς τὸν Μάρχον. 

Οὐ κατ᾽ ἐπωνυμίην Αἰγύπτιον ἔλλαχε λαὸν 
ὄρφνη »; ἐπεὶ φωνῆς Μάρχου ἔδεκτο φάος. 

86. Εἰς τὸν ἅγιον Βασίλειον. 

Παρθενίην Βασίλειος Ἰωάννου σοφίην τε 

ἔλλαχεν, ἶσα λαχὼν καὶ τάδε ] ρηγορίῳ. 

87. Εἰς τὸν ἅγιον Πολύχαρπον. 

Οἰχτίρμων Πολύκαρπος, ὃ καὶ θρόνον ἀρχιερῆος 

ἔσχε καὶ ἀτρεκέως μαρτυρίης στεφάνους. 
δ 

88. Εἰς τὸν ἅγιον Διονύσιον. 

. Οὐρανίων θιάσων ἱεραρχιχὰ τάγματα μέλψας, 
μορφοφανῶν τε τύπων χρύφιον νόον εἰς φάος ἕλχων, 
ζωοσόφων λογίων θεοτερπέα πυρσὸν ἀνάπτεις. 

89. Ἐϊς τὸν ἅγιον Νιχόλαον. 

, ᾿ὰ οἱ 

Νιχόλεων Πολύχαρπος ἔχει σχεδὸν, οὕνεχεν ἄμφω 
ΡῚ 

«εἰς ἔλεον παλάμας ἔσχον ἑτοιμοτάτας.. 

ῃ 

τηΐγϑ οι], δὶ ΟἿ 5{1 ϑρὶ γα 5 (6 μαρθοί,, ἰη(6}}1}8. 

77. τῇ. νἱάσαπι «Ὁ ἘΠῚΔπὶ ραβοοθρδΐ, 

ϑοδίαν οἱ οανῖβ Ἰθονέμιιβ οἵ γᾶν ἴαστίπθ, ὁ 

ἢγτηδιη υἱᾶπα φαοηΐαπι οι Βαρθέ. 

78. ἴῃ Ῥείσιιπι ἃροβίο πη, 

ΟἸμηΐπα πὶ 0 Πλπ15- ΡΟΠΕ ἴοχ ὁδί Ῥοίσιιβ δ᾽ ΒΌΠΙΠΊΟΓΕΤΩ 

ααὶ οχ Ἠοὶ οὔὸ οὈἰϊπαϊξ ΠΠπιἃ τηππιι8. [ρΡοπίοιπι, 

79. 1π Ῥαυϊαμι δροβίοϊ απ. 

Ῥδαϊαβ, Ροβίχυδμπι αἰνίηαπι Τα] σαν ΘΟἸ οοπδροχίξ σογάμω, 

ΤἸαπιῖπο ἰμἢηϊΐο (ουτᾶπι οοΙΡΙ ΟΥ πη  γουβᾶμη. 

80. 1 ΤοΔπηθπὶ ἃροβίο! απ. 

ϑυμημιβ- Ρομε οχ ἘΡΠοβὶ αἰνί πα Ἰοαθη5 ὁχ 60 αἰχξ 

ΡΥΐμλι8 Φοᾶηη68, ἄθιτη 6886 Ὑ ΘΙ. 

81. [ἢ δα 6Π)., 

ἘῤῚοφαΘηΒ ἀυαϊνι Ὑονθαπι, οἵ αἰχὶξ [Ρ86 

ῬΥΪπλι5 Φοδηη68, ἄδιχη 6586 ὙΘΥΡΌΤΩ, 

82. ἴῃ δυάδηι ἀροβίο! πὶ ΤΟδ 6 ΠῚ. 

ΟαἸ]οβε18 βαρ θη  σταΐατα- 60 Ραϊδίίιι αυϊ- δε Ἐ " 

αἰχὶξ Τοδηηθ5 ἄθιπι 6556 Ὑ ΘΥΡΌΤΩ, 

85, Τη Μαιαυιη, 

ΒοΥρβὶε Ποὲ ἱπολγηδί!οη8 Ῥγθοοῖρα τηϊγδοῦϊδ οαποία 

Μαΐπωιβ Ραρίηἶβ, Ῥοβίψαυδηι τοὶ ααΐξ ἀοηηαπι ἐθ] ον. 

8λ., ἴῃ [πποδιῃ. 

Ππιηπιου δ} 15 υἱΐτ μου δοίοβ δοίιβ ΟΠ τ βϊ 

γοἸηλἱ η8 ἴῃ ΡΟΠΘίΓ θπ15 Ῥουβρίοιθ ἰηΐθχαϊξ {π|088. 

85, ἴῃ ΜΑΓΟΊ ΠΏ. 

Νοὴ ῬΓῸ οορπομηθηΐο “Ερυρίϊασ Βα Ῥορυληι 

ἤοχ, Ῥοβίχαδηι γοοὶβ Μοὶ δοοορογδΐ ΠππΊ6ῃ. 

80, Ιῃ 85. Βαβι απ. 

Ὑἱγριηἰξαΐθιη ΒΑ β1Π1π|8 Φοδηηΐ8 5 ᾽ θη ἈΠ αιι6 

οὈἰϊπυξ, βιμΠΠον οθ πη θὴ5 οἱ 118 ατοϑονίο. 

87. Τῇ 8. ῬΟΙ ΔΓ ΡαΠῚ, 

ΜΊΒΘυΙοΟΥ5. ῬΟΪΥΟΔΤΡΙΙ5, 4 οἵ βϑάθιῃ βασι -ῬΟΠ ΠΠ οἷ5 

Βαθυΐξ οἵ υϑῦδ Τ ΔΓ ΕΥΤῚΪ ΘΟΓΟΠΔ8. Ὰ 

88, Τῇ 5. Ὀἰοηγϑίαμη. 

Οα!οβίπμπι ἐμϊαβουιμι ΒΙ ΘΓ ΡΟ 605 ΟΥ̓ ΪΠ65 Ταΐ ο6] ΟΡ αβιὶ οἵ 

{σαν ίο τὴ ἔΥ ΡΟΣ ΤΠ ΓΟ Δ ΠΙΠῚ 565 ῈΠ ἴῃ ἸΟΘΙὴ ῬΓΟ ΓΔ Ϊ8, 

γἱΐαμι- σα -δοϊαηΐ- Βα θ᾽ Θπέθιη ΟΥ̓ΔΟΌΪΟΓ ΠῚ Πθο-σγδίδιη ἴἃ- 

[Ὁ ΔΟΟΘηα 5 
89. Ιῃ 8. ΝίοΘΟΙΔΏΠΙ. 

ΝΙΘΟΪδυὴ ΡΟ  ΟΔΤΡιι5 Βαθοΐ ἰη - υἱοϊηΐα, φαοηΐδηι ἅΤη 80 

ἴῃ ΠΝ ΒΘ. ἸοΟγ ἴδηι ΡΔ]Πηὰ8 ΒΔ πογηΐ Ῥαγα ἰβϑἰτηᾶ8. 



ΘΟΑΡΌΤ 1. 

ΛΥΜΩΝ, 

Τ ΕΪς Κῦρον καὶ Ἰωάννην. 
ον, ἀχεστορίης πανυπέρτατα μέτρα λαχόντί, 

καὶ τῷ Ἰωάννη, μάρτυσι θεσπεσίοις, 
ψυχαλγέα νοῦσον ἀλύξας, 

ιθόμενος τήνδ᾽ ἀνέθηκε βίόλον. 

91. Ἐἰς ἸΙουστινιανὸν τὸν βασιλέα ἐν ̓ Εφέσῳ. 

Ἰουστινιανὸν καὶ ἠγαθέην Θεοδώρην 
᾿στέψεν Ἰωάννης Χριστοῦ ἐφημοσύναις. 

95. ΓΓΡΗΓΟΡΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ.] 
ἣ Ἐν Καισαρείᾳ εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Βασι)εΐου. 

ἮΝ ὅτε Χριστὸς ἴαυεν ἐπ᾽ ὀλχάδος ἔμφυτον ὕπνον, 

Ε΄ πνράχα δὲ θάλασσα χυδοιμοτόχοισιν ἀήταις, 

᾿ δείματί τε πλωτῆρες ἀνίαχον' ΓἜγρεο, σῶτερ΄ 
ἐπάμυνον. Ἄναξ δὲ χέλευεν ἀναστὰς ᾿ ὀλλυμένοις 

Ε ἐμῶν ἀνέμους χαὶ κύματα, καὶ πέλεν οὕτως " 

᾿ »- δὲ φράζοντο θεοῦ φύσιν οἱ παρεόντες. 

93. Εἰς τὸν αὐτὸν ναόν. 

ΡΈΕΙ ἀρετῶν τετραχτύος εἰκόνα λεύσσων, 

σεῦε νόον πρὸς μόχθον ἑχούσιον" εὐσεδίης γὰρ 
᾿δρῶτες δεδάασιν ἀγήραον ἐς βίον ἕλχειν. 

94. Εἰς τὴν χοίμησιν τῆς ὑπεραγίας θεοτόχου. 

᾿ Νεύμασι θεσπεσίοιο μετάρσιοι ἤλυθον ἄρδην, 

᾿ς ἐς δόμον ἀχράντοιο ἀμωμήτοιο γυναιχὸς 

᾿ χεχλόμενοι μαθηταὶ " ἀλλήλοισιν αἰγλήεντες, 

᾿ οἷ μὲν ἀπ᾽ ποις, οἵ δ᾽ ἑσπερίοισιν γαίης Ἶ 

: ἄλλοι μεσημόρίης, ἕτεροι βαῖνον δ᾽ ἀπ᾽ ἀρχτῴων, 

᾿ διζήμενοι κηδεῦσαι σῶμα τὸ σωσιχόσμοιο. 

95. Ἐν Ἐφέσῳ. 

ΣᾺ, μάκαρ, ἐκ σέο δῶκα τάπερ πόρες ἄμμιν ἄρηϊ. 

ἐς, 

Ε΄; 
ἐν 

960. Εἰς σχἥπτρον. 

᾿ Τοῦτο γέρας λάχεν ἐσθλὸς ᾿Αμάντιος, ὡς κς βασιλῆϊ 
πιστὸς ἐὼν, Χριστὸν δὲ θεουδείησιν ἰαίνων. 

. 97. Ἐν τῇ Μελίτη. 

᾿ Νῶς ἐγὼ χύδιστος Ἰουστίνοιο ἄναχτος, 

᾿ χαί μ᾽ ὕπατος Θεόδωρος, ὃ χαρτερὸς, ὃ τρὶς ὕπαρχος, 

ἄνθετο χαὶ βασιλῆϊ, καὶ υἱέϊ παμδασιλῆος, 

᾿Ἰουστινιανῷ, στρατιῆς ἡγήτορι πάσης. 

98. Ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ. 

Ἔργον δρᾷς περίπυστον ᾿Ιουστίνου. βασιλῆος ; 

ο ΝμΑΝμαδ, τε μεγασθενέος στρατιάρχου ᾿ 
Ο λαμπόμενον στεροπῆσιν ἀμετρήτοιο μετάλλου 

90. ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ. ΠΑΤΡΙΆΡΧΟΥ ἽΕΡΟΣΟ- 

ΟἩΒΙΒΤΙΑΝΑ ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΆΤΑ. 1 

90. ΒΟΡΗΒΟΝῊ ΡΑΤΕΙΑΒΟῊΞ ΗΙΕΒΟΞΟ- 

ΓΥΜΙΤΑΝΙ. 

Τὴ ΟΥὐτγαμπ οἱ ΤΟΔΠΠοΙη. 

ΟΥντο, γε ϊ5- τη ϊοςθ ΒΕ ΡΥΓΘΠΊΔ ΠῚ. ΤΠΘΠΒΌΓΔΤΩῚ Ροβϑι ἀοηΐ, 

οἵ Τοδηηΐ, τηδυέντι 5 αἰγ ηΐβ, [ααυυπὶ οὐ υρ5βοὶ 

ΒΟΡὨΓΟΠΙ 8, ρα ΡΟ ΟΓΑΓΌΤΩ ΔΗ Πλ115- ΤΠ 0- Ὑ πο θα αν ΠΟΥ ΠΥ 

ῬδΌΪΌ] τα ΓΘ θγθηϑ- σταίατη ἢπποῦθ σΟηβθοΡαΥ Πἰθυιπι. 

91, 1ῃ Ζυβεπίαπηπι ἱπηρεγαΐογοπι, Ἐρμδποβὶ. 

Ταβεϊηϊαπαπι οἵ δαπηϊγαηάδιη ΤὨδοδογαμι ἢ 
ΘΟΤΟΠΔΥΪ Φοδππο8 ΟΠ γ δ [πι581. 

992, [ἀΒΕΘΟΒΙ ΝΑΖΙΑΝΖΕΝΙ.] 

Οεβάγες ἰπ δροοϑία 5, ΒΑΒ.Π|. 

Εὐἰϊξ δὲ Ομ βέαβ ἀογγϊοθαΐ ἴῃ πανὶ παίαγα! βοιηηο, 

οοπξαγ θα θαΐαν δαξοπι τᾶν ῬΓΟΘΘΙ ΠΟ γῚ8. Ὑθηξῖ8 : 

Ργθααθδ τηθέα πδυΐο οἰατηαθαηΐξ : « ΕΧΡΟΓΡίβοουο, Βα] ναοῦ 

« ῬΘΡΘΌΠΕΝΕΒ 6 ΟΡΘπὶ ». ΟΠ ΐπτι8 ὙΘΓῸ [5510 ΒΌΓΒΘΙΒ 

αυΐοβοογα υϑηΐοϑ δἔ Παοίμβ : διὸ (δοΐατη οϑέ ἰΐδ. 

Μίγδουϊο δυΐοιι ἱπέθ!]οχογυηΐξ δὶ παΐαγαμι (οἱ δἀογδηΐ. 

95, 1π δδάδπι δοο βία, 

ὙΠ αϊίατα υἱγέαξαμ φαδίογηϊοηΐβ ἱπιαρίπομι ΘΟΙΏΘΉΒ, 

ἱποῖξαᾳ τηοπέθτη δὰ Ἰδθογθι γοϊαηίαγίατη : μἰ δίδει β Θηΐπ 

βυάογοδ πουθγαπξ ποη-βοποϑοθηΐθῃῃ δὰ υἱΐδιιῃ ἔγάῃθτο. 

94, Τῇ Βουη ἰοηθπ 58 οἱ ἰββτη Πείρατῶ. 

7 5515 αἰ η 8 5] 1 π|68 υθπογυηΐ ΓῸῪ αἰία, 

ἴῃ ἀοιηστη Ρυγ ἱπου!ραΐορ τ] 1615 

γοσδίϊ ἀἰβεῖρο Ὑϑβεϊ θη 5 Γυ]ρίαϊ, 

111 φυϊάθπι αν οτέα, ᾿ΐ ἃ μοϑρθγία ἰθιγᾶ: 

ΔἸ ἃ τηϑτϊθ, 8} υθηϊθθαηΐ ἃ ΒΟΥΘΆΠ 115 Ρ]δρ δ, 

οαρίοηΐοβ βθροὶ γα σουριι5 5 ̓ γί! οἷ8 πηυπάϊ. 

95, ἘρΠιοβὶ. 

Τιρὶ, Βοδίο, οχ ἴὸ ἀδαϊ ψιιθ ἀθάϊβε! π0 18 Β6]10. 

96. [ῃ 5οἰ μ᾽ ΟΠ 6 πν 

Ηος ταὰσπα5 ΟὈξπαϊξ θοπτ5 Αμηαπίϊυ5, υἕ ἱπιρογδίουϊ 

Πα οχβϑιβίθηβ, Οτβέστηχαρ ρἰθίαΐα Θχ ἢ] ΓΔ 8. 

97. [η Μεϊϊίδ. 

Ἐξφοϊοβία θρο-οο οθουνυῖτηᾶ δ υϑέϊηϊ ἱπηρογδίουϊβ, 

ἃ6 τὴ8 φοπ581} Τποοάοτιιβ, ἔογί8 Ὑἱγ, ἴον ργωϊθοίαβ, 

ἀϊοανῖξ οἵ ἱπιρογαΐοτὶ, οἵ ΠΟ Βαμα πὶ ἱπηρθγδίου 8, 

Τακεϊηϊᾶπο, δχϑγοϊτιβ ἀποῖ σπποί!. 

98. ΤΏ δούοιι Ιο60. 

ΟΡαι5 οογηἶβ 1αΐθ- ΘΙ ΘΌγ 6 ΦΒΕη1 ᾿προυίου!β, 

Τυπεϊηἰαπίχας τπὰρηϊροίομε!8 ὀχογοϊα τὴ ἀποῖβ, 

σού ΒΟΔΠ5 Ὁ] σα θ115 ᾿Γη ΓΘ 51] πη ἈΠ]. 



13 ἈΝΤΗΟΙΘΘΙΚΕ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

τοῦτο χάμεν Θεόδωρος ἀοίδιμος; ὃς πόλιν ἄ ἄρας 

τὸ τρίτον ἀμφιδέθδηχεν ἔχων ὑπατηΐδα τιμήν. 

99. Ἐν τῷ χίονι τοῦ ὁσίον Δανιὴλ ἐν τῷ ἀνάπλῳ. 

ἽῬΜεσσηγὺς γαίης τε χαὶ οὐρανοῦ ἵσταται ἀνὴρ, 

ες πάντοθεν δθλίενοις Ὁ τρομέν ἀνέμους. 

ἴχνια ῥιζώσας χίονι δαθάδα: 
λιμῷ δ᾽ ἀμόροσίᾳ τρέφεται. καὶ ἀπήμονι δίψη, 

υἱέα κηρύσσων. μητρὸς ἀπειρογάμου. 

100. Εἰς Νεῖλὸν μοναχὸν τὸν μέγαν ἐν τοῖς ἀσχηταῖς. 

Νείλου μὲν ποταμοῖο ῥόος χθόνα οἶδε ποτίζειν, 
Νείλου δ᾽ αὖ μοναχοῖο λόγος φρένας οἶδεν ἰαίνειν. 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ͂ ΠΡΟΤΙΚΤΟΡΟΣ. 

Ἑὶς Πέρσην μάγον, γενόμενον χριστιανὸν καὶ μαρτυρήσαντα. 

101. 

Ἦν πάρος ἐν Πέρσῃσιν ἐγὼ μάγος Ἰσόοζήτης, 

εἰς ὀλοὴν ἀπάτην ἐλπίδας ἐχκρεμάσας" 

εὖτε δὲ πυρσὸς ἔδαπτεν ἐμὴν πόλιν, ἦλθον ἀρῆξαι, 
ἦλθε δὲ καὶ Χριστοῦ πανσθενέος θεράπων᾽ 

χείνῳ δ᾽ ἐσδέσθη δύναμις πυρός" ἀλλὰ καὶ ἔμπης 

νικηθεὶς νίχην ἤνυσα θειοτέρην. 

105. Εἰς τὸν σωτῆρα χαὶ χύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν υἱὸν 
τοῦ θεοῦ. 

Ἂ πάντων ἐπέκεινα---τί γὰρ πλέον ἄλλο σε μέλψω : --- 
“πῶς σὲ τὸν ἐν πάντεσσιν ὑπείροχον ἐξονομήνω; 

πὼς δὲ λόγῳ μέλψω σὲ τὸν οὐδὲ λόγῳ περιληπτόν ; 

103, Εἰς ὑπέρθυρον οἴχου ἐν 
πυρός. 

Κυζίκῳ σωθέντος ἀπὸ 

Μῶμε μιαιφόνε, σός σε χατέχτανε πιχρὸς ὀῖστός " 

ῥύσατο γὰρ μανίης με τεῆς θεὸς ὄλόιον οἶχον. 

104. Εἰς τὴν θήκην τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀχαχίου 
χαὶ Ἀλεξάνδρου. 

Μάρτυρος ᾿Αχαχίοιο, ᾿Αλεξάνδρου θ᾽ ἱερῆος 

ἐνθάδε σώματα χεῖται, τάπερ χρόνος ὄλβιος ηὗρε. 

105. Εἰς Εὐδοχίαν τὴν γυναῖχα Θεοδοσίον βασιλέως. 

« " Α ;ὔ τὭ 5 ; 

Η μὲν σοφὴ δέσποινα τῆς οἰκουμένης, 
ὕπ᾽ εὐσεδοῦς ἔρωτος ἠρεθισμένη, 

Υ Ψ »- ΕἸ μι “ 

πάρεστι δούλη ; προσχυνεῖ δ᾽ ἑνὸς τάφον, 

ἣ πᾶσιν ἀνθρώποισι προσχυνουμένη. 
ε . ΟΝ ᾿ δ , δἰ πίῆς , 
Ὁ γὰρ δεδωχὼς τὸν θρόνον χαὶ τὸν γάμον 

τέθνηχεν ὡς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζῇ θεός" 

χάτω μὲν ἠνθρώπιζεν" ἦν δ᾽ ὡς ἦν ἄνω. 

106. Ἐν τῷ χρυσοτριχλίνῳ Μαζαρινοῦ. 

"ἔλαμψεν ἀκτὶς τῆς ἀληθείης πάλιν, 
Ά }Ὶ , “ - 

καὶ τὰς χόρας ἤμύλυνε τῶν ψευδηγόρων" 
74 ηὔξησεν εὐσέδεια, πέπτωχε πλάνη, 

χαὶ πίστις ἀνθεῖ χαὶ πλατύνεται χάρις. 

Τὰ ἴβεϊξ ΤΠποοάουιβ ἰποϊγἔι5., σαὶ ἀρ θτη θχίο! θη 8, 

ἰογέϊα μη δἂπὶ Ῥγοΐοχίξ ἔθη 68 ΘΟ ΒΌ] τ πὶ αἰσηϊξαΐθπι. 

99. [π οοἸυπηπᾶ 8, ΠΗ 6 15 ἴῃ Απᾶρὶο. 

[ῃ τηρᾶϊο ἔθσγααδ οἱ οαἹὶ ἰδέ υἱγ, 
ὉΠαΘαυΔΖδ ΓαΘηΐ68. ΠΟῚ Τί 68 γϑηΐοϑ. 

ΜΡ ἣν ον τὐνα 

γοϑίρια νυδάϊοι [8 -ἰη Πσθὴ8 ΘΟ αμγη ἀρ] οἶδ : 

[δ τη6 ὙΘΙῸ Διηθγοβία πα γ γ οἵ ἱπποσιᾶ 51{1, 

Πα πὶ ῬγΟΟΪδηδη8 Μαδΐγ5. ΠῸΡ ΔΓ Τ-ΘΧ ΡΟ 8. 

400. πῃ ΝΊΠΑΠΙ πο ἴ 1 ΠῈ πιδςὩμπὶ ἱΠΐΟΓ ἀβοδίαβ, 

ΝῊ χυϊάθηι Παν ἀπᾶδ ἔδγγδμ πουξ δἄδαυδγα, 

ΝΣ δαΐθιη τποηδοὶ 5ΘΥΤΊΟ Τηθηΐθ8 ΠΟΥΪ ἀθιηυ]  Γα. 

101. ΜΈΝΑΝΘΕΙ ῬΡΒΟΤΕΟΤΟΒΙ͂Β. 

1η τηᾶριτη Ῥογβατη, ἀοίπαθ Ομ για πὰπὶ οἵ πηαγίνγθη. 

Ἐγδτε ΟἹ πὶ ἱπέον Ῥογβᾶ5 650 ΤΠ ΔΡῚΒ ΙΞθοζοίοβ, : 

δχ Ῥογηϊοίοβα [γασα 5Ρ68 4 -Βαβροηἄθγαη; [{ὈΤ8, 

4ασχμῃ δυΐομι ἰδ σον ρογοῖ τηϑᾶτη ΥΡΘ πὰ, τϑηΐ δυχ]8- 

γϑηἱξ οἵ βίπυι] ΟΠ γ δε ογηπὶροΐθη 5 Τἀτηττι8. 

ῬοΥ {ΠῸτὴ οχβεϊποία [υἱΐ υἱβ Πδτημηδ : 56 [8161 ΘΕ. 

υἱοΐα 5. υἱοΐουϊδπη ρου θοὶ αἰ νἱ ΠΟΘ ΠῚ, 

102, [π ϑαϊγαίογομη. οἱ ἀομηϊπαπι ΠΟΒίΓΕΠΊ 7165 0πὶ οἰπιμα 

Βιίαπὶ Ὀεὶ. 

ΟὙΠΟΙ5 ΞῸ ΡΘΥ ΟΣ (φαΐ Θηΐπὶ Τηδ] 5 δἰ ἀ6 ἐδ ΘΔ Πδ τ) 

ἀαοιηοᾶο ἴδ ἰπίθι' ΟΠ ΠΘ8 5. ΡΓΘΓΊ ΌΤΙ ΠΟΙΏΪΠΔΡΟ ἢ 

ΦαοΙο0 δυΐθηι ΟΥΑΙ 0Π6 οδηδπὶ [6 ΟΥ̓ΔΕΪΟΠΘ Τα ΐ 6. 60} - 

ΓΡγθπάθηδιτη ἢ 

105. 1Π 5ΌΡΘΓΟ Πἰπηΐη6 ἀοηλ5 ΟΥ Ζίοἱ βογυδίθο ἂν ἱποθπαϊο, 

Μοιὴθ βδηρυϊηδτίθ, ἔπ απὶ ἴα ἰηΐογδοϊξ ογινᾶϑὶα δ  α τὴ - 

ἀοίοηαϊ δηΐπη ἃ ΓΌΤΟΥΘ τὴ6 ἴὰο Ποὰ5 [δ᾽ ΐσοπλ οι, 

104. Τῃ σάρϑβᾶπι γοὶ φαΐαγιπι 5. την τί Ασδοὶϊ δὲ Αἰοχαπατγί. 

Μαγένυῖβ Ασδοὶϊ ΑἸοχαηαγίαπι6 βδοου οἵ 5 

Πῖο οογΡοῦγὰ ἰδοοηΐ, αι ἔθιηρι8 (ΟἹ κ Ἰανθηϊξ. 

105. 10 Ἑυάοοίαπι ἀχογθπὶ ΤὨδοάοϑβίϊ ἱπηρογαίοτίβ, 

ΒΔ Ρίθη5. ἀογηἶπδ ΟἹ} 5 

Ῥίο δῆογο ἱπεθηϑᾶ 

δάοϑί [γηυ]α-, δἀογαΐα!θ ὉΠΐ 18 ΒΘΡΌΪΟΓΆΤΩ 

1ρ88 Δ οὐηῃ 5. Πουηἰηἶ 118 δἀογαΐδ. 2 

Ουἱ οηΐπι ἀοα ! {πνοῇ οὗ ΤΟ Τὴ 

τηογέστι5 δδί αὖ Βοιηο, 568 υἱνὶ{ ἀδα8. 

Τὴ ἴογγὰ αυϊάοπῃ ΠΟμΟ Γδοΐτι5, ογαΐ ἐδτηθη αξ ογδΐ ἰπ- 8. 

100. 1 Ομ βοίγιο πο ΜαΖαν πὶ, 

ΕΠΙῸΪ5ΙΕ γδάϊιιβ νον ΔΕ |5 ΤΠ 515 

οἵ οοι]ο5 Ρουβίνηχ τη Πα ο ΠΟ ΟΥ ΤΩ ; 

οὐδυὶϊξ μἱοΐαβ,, σο οἰ αἰ ΟΥΥῸΥ, 

ἃ0 {465 Πογοΐ ἀο Ἰὰζοβεῖξ σναίία, 



ὰρ αὖθις Χριστὸς εἰχονισμένος 
ρῦς ὕψος τῆς καθέδρας τοῦ χράτους, 

τεινὰς αἱρέσεις ἀνατρέπει. 
᾿ ὕπερθεν, ὡς θεία πύλη, 

ἴται χαὶ φύλαξ ἣ Παρθένος, 

συνεργοῖς ἱστοροῦνται πλησίον" 

παντὸς οἷα φρουροὶ τοῦ δόμου, 

Ὁ ολιμριλναύρνααῦ χαὶ χριστοτ νέον, 
πρὶν λαχόντα χλήσεως χρυσωνύμου, 
θρόνον ἔχοντα Χριστοῦ χυρίου, 

᾿ μητρὸς, χριστοχηρύχων τύπους, 

φοφουργοῦ Μιχαὴλ τὴν εἰχόνα, 

67. Εἰς τὸν αὐτὸν χρυσοτρίχλινον. 

Ὡς ἢ φαεινὴν εὐ τῆς μῆφοαῳ 
φυλάττων, ᾿ αὐτοχράτωρ, 

᾿ χρατῶν τε΄ Ἰμαλοϑι ἐπρμυρκῷ φτηρριῤραλῶ 

108. ̓ Αδέσποτον εἰς τὸν ̓ Αδάμ. 

Οὐ σοφίης ἀπάνευθεν ᾿Αδὰμ τὸ πρὶν ἐχαλεῖτο, 
τέσσαρα γράμματ᾽ ἔχων εἰς τέσσαρα χλίματα χόσμου. 
Ἄλφα γὰρ ἀντολίης ἔλαχεν" δύσεως δὲ τὸ Δέλτα, 
ἐμ "᾿ν δ᾽ ἄρχτοιο, μεσημόρίης δὲ τὸ λοιπόν. 

109. ΙΓΝΑΤΙΟΥ͂ 

τοῦ Μαγίστορος τῶν γραμματικῶν. 
ΠΠΛΣ μαῖα παναγίας Θεοτόχου εἷς τὴν πηγήν. 

: πιῶ ἐμὲ τὸν ναὸν τῆς Παρθένου 
᾿ Βασίλειός τε σὺν Κωνσταντίνῳ Λέων. 

110. Εἰς τὸν αὐτὸν εἰς τὸν τροῦλλον, ἐν τῇ ἀναλήψει, 

Ἔχ γῆς ἀνελθὼν πατριχόν σου πρὸς θρόνον, 
τὸν μητριχόν σο», σῶτερ, οἶχον δεικνύεις 
πηγὴν νοητὴν χρειττόνων χαρισμάτων. 

ΣΈ 141. Ἐν τῷ αὐτῷ ναῷ, εἰς τὴν σταύρωσιν. 

Ἷ γεχρὸς “ΑἌδης ἐξεμεῖ τεθνηχότας. 
χάθαρσιν εὑρὼν σάρκα τὴν τοῦ δεσπότου. 

Β΄ τς πῆ τὸν αὐτὸν γαὸν, εἰς τὴν μεταμόρφωσιν. 
᾿ ̓Λάμψας ὃ Χριστὸς ἐν Θαδὼρ φωτὸς πλέον, 
τχιὰν πέπαυχε τοῦ παλαιτάτου νόμου. 

113. Ἐν τῷ αὐτῷ ναῷ, ἐξ νά ναν 

Ὅρώμενος νῦν χερσὶ πρεσδύτου βρέφος 

Εν ας ἐστι δημιουργὸς τῶν χρόνων. 

114. Ἐν τῷ αὐτῷ ναῷ, εἰς χαιρετισμόν. 

οὐκιάζει χοσμιχὴν σωτηρίαν, 

ΘΑΡΌΤ 1. ΟΗΒΙΞΤΙΆΝΑ ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ. 
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Γαϊδοῖ ἴῃ 5ιρουογοιρατίο {ΠΓΟΝΪ ἱπυρου δ] β, 
οἵ οδ] σαηΐδ5 Προγοβ65 ἀἰββίραΐ. 

Τηΐτοϊξα δυΐθπι ΘΌΡΟΓ, υοϊυΐ ἀἰνὶπα ροτία, 

Ἔχ δοίοΓ οἔ ουβίοβ Ὑἶγρο, 

ἱπηρΟΓΔΙΟΥ ὙΘΙῸ ἃ ῬΓἕδ565 υξ ΘΥΓΟΥ 5-ἀοτη ΓΟ γῸ5 

ΟΠ 506} 15 Ορδγὶβ σοργεβθηΐδηΐυγ ἰυχία: 

αἴγοδσαδ ἰοξίιβ γοϊαξ ουξίοαθβ ἀοτηιβ, 

βρίγιζαβ, ἀἰβοριηΐ, Ταδυέντοβ, βασογαοίθβ, 

ἀπᾷᾶ6 γοσδιηῖβ Ο γι βίο τ! οἸ πίστη πουαπι 

φαοᾶ ῥγίαβ οδεϊποΐξ Δρρο]δξοποιι ἃ δυγί-Πουηΐπθ, 

γοϊυξ ἔῃγοπῦτη φυοα-Ροββίθξ ΟἩ γε ἀομηίηΐ, 

ΟὨγβείψαυρ τηδίγί5, Ο γε ργωοοπατη ἔγροβ, 

εἴ βαρί θη ἰ5-διοἴοτὶ5 ΜΙ ΘΠ Δ 6115 ἰτηδ ποι. 

107, 1π ἰάδπι ΟὨγυβοιγι οἰϊηΐωτη, 

Ὁΐ βρ!οπάϊάυγη Βοπόγοτη ἱτηασίηῖβ 

Ρτβἔϊῃδθ οομβογυδηβ, ΜΙζηδοὶ ἱπηρογαίογ, 

Υἱοίογααθ οπηηΐ πη σΔΓΠΔΙ ΤΩ ΤΩΔΟΌΪΔΓΕΓΩ, 

ΤΟΡτςβοπίδβ δἔ ρἰοΐυτα Πογηϊπθτη, 

ΤῈ οοπῆττηδη8 γογρὰ ἀορτηδίαμι.᾿ 

108. δΔποργτπηῦπι ἱπ Λάδπι. 

Νοη ἀΡβατ6 βδρίοῃε Αἄδη) ΟἸἱπὶ γοσδίῃ8 ἔξ, 

φαδίυογ ᾿έογαβ Βδθθηβ δὰ φυδίπογ οἸϊπιδία τηπηδὶ : 

ΑἸΡΒ ἃ δηΐτη δ ογέα ορεποϊξ, οσσαβα γοτοὸ Ποία, 

ΑἸΡΏΔαιΘ ΓΌΓΞΕΒ 8 υγ8ἃ., 80 τηϑυϊ δ υϑτὸ σοὶ 82}. 

109. ΤΟΝΑΤΙΙ 

Μαρί ϑιτὶ σταπηπηαίσογύτη. 

[ἢ δοοϊοδίαπν Ὠεϊρατα δὰ [οπίθηι, 

ῬΠαρβδπι οτηδέ δοοϊδβίδτη ὙἹγρίηΐ5 

Βαβι 5 οἔ σὔτα (οπβίδπειπο [,60. 

110, [ἢ δδάδπ ἱπ ἔγ]ο, ἱπ Δ ]α Αϑοθπβίομίβ. 

Ε ἴοττα δεβογροηβ ρδέγί πη ἑαὶ δα ἐΠΓΟΠΌΓΩ, 

τηδίογπδτη ἑαΐ, βαϊγαΐον, ἀουηθτη οβίθπαϊβ 

[οπΐοτη ἱπέθ!δοξαδίοτη ργϑοϑίδπεοτγατη ἀοπογιπη. 

414. Τὴ οδάδπι δοο βία, ἰῃ Οτυοίχίοποκι, 

Μοτγίυμβ ΟΥσὰβ δυόγηΐϊξ τηουΐαοβ, 

Ῥαυγραξοποιι Τα ρου σᾶγπθιι ΠΟ Ϊηΐ, 

442, [ῃ οδάδπι βοοϊοβία, ἰπ Τγαπβῆρσαγαί οπειῃ. 

Βαβριοπᾶρθηβ ΟἸ γι βἔπβ ἵπ ΤΉΔΡΟΥ [106 Τηᾶδσῖβ 

πτθγάτη Δθο ουϊέ υϑίου!5 [6 σῖβ. 

415. [π οδάδιπι δοοϊοβίβ, ἰπ Οσσυγϑαπ. 

Οαὶ εογηϊξαν πὰπο ἴπ Τηδη 118 56 18 ῬΡΌΘΓΕΪΙΒ 

δηξίψαιιβ οβϑἕ ἐγ σαΐοῦ ἐΘρΟΥΌτΩ. 

114, 1 φαᾶδπι βοοϊοβία, πῃ ϑαϊυξαίοπδπι. 

Ῥτωίδξαγ τηυπαϊ 58] αἴθπα 
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εἰπὼν τὸ Χαῖρε ταῖς γυναιξὶ δεσπότης. 

115. Εϊς τὴν θεοτόχον. 

Παρθένος υἱέα τίκτε" μεθ᾽ υἱέα παρθένος ἦεν. 

110. Εἰς τὸν Σωτῆρα. 

Χριστὲ μάχαρ, μερόπων φάος ἄφθιτον, υἱὲ θεοῖο, 

δῶρ᾽ ἀπὸ χρυστάλλων, δῶρ᾽ ἀπὸ σαρδονύχων.. 

δέχνυσο, παρθενικῆς τέκος ἄφθιτον, υἱὲ θεοῖο, 

δῶρ᾽ ἀπὸ κρυστάλλων, δῶρ᾽ ἀπὸ σαρδονύχων. 

117. Εἰς τὸν τυφλόν. 

“Εόλεψε τυφλὸς ἐχ τόχου μεμυσμένος, 

Χριστὸς γὰρ ἦλθεν ἣ πανόμματος χάρις. 

118. Εὐχτιχά. 

Ἤγειρεν ἡμῖν τῶν παθῶν τρικυμίαν 
ἐχθρὸς κάχιστος, πνευματώσας τὸν σάλον, 

ὅθεν ταράσσει χαὶ βυθίζει καὶ βρέχει 
τὸν φόρτον ἡμῶν ψυχικῆς τῆς δλχάδος " 
ἀλλ᾽, ὦ γαλήνη καὶ στορεστὰ τῆς ζάλης, 
σὺ, Χριστὲ, δείξαις ἀδρόχους ἁμαρτίας, 

τῷ σῷ πρὸς ὅρμῳ προσφόρως προσορμίσας, 

ἐχθρὸν δὲ τοῦτον συμφοραῖς βεδρεγμένον. 

119. Ὑπόθεσις, ἀπολογία εὔφημος. .Ομηροχέντρων. 

Βίόλος Πατριχίοιο θεουδέος ἀρητῆρος, 
ὃς μέγα ἔργον ἔρεξεν, ὁμηρείης ἀπὸ βίόλου 

χυδαλίμων ἐπέων τεύξας ἐρίτιμον ἀοιδὴν, 
πρήξιας ἀγγέλλουσαν ἀνικήτοιο θεοῖο" 
ὡς μόλεν ἀνθρώπων ἐς ὁμήγυριν, ὡς λάδε μορφὴν 
ἀνδρομέην, καὶ γαστρὸς ἀμεμφέος ἔνδοθι κούρης 

χρύπτετο τυτθὸς ἐὼν, ὃν ἀπείριτος οὐ χάδε χύχλος " 
ἦδ᾽ ὡς παρθενικῆς θεοχύμονος ἔσπασε μαζὸν 
παρθενίοιο γάλαχτος ἀναδλύζοντα ῥέεθρον" 
ὡς χτάνεν Ἡρώδης ἀταλάφρονας εἰσέτι παῖδας 
γήπιος, ἀθανάτοιο θεοῦ διζήμενος οἶτον" 
ὥς μιν Ἰωάννης λοῦσεν ποταμοῖο δεέθροις" 

ὥς τε δυώδεκα φῶτας ἀμύμονας ἔλλαδ᾽ ἑταίρους" 

ὅσσων τ᾽ ἄρτια πάντα θεὸς τεχτήνατο γυῖα, 
νούσους τ᾽ ἐξελάσας στυγερὰς βλεφάρων τ᾽ ἀλαωτὺν, 
ἠδ᾽ ὅππως ῥείοντας ἀπέσδεσεν αἵματος ὁλχοὺς 
ἁψαμένης ἑανοῖο πολυχλαύτοιο γυναιχός" 

ἦδ᾽ ὅσσους μοίρῃσιν ὅπ’ ἀργαλέῃσι δαμέντας 

ἤγαγεν ἐς φάος αὖθις ἀπὸ χθονίοιο βερέθρου " 
ὥς τε πάθους ἁγίου μνημήϊα χάλλιπεν ἄμμιν" 
ὥς τε βροτῶν ὑπὸ χερσὶ τάθη. χρυεροῖς ἐνὶ δεσμοῖς, 
αὐτὸς ἑκών" οὐ γάρ τις ἐπιχθονίων πολεμίζοι 

ὑψιμέδοντι θεῷ, ὅτε μὴ αὐτός γε χελεύοι- 
ὡς θάνεν, ὡς ᾿Αἴδαο σιδήρεα ῥῆξε θύρετρα, 
χεῖθεν δὲ ψυχὰς θεοπειθέας οὐρανὸν εἴσω 
ἤγαγεν ἀχράντοισιν ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι τοχῆος, 
ΕῚ »" . ἀνστὰς ἐν τριτάτῃ φαεσιμόρότῳ ἠριγενείῃ 
ι ΌΨᾺ ,ὔ [}} , ΜΗ θε τω τ 9 ; 

ἀρχϑδγονον ΐ ᾿αστημα ξου γενετηρος ἀνάρχου. 

ἀἰοθηβ « δΔΥ6 » ΤΩ] ΓΙ 5 ΟΡ ΐπιιβ, 

116. 1π Πεῖρᾶγαπι. 

Ὑἱνρο ΠΙΐυτ σοηυΐξ; Ροβέ ΠἸΐπαπὶ Υἶγρὸ γαῖ. ᾿ 

11θ, Τῃ ϑαϊ γαίουη. 

ΟΠ τ βία θοαΐθ, Ποιηΐπιιπι τηουίδιἑατη Ταχ ἱποογγαρία, ΠῚ 
ἄοπα οχ ογυβίδ! 5, ἀοηδ ὁχ βαυἀοηγ ΟΠ 8 

δοοὶρίαβ, υἱγρίηϊβ ὑγοσοηΐθβ ἱποουτιρίδ, ΠῚ Ποῖ, 
ἄοπδ 6χ οὐὙϑίδ! 8, ἄοπᾶ ὁχ βγη ἶ8. 

[Ρεΐ, 

117. Τὴ οϑουμπι. 

ὙΙαΙξ οεροιβ ἃ παι νἱ αἴθ Ἰυτηθη- δι ρίαβ: 

ΟὨτβίπιβ δηΐπὰ γϑηϊξ, οου αἰ ἰ5βίτηδ σταίίδ, 

18, Ῥγθοῦθβ, 

Ἐχαίαθαΐ τη ποὸ5 οὐρα  δίατη ἀδουμιδηοβ- Πιοξιιβ 

ΒοβΕ5 ρδββίπηιβ, ΠΕ 5-1ηΠΠ8 8 βδίαπε,. 
τἀηᾶ6 οοπίατθαΐ οἵ ἀοιηογρὶζ οἵ ἱπυπᾶδί 

ΟΠΠ15 ΠΟΒΕΓΏΓΩ δΔηΪ 14 }18. ΠΑΥΪ8. 

56, ο ΤΟΤυΪ65 ἃ ΒΟΡΙ ΤΟΥ (οι ροϑίδίβ, 

τα, ΟΠ γΙϑίθ, οδίθπαδβ βίοοδ ρϑοσδίδ, 

[υδπη δὰ βίαι ϊομομα [δ] οἰζοῦ δα ΔΡΡΙΟδ18., 

Βοβίθϑιη Ὑ6γῸ ἢΠΌγη ΔΙ Δ η (ΕΠ 115 ἱπηγ Θ ΒΌνα. 

119. Αγρυπιοπίαπι. ΑρΡοϊορία ΡΟ 8, Ηοιπογοοοηίο, 

Τρ ν Ῥδίτι οἱϊ οἱ βδοογοίβ, 

ἀυἱ πηᾶσηιπὶ ΟΡι5 οὐδοϊξ, Ἠουηθυῖοο ὁχ το 

ΟἸΔΡΟΓΠῚ ὙΘΓΒΊΠΙΤῚ ΘΟΠΙΡΟΏΘΠΒ β]ουοβαχα οδη Π ἅτ, 

δοία πυη δηΐοηι ἰηνϊοϊ Ἀεὶ : 

υἵ γϑηΐξ Βοιηϊπαμῃ ἴῃ οὐξαπῃ ; αὖ Βαχηρϑίξ Τουτηᾶγα 

Βα ΊΔηδγη,, οἵ Ὑθηΐγθηι ἱπου]ραίαπι ἱπέγα υἱγβίηϊβ 
Ἰαΐαϊξ ρᾶγυυ!αβ, ααθηῃ ἱπῆηΐξι8 Ποπ οαρίοθαΐ οὐ 5: 

οἵ αὐ Υἱγρῖπἰβ ΤΠ 6ο-σγαυϊᾶδ ἐγαχὶ τ τηδυητηδ τη. 

Υἱγρίποὶ Δ 8 δι οπέθτα Πα Θηξ απ: 

αἴ ἱπέον οἰ Ηδγοᾶδ5 6 Π6}105 δύξδιιιο ἰη!απέθβ 

ἰΠ5Δ ΠῚ, τη] ΟΥ 8115 Π6ὶ ΤῸ ΟΥΘἢΒ ΘΧΙ ΠΌΤ : 

αὖ οὰπὶ Φοδηη65 ᾿αΥὶξ ΠαΥΣ ἀπ 418 : 

αἴχαρ ἀποάθοίπη Υἱγοβ που] ραΐοβ ϑατηρβὶ βοοῖοβ; 

αυοίχαο-ογηΐπυτη ἱηΐοστα οαποί Π 68 οἰΐδοϊξ ωθιηθγα, 

ΤΟΥ ΒΟΒΖΙΘ ῬΘΙ]6Π8 ἐγβίθβ ΘΟ] ΟΓαΠη 6 ἔθ Όγα8: 
οἵ φυοτιοᾶο ἢ ππϑηΐθ58 γοϑίηχίξ βαη σι ηβ στο 5 

(ϑησοπξῖϊβ υθϑ δ πίθτη τη ϑ 581: Πηδρ τη] 16 7}8: 

οἵ φυοΐ [α[18 5: υἱ8 ἀουηϊΐοβ ε 

ἀυχὶξ δα Ἰποθτι ΓΌΓΒι5 ΟΧχ Ῥγοΐα πο ὈΑγΑΓΤΟ : 

πΐχαθ Ρδββ10η15 βαποίς τηοπυτηθηΐα το ααϊξ ΠΟΡΪ5: 

αΐκαθ ΠΟΙ ΠΤ Δ ηἶθ118 ἑοτίιβ ἕαϊξ οὐ ἀ Πθ8 ἴῃ Ὑἱ που} 15 

1Ρ56 γΟΙθη8 : ΠΟ Θηΐη Δ] 1418 τιοτ δ] τα ἀδοογίατίς 

ΔΙΠΡοΐοηξ Π6ο, φυδπᾶο ποη 'ρ86 αυϊᾶθπη [ιδβοτῖξ: 

αὖ τιουΐατιβ 6β:, αἰ Οτοὶ ἔδυγθδβ ἔγοσίε ροτΐαβ, 

Ὀΐποααθ δηΐπηδ5 Ὁ 60- Ῥγθηΐθβ Θ00105 ἱπίτα 

ἀυχὶξ ῬυΓΙ5 50} [ι5815 ραΐγ5, 

ΤΟΒΌΓΘΘΗΒ ἰογ 8 α8- ΤΟΥ 4165-Π τ Δ ΠΕῸΙ ΔΌΓΤΟΥΑ ᾿ 

ῬΥΪΠη ΠΤ σουτηθη Π οἱ Ῥαίτ5 ρυϊποὶρο- ὁ υ ΠΕ 5 



120. Ἐν Βλαχέρναις. Ἴα ᾿ 

ν Υἥ τοῦ θεοῦ ἨΔῈ ἘΠῚ 
ον θαύμασον τῆς παρθένου" 

τὸν θεὸν ταῖς ἀγκάλαις. 

121. Εἰς τὸν αὐτὸν ναόν. 

δευτέραν θεοῦ πύλην 
κἈρχαν τὸν οἶχον, ὡς χαὶ τὸν τόχον " 

εἶσι τῶν παθῶν περιστάσεις, 
ζει τοσαύτας δωρεὰς τῶν θαυμάτων. 

, Ἐνταῦθα νικήσασα τοὺς ἐναντίους, 
ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἀντὶ λόγχης εἰς ὕδωρ" 
«τροπῆς γὰρ ἀλλοίωσιν οὐχ ἔχει μόνη, 
Χριστὸν τεχοῦσα χαὶ χλονοῦσα βαρδάρους. 

᾿ς 133. ΜΙΧΑΉΛ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ. 

Αὕτη τεχοῦσα παρθένος πάλιν μένει" 
. καὶ παρ, θροηϑῇς ἔστι γὰρ τὸ παιδίον 

᾽ θεὸς, θελήσας προσλαδέσθαι σαρχίον. 

128. ΣΩΦΡΌΝΙΟΥ. 

Εἰς τὸν Κρανίου λίθον ἐν Ἱερουσαλήμ. 

οὐρανίη γενεή σε πυρίπνοος ἀμφιπολεύει, 

᾿ ᾿ Εἰς τὴν Θεοτόχον βαστάζουσαν τὸν Χριστόν. 

Πέ ρα τρισμαχάριστε, θεόσσυτον αἷμα λαχοῦσα, 

χθονὸς ἐνναετῆρες ἀνάχτορες ὑμνοπολοῦσι. 

ΠΘΑΡΌΤ Ι. ΟΗΒΙΒΤΙΑΝΑ ΕΡΙΟΒΑΝΜΑΤΑ. 

120. Τῇ ΒΙΔοΙ ΘΓ ἶβ. ΠΔπηθὶ, 

5: {γουιθη τη ἴῃ ἰουτὶβ Ποῖ αςΟΥῖβ {πγομ οι, 

ΘΟΥΠΘῺΒ ἀπ Δα γηΐΓαγῈ Υἱγρίηἶβ. 

Ἴρβδ δηΐπι ἔογθηβ ῬΘατη ἴῃ Ὁ]ηΪ5, 

ἴοσέ δυπάδμῃ ἰπ δῆς Ἰοοὶ πιαϊοβίαΐθηι. 
Ηἰἴςο ἔοττο φυΐ ἀογηϊηδυὶ [551-ϑαπί. 
βορρίγα ἐγοαππηξ υἱοίγιοἰα ἴθποτο: 

Βὲο ΤΩ ]05 τυ πηἄδΠ08 ΟΆ5118 

Ῥαίγίδυο δ υἱρίδηβ δυθυίε : 

ΒδυΡαυῖσαθ ἱτηροίυ- θη 5 ἴῃ ὈΓΌΘΡΩ, 

ἔρβᾶμῃ ὀχδγοϊξ 5. ἀποθηΐθιῃ αἱ σοπβροχογιηΐ ἰδηΐαμα, 

Ποχογεπί βἐδίϊπι ἱη ΠΟχ  Ὀ Πα 6011. 

124. 1π οἄοπι φρο βία, 

Ορογίοθαΐ Πουὶ αἰέθγατη οὶ ρογίδπι 

Ὑ γρὶπὶβ. ἀοτηῦτ αἱ δ ρατίαμτη. 

Ασοδ ΔρΡραγυὶξ ῥυιβεϊηὰ αἰ πίον, 

ποῖ ἔθ Ὸ] 85 ΘΟΓΘΠΒ ἃ- Πεο-οχαγαΐαβ, 

56 ἰρβυγὴ ἰηξι5 ΘΌμ ΘΟΙΏΡΪθτᾶ. 

Ηἴς βοδίαγί σ᾽ θ8 ΟΔΓΠΔΙ ΌΤη ἀμηναραομρίνν 

εἴ τηδηξδ!ἑατη ἀΡΟ 0 ΘΥΤΌΓΌΙ. 

Ουοΐ δηΐτι βαπέὲ σα]ατηϊαίατη οᾶϑιι8, 

οὐϊαποϊξ ἴοξ ἄομα Ταϊγδο]ογΠ. 

Ηίς φυῦτῃ ἀρ θο ]βϑοῖ δυουβδυίοβ, 

Ῥοββυτηάοαϊξ {Π05 Ῥτὸ Ἰᾶποθα ἴῃ δαῖβ : 

ιὉ 

ἰγδηβέοστηδε οἶδ Θηΐπι τηὰ δ ΟΠ μὰ ΠΟ ΘΧΡΟΥ ῸΓ 80], 

αὐ ΟΠ γίβέστη ρδροτὶξ οἕ Ταραΐ ΒΑΓΌΔΓΟβ. 

1522. ΜΙΟΗΆΕΙ, ΟΗΑΒΤΟΡΗΥΤΙΑΧ. 

1η Ἰεϊραγαιη βεβίδπίθμη ΟΠ γί βίαμ. ἡ 

Ἦτο φυς Ροροῦὶξ υἷγρο ΤΌΓΒΕΒ τηδησέ, 

ΑΟ Π6 φομξυγ ον : οϑέ δηΐπῃ ἱπίδηβ [16 
ἄδυβ, υΐ γ ἢ ἀΘΘΌΤΏΊΘΓΘ. ΘΑΓΠΘΙη. 

123. ΒΟΡΗΒΟΝΗ͂. 

τη Ολἰνατία: τιίροπὶ ἩΪοΓΟβΟΙ γ πιβ, 

ΠΌΡΘ65 ἔογ- (οἸχ ἃ- ΠΘΟ-ῬΓΟΓἸΒΌΓΤΩ βδηρτιΐηθπ ΤαΦ-Δοοορ 51] 

ΔαἸοβίο βϑπῦβ ἔθ ᾿ἰϑηθΠ)- ΒΡ γἢ5 ΟἰΓΟΌΤΩΥ ΓΒΑ ΙΓ, 

80 ἔδυγεθ ἵποο] 8 ῬΓΪΠΟΙΡ68 Ἡγτηη5-οο πο Ι θγδηΐ. 



ΒΆΕΥΙΒ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ ΙΝ ΘΑΡΌΤ 1.᾿ 
ἰή; 

Οδρι ἴῃ Οοάϊοο ργϑγηΐβϑαμη ΒοΟ Ὑϑ! αἱ ῬΓΟα Τα Π : τὰ 

τῶν Χριστιανῶν προτετάχθω εὐσεδῆ χαὶ θεῖα ἐπιγράμματα, 

χἂν οἱ “Ἕλληνες ἀπαρέσχωνται. : 

1. Νοίίβδίπια οδὲ 5. ϑορῃίθ βοοϊοβϑία Οοηβίδη!ποροὶ!. 

« Κιθούριον νεῖ χιθώριον ποῃ 68 Π]υἃ γαβοῦϊαπι χαρά ἴῃ 

δοοϊϑβδίϊβ οδέμοιοῖβ οἰδοῖνο ἀϊοϊμνυϑ; 56 ὡαϊου]α [1 αἰζατὶ 

Βα ΡοΥΪπηροβίία, ἰδθουπδουϊαμι, ἑαθογπαοῖθ, ὑαϊθο γο- 

οδΐα, 4υὰ εἰδογίαπη οπδίοαϊ 1 ἱπο  αϑιτη. » 8, 

Π. ΒΙΔΟΠοτπδ, ΒΡ αγθίσμι (ΟΠ δίδπ ΠΟΡΟΙΘΟ8, 8] 88η- 

οἴω Ὑἱγρίπὶβ ζαϊξ ϑοο!οϑὶᾶ. --- 1. « Ἐδέ δδέϊπιι5 ϑοοιμάμδ, 
Ταβεϊπίδηϊ βαοοοβϑου. θ6 40 Ζοηᾶγᾶβ Απηδ]. ΧΙΥ͂, 10 : 

. τὰς ἁψῖδας ἄμφω τῷ ναῷ τῷ ἐν Βλαχέρναις προσέθετο ἐχ χαι- 
γῆς, ὡς εἶναι τοῦτον σταυροειδῆ. Οοηΐ. Παοσδησ. ΟΡ. ΟΒτϑί. 
ΤΥ, Ὁ. 83, 5 6. » Β. Θυοᾶ ορυβ ἀ6 Ῥ] ΤΠ ΐ8 6556. ΘΟΠϑιι- 
Ἰομάστῃ ᾳὰὸ ἴῃ ᾿ῖ5. ΘΡΙ στδιητη δ 5 ΘΟΙΩΤΊΘΤΩΟΥ̓ΔΉ ΩΓ, 86- 
ΤΩ] τηοη 888 501Π|01{, 

1Π. --- 1. «Νοη ἃ δυβίίπο ῥγίπηο,, 86 ἃ Ῥυ]ομοτία, ἀὐ- 
οδαϊὶ 114, Μαγοΐδηϊ ὑχοῦο, ϑαϊοδίατη [1586 ΠΠδτὴ 60616- 
βἴδιη ΖΟπδΓἃβ Πδυγαΐ Αππδὶ. ΧΙΠ, 24, Ὁ. 46. Μᾶρημϑ 6ϑὲ 
ΒΟΓΡΙΟΓΌΤΩ ΘΟΠΒΘΗΒ115, 4005 Υἱᾶθ ἃΡ. θαοδησ. 1. 6.» Β. 

ΙΥ. Βίμπαϊιβ, υἱγ Ῥαΐγι οἷι8, τηοηδϑίθυ! τ οἵ ϑοοϊθϑίδτη 
ἴῃ ΒΟΠΟΙΠ. 5. Φοδηπ8 ῬΥΘΘΟΌΓΒΟΙΙΒ δίγ Βαρί βίο δχ- 
βίσυχ!, ΟοηβίδηςΠΟΡο]]. 

Υ. Ατπηδηΐι8 ΟΟ Ι Οὐ] ΔΓ ἱπῃρουδηΐο Απδϑίδϑιο ὡάϊδοα- 
ΥὙἱΐ γεὶ το ϊποανϊξ 5. Τοηηθ ἑϑάθιῃ, ἴῃ 60 ἰγταοίαα ὉΓΌΪ5 
ααΐϊ 80 ἀομηο 6]ι58 γοοδραίαν τὰ ᾿Αμαντίου. Οοαϊπαβ : ὁ δὲ 
ἅγιος Θωμᾶς ὃ τὰ ᾿Αμαντίου χαλούμενος οἶχος ἦν ᾿μαν- 
τίου. 

ΥΙ.. « ΒΡΒοΙδΟΙ5 ΓαΪ ΘΟη58] ἃ. 452. Ουΐ «απ δχ ἴῃ - 
ΘΟΠαΪοΟ βα] γι ουαβίβϑοί, ΤΗΘΟάΟΤΟ τητίγεὶ, ΤΊΡΟπὶ ἀϊοίο, 
ΘοΟἸοβίδιῃ δχϑίγαχίἑ ; υἱᾶθ θυόδησ. Ρ, 139, 5 102. » Β., 

ΥΠ. Εἰς τὸν αὐτόν, Υἱά]οοῖ Σφωράχιον. Αἀάϊξατη οϑ8 
Ἰθιηπηδίϊ : ἐν ᾧ τὸ λογάῤιον εὑρέθη. ΗΟ δηΐπ Τηοηβίγατο 
γἱἀθηΐαῦ ΟοΙηροπαϊα ἀποίαθμη, ἃ 9δοοῦϑὶο ἰδηθη 5ῖ6 
Ἰδοΐα : ἐν ναῷ τοῦ Λογαριαστοῦ εὑρέθη. « Οὐοαδὶ τορογἔιπη 
[ἀοΥῖξ ἃ οομηρ ]δίογθ ἰᾷ Θρὶσγδιημηᾶ ἴῃ Τιορσαυϊαϑίοθ τη ηᾶ- 
βίϑυϊο, υἱάθίαν 60 (1586. 56 Γἰ15 ὑγδηβ᾽ αἴ : Πδηὶ ἰηβουῖ-, 
Ῥίαχμα ἰυἱξ ΒΡΒΟΥΔΟΙΪ ΒΘΡΌΙΟΓΟ Ὑ6] ἱπηδρίηϊ ἴῃ ἰρβᾶ Τῃθο- 
ἀοΥὶ ΤΙΓΟΠΪ5. 846, 800 Απδίο!ϊο Ῥίγθ]} σγδίατη Δηϊπλμ πὶ 
ἰοϑεΠοδίαγο. --- 3, αγαίτη αἰέαηι ἐγυυθηϊέ, 80 Ποῖ ἀρυὰ 
θουμη. » 88. Ἑογίδββθ ἄλλῃ ἰηγδηθγδΐ Ὑ6] βου πἢ) 6586 
ΟΡἰπᾶθαίαν ( ρροβίξατη βοαπθηξθιι5 χαὶ ἐν νηῷ) 4] 5680- 
ἸοΙατι Θχδυυϊΐ Ἰϑιημηδί! δἀαϊζαχη : Τυΐγ ἢ δηΐτὴ πὶ πὰς 
Θὰ ποίμ]ᾶ 51} Τοίθγπαδ. 

ΟΠ: Ζυβεπίδπιιβ δὰ Ηουτηἶβαδ5 Ῥα]αίϊπτη ἅϊιἃ5. 60016- 
5188 Θχβίσιχογαΐ, πηδτὴ ῬΘΙῸ οἵ Ῥᾶυ]ο, δἰ [θγδηὶ Βθγοῖο οἵ 
ΒΔΟΟΒοΟ. 

ΙΧ. « ΑΓΟΒΔΉΘΘΙΒ. αϑί, ῥοῦ δυο 5. ΜΊΟΝΔ6]. Ὑαγὶδ5 
ΑΓΟΒΔΗΘΘΙΙ ΘοΟἸ 588 γθοθηβοΐ ποδησ. ΤΥ, Ρ. 186, 187. » 
18. Βόθρεπτον ἀῶ 511 τορῖο ἰσπογαίαν, (αβοια σους 
Βοΐ58.}) Αἃ Βοβρογιὴν ΑΥΟΠΔΗΘΟΙΙ Θἄθη τηθπιογαΐ ΘΥ]- 
11ὰ5 ἰῃη ΤΟΡορν. ΟΡ. ας. 

Χ, --τ 1. Ξ]ὰ Ἑπᾶοοῖα, ρῥυΐα8 Αἰμοπαῖβ, Τηθοδοβὶϊ ἧι 
ὨΪΟΤΙΒ ὌΧΟΓ. --- 7. « δυϊίαπα ποη ἕαϊξ δέμυν τυ 
Β11ἃ (αἱ ο5ὲ ἂρ. Ῥυοδηρσ. Ρ. 133, 5 81, Ῥοϊγϑιοίὶ 
ΘοοΙοβία ἀἰββουῖδ.), τοῦο ταΐπαβ τηδίτοπδ σαςρᾶδτη Οοη- 
βίδπεϊπορο! δηὰ (4 Γαϊξ Οτοροῦῖ ΤΌΓΟΠΟηβΙ5 βοπίοπεα), 
864 Ρ]δοίἀϊω, Ἐπάᾶοοίς ἢ, ἢ]18. 1πᾶθ τέτρατον αἷμα 
λαχοῦσα ἰη(θ]]Ἰρῃβ, φαοᾶ, πυιπιογαία Ἐπάοοία, στϑᾶι 56- Ὁ 
ποδΙορίοο συ] πᾶ 51} φυδτία, ἢδο 80 Π1ὸοὲ βουΐθ : Ἐπᾶοοία. 
ὈΧΟΙ ΤΗΘοδοβί! ; Γἰοϊπῖα Επᾶοχία ἀχοῦ ὙδἹοπεϊηϊδηὶ (ΘΓ 1: 
ΡΙδοϊαϊα ἀχοῦ Απίοὶϊ! ΟἹ Ὀτῖϊ ; Φυ] πᾶ Απίοϊα, ἀ6 Πῦηο, 
δρίαγ, « οὐ ῥ᾽ οἴδϑ (αἷξ Παοδηρσ.) ἃἀρυᾶ [ ἴῃ 
δχοϊίδίβ σοπβίδπεποροι! βδοτὶβ δά ϊθι8 ΘΟ ΘὈγαΐαγ,» ΒΒ, --- 
29. Ηυΐο γϑγβυὶ ἱπ σοᾶ. δἄβουρέσμι : μένουσιν ἄριστε (6Γ- 
ΤῸ ΘΚ ἀριστοπόνων Παΐίιι8, 40 Βέθο τον απίαν, ΒΟίββοπᾶ- 
ἀϊτβ ἄρτια.) πάντα μέχρι τῆς σήμερον ἔτεσι πενταχοσίοις, 
Ῥϑοίμιο ἰρί α βέροῦ]ο ΘΟ] δοίῖο, μδρο ΘρῖσΥ ἰηδέϊ- 
ἰυΐα δ. --- 31. Οοάθχ ἴπ Τηδγρὶπθ : ταῦτα μὲν (8 ΥΕΙδιι 
30) ἐν τῷ ναῷ ἔνδοθεν χύχλῳ περιγράφονται, Τοϊὰ. 
τοῖς, ἱπηθτ ΘΓ ὈΠ θι15 ( υνἱ ἀο] σοῦ βαποῖῖβ δὲ τηρεῖ θ5} : 
δἷο σοᾶοχ οἱ σδοοββίυβ, τοϊθοΐο φυοᾶ οἰΐτῃ οαϊάοταΐ - 
τους. --- 35 πᾶσιν πο ΥἱαδίυΓ ἱπίοσυΠΙ. --- 39, ΥἹέϊ, « 
Φυϊίαπα, 4 ΑΥθοθίπᾶο ἠυρδὶξ, παίὶ ΟἹ Ογῖα5. ᾿ππίοῦ οἵ 
Ῥαρδ]αϊα8. ΘΌΟΓΌΓΩ αἴοὺ γοϑρί ἰδίαν ποβοῖο. Ταῖς χούραις 
ἰη!6]Π]σοπᾶστη ἀθ ΟἸΥΟΥΪ ἑαηϊοτὶβ δὰξ Θαρδια! Πα 
βοἃ αἰτίαβαι πηδῖὴ ἑἰαπίυτα Π]ίδτα πῦποὸ δ})6- 
τλι8. ΥἹὰ6 υοδηρ. Ἐδπι. ΒΥΖ. Ρ. 74. » Β.---ά. Οοᾶ, π΄ 
ΤΔΓΡ. : ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ αὐτοῦ ναοῦ ἔξωθεν τοῦ νάρθηχο. 
πρὸς τὴν ἁψῖδα. ---- 47. Μαγα. : ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἐτελέσθη ἅπαν 
ἔργον τοῦ ναοῦ. Οὐᾶοχ ἔτεσι χρόνον δ᾽. δοοθδία8 ἥδ᾽, ῥΓῸ- 
ῬΟΠΘΠΒ οἰΐαιη ὧδ᾽, Βοίδ8. ἐτέεσσι 50Υίθογα τηδὶοθαΐ. --- 
59 ἐμιμήσαντο 58] Πηδϑῖ.8. --- 60. Οοα, ἴῃ τηᾶγρ, : τέσσαρές 
εἶσι πίναχες ἐν οἷς ταῦτα περιγράφονται ἀνὰ στίχους πέντε ἢ 
χαὶ ἕξ, --- 02 ἀλδήσασα οοπ͵θοῖξ Βοϊβδοηδαϊαβ, δυΐ ὧν (με- 
τάλλων) φύσις. ΝΘυΐγαμηι πϑοθββατίαμη, Αονο ἔσται ἀἰοοθᾶ- 
υ ἀνθέω. --- 03. ἀγλαΐην δᾷ αἰγυτησαθ γούθαπι ρον ποί,, 
ἀυδδὶ χλέψασα ἀγλαΐην ἐφύλασσε μελάθροις θεοῦ. --- δά τε- 
λέσσῃ 7Δοομδβῖαβ. ΟΟᾶ. τελέσθηις. Ιῃ ΤηδΓρῖπ6 : ἔσχατός ἐστι 
πίναξ ὁ πρὸς τοῖς δεξιοῖς μέρεσι τῆς εἰσόδου, ἐν ᾧ ἐπιγέγρα - 
πται ταῦτα. ΝΙΓΩΪΓΌΓΩ ὙΘΥΒῸΒ 66 οἵ 5664.;: οοη, 5010]. δᾶ γ. 
60. --- 08 δήνεα Φαοοθδίαβ ; σοᾶσχ λίνεα. --- 70. « ἘΌΓΒΔΠ 
πομηΪ}}} οχοιαϊξ. Αὐΐ βου θοπάσχηῃ ὄνθ᾽. » Βοῖδ8. -- 72 λής 

θην Οοά., Βα ρου βου ρίο λύσσαν. : τὰν 

ΧΙ, ᾿Ανάργυροι γοζαθαηίμῃν 558. Οὐϑηηδβ οἱ Ὀδιηΐδημβ,. 
ἀυθὰ8β δυβίϊηιι8. Βοουηατ8 οἵ ΘΟΡΒΐα ἸΧΟΡ Θοοϊοβίδτη θχ- 
βίγαχογδηΐ Οοηβίδη ΠΟ} 0}1 ἴῃ Ιοοο ἀϊοίο τὰ Βασιλίσχου, 

ΧΠ. « 6 δᾶβ 5. ΕΌΡΒομΐΘ 80 ΟἸΥ το ἀϊοίε υἱᾶθ 
Ῥαοδηρς. ΤΥ, πη. 6, ὃ 13 οἵ ΜΟΙΟΘΙΙ. δᾶ Καϊθπᾶ. ἔ. 1, Ὁ. 153. 
-- 4. Τποοδοβὶϊ ἡπηϊουῖβ ἢ]. --- 5. ῬΙδοϊαϊα, Ἐπάοοῖδ δἔ 
γαϊθηζπὶ (ον Π]1ὰ, ΑΠΙΟΙ͂ ΟἸΥΟΓΙΪ ὈΧΟΓ, --α 8. δυ]δπα, 
46 πὰ 6Ρ. 10. --- 9. Μητέρι, Ρ]Δεϊαϊξθ; γενέτῃ, ΟἸγ το; 
μητρὶ τεχούσης, ἁνἱῶ, Επάοοῖθ. » Β. οτδα 7 ποῦ ὉρΡα8. 
αὖ τήνδε 50} Ὀαΐαν. -- 10 ὧδ᾽ 8ηῃ ἐς δ᾽ 510 ἴῃ Οοαΐοθ, ἱποθῦ- 
ἴαμη. ΗΙ5 δὶ δἀϊιησαβ {68 Ῥοϑίθυ οὐ 5 ὙΘΥΒῚ18 6Ρ δ 
([5 15, ἱπίοστιπι 6586 Ροθιηδίίϊοη υἱάθί, ῬΑΓῸ5 Ὑδυϑῖσ- 
ΘΌ]ΟΓΌΤΩ Θχἰξβ ὧδ᾽ ( ἐς δ᾽) ἐμὸν ἔργον οἵ εὖτ᾽ ἐμὸν ἔργον. 
τυγθαίαπι μΐο [υ͵586 ϑυϊἀθηΐθν οβίοπαυπίξ ; Ρεϑίθγθα θρὶ- 
Θ’ΆΤΏΤηᾶ {δ ῬΓῸ ἱπΐθρτο Ῥοθιηδίϊο ΒΘ πο Ροΐοϑβί, 5 ἡ 
Οἰδαβυ! οϑὲ βἰ τα ΠἸσλστα : τ ῬΥΪσΤη 6115 ὙΘΓΒΌΓΩ διϑισ 
σχευστοῦ 6586 ῬΓΟΡΕ ῬΟΙβαδάθδτῃ τηηΐ, ΒΟϊββοπδάϊι5 απο - 

10 



᾿ 6556 δος δρί αταπαπιδία Ἰαάϊεαξ, ηἶβὶ 
Ὥ ΜΝ ὅν αὶ πόμα : 

πο νον τολωίκερο; ἐς τόδε κάλλους. 
πον ει χάλλιον... 

[αἴ δδὲ Ἰοιηπιὰ δρίργαπιπιδίβ 15 ἴῃ σοάϊεα : χαὶ 
ν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Εὐφημία: ἐν τοῖς Ὀλυόρίου. Ἄλλο. 

ἜΒΟΙΝΟ πὸα υὐ ἰστημια, βοὰ «ᾳυδδὶ βομο] οι ἴῃ 
βαυρίυβ ἴπ Οοὰ., οἵ ἀϊδείοοι ΒΡ του ῖθα 5 οοπ- 

ἰᾶπιθα παδ]αβουϊα Ρἱοἴαπη. συμ 86- 
Ὁ ζῶ! ἴπαμπο ἀλιο ἴα δ.) σονίακίε πες 

5 Βοϊξθοπδαϊο. --- 3 τηθήν, Υ. δὰ 6}. 

οἷ. 5ογρἔαπι. -- 2 μάρτυρα, 5. Ἔρλ λίπα Νυοπό) 
ὙΠ ἂἥ 5δοογαοεϊθιι5 γ6} ἐραϊξυ 5. ἀϊοϊξαν. 

᾿Ἰοντεσ τῆς Ἰσώναῦοιν » Βοίδ5., τϑοῖθ 

πὐο τς ἘΝΒΕ ΕΒΝΗΝ ἴῃ 6]088.: 5οὰ φυϊᾶὰ ηυης 
51, πυθεῖ!ο Ροοπιδίϊο, πὴ ἴδοῖο ἀϊοία. Ἐδὲ [ογρᾶη βοάϊιο, 

κα ἀκα γαρεθδ αραβάβοιδθς ὁαπι ΞΟ ΒΟ Ο 
πο Εἰ Εἰ υἱείπιαπί σοῦβαση δὰ 
 ΘΡ στάτητηᾶ Ῥουζηογο, ουὐϊποῖξ Ττορ τη πιθηίϊο : 

ἡ δᾶ ἄϊοπι 13 οοἰοθτίς βοοὶϊ φοἸοργαπίον Ῥαυϊὰβ, Ττὸ- 
Ῥδίπηαβ δὲ σαγριβ, υϑὶ σγριβ, Ραρυ]υβ, ᾿Αραϊμοάογας οἱ 

᾿ Αεαθιοιίοας τ. ΜοτοΕΙ!. δὰ Καϊοπᾶ. ἔ. 1, ». 190. » Β. 

ΧΙΧ. ἸπῶΣ κονομος: οὗτος ὃ Κλαυξιανός ἐστιν ὁ γρά- 
Ψας τὰ πάτρια Ταρσοῦ, Ἀναζάρθον, Βυρύτον, Νικαίας. (Ομ 

ποίΐδεο δα ἀθπᾶδ Ηϊξίογιοῖβ ΜΌΠ τὶ, νοὶ. ΤΥ͂, Ρ. 362.) Ηυπης 
ς ἴρβυῃ ἀΐοσοτο υἱάθέυν Ἐπυδοτῖιβ Ηϊξέ. Ἐςαὶ. 1, 19, Κλαυδια- 
᾿ νὸν χαὶ Κῦρον τοὺς ποιητὰς 5} ΤΗρδοδοκῖο βόσαπάο ΠΟΙΊΘἢ 

Απἰδμοϊορῖα Ῥαἰδέϊπα Βαβοθρία Ἰερτπιπέθγ ἱπ δα! Ἰοηΐθιιβ 
ΟἸδυάιῖι ΟἸαυαϊαηϊ, Ἰαϊηὶ ροείδ, δα α5 ποῖ βιιπξ. « ἘδΙβᾶπη 

τ ΟΡ ἰπίοπΘ πα Ρδροτξ ἔστη πομηϊπυτη Ραγΐαβ, ἔυτη ἰατροί 
αἰτίακαιο Ροϑίθ ογαΐϊο. » Β.. --- ὅ μετὰ 7846.: μέγα Οοά. 

᾿ΑΞΒΥΓΙΌΠΩ ΠΟΙΏΘΗ, ΟὉ Β6Ια οὰπὶ Τυᾶερῖς σοκία,, υϑῦὶ 
Βιοβέοβ ἴπ υηΐνογϑιμη 5ἰσηϊῆςοαξ: πος οορίἑδηάθτη ἀ6 

ὅπ Πρ 5υτῖ8. » «1.066. 

ΧΟ. « Ἐοὕβδη εβέ δοπεϊηνδἭο ργςθάθηξς ροθιηδῇϊ. Υ.. 
1 7ΤΔοοθβῖαβ οορίίαυ!ξ ἀθ πολοοῦχε, ἰάαια ὙΕΥΙΞΙΠῊΠΠ Πγττη 

᾿ 6βῖ. » Β. 

ΡΝ μα. Ῥατῖβ. 

ο΄ ΧΧΙ͂Ι. « Ῥοβεηρἔυτη “ΒΩ δρ σταιητηδ, οἔ φυοᾶ 5Ξοχυΐ- 
᾿ἴαν ΧΧΥΎΠΙ, 6χ ἴδτο ἃ Μαγῖίπο φυοάδιη δχαγαΐο. » .ᾳ6ς. 
« Τηβοτθηᾶι5 εὐἶξ Μαδγῖππβ δηξ υϑυῖιβ οαίδοσο Ματγῖπο- 
ἔχαα ἴω ΒΝ. Οἵ. ἴοιῃ. Ἐπ ν᾽ 

κὰν « Ἐχβρϑοΐαθαβ ἐν ὑμετέρῃσιν ἐφετμαῖς. 
ας. δ τ. 36, 3. 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΑ. 1. 

ΙΝ ΘΑΡῸΤ ΡΗΙΜΌΝ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 1 

ΧΧΥ͂Ι. .- 1 φωσφόρον Οοά. --- 3 ἐοῦσαν ὅτῳ 130.; οὐσαν 
οὕτω (εἰ0) Οοά. 

ΧΧΥΤΙ͂. Υἱάς δὰ δρ. 233. « 1ἰθοῦ ἃ Μαγῖπο ἀδβοτρἔιβ 
ΘΧΡΟϑΒαἶβ56 τἱἀθίυῦ ρῥγεθοθρία γποίογίςς. » ΜΒ. -- 3 χείρεσσι 
ὅ46.; χερσὶ σοά. 

ΧΧΙΧ, --- Ἰ προῖ ἄλλοις Οοἄ. 1ῃη 40 εὐΐχαδ ὙΘΥβιι πη 
βεσαυθδηξίαμῃ δἀβογρίασμι Ἄλλο. 

ΧΧΧ. --- 3. « Ἐσθλὰ δίδου. ασίσαμ μος ὁχ ἀϊβέϊεϊιο ἂρ. 
Ρ]αΐοῃ. ΑἸοῖθ. 566. Ρ. 143, Α. ΤἩπδοουίξαβ ΥἹ, 125 : τὰ μὴ 
χαλὰ νόσφιν ἐρύχοι. » 7.66. « ϑἰπιῖ!οβ. δἰ μηϊοὶ μοπιϊηϊβ δὲ 
Ἰοναα γτοοεα Ἰοκίαίαν ἴαῖτα Χ, 6Ρ. 108. » 8. 

ΧΧΧΙ. « Τηβοτρέθμπι υἱάθίανγ ἕαρυϊ Ρἱεΐθο 5. Μαγίδτα 
ΘχΒ νοπέὶ ΟΠ γβέαμν ἰηΐδηΐθμη ἱπ υἱηῖς , Οομΐ. 
ἰηἴγα δ. 129. Τ)Ὲ δοᾶθπι ἃγρυτηθηΐο υϑῦβαβ δαϊάϊ Αἀποϑοὰ. 
τ..2,}. 477. -- Ἴσυϊρο θεοῖο γόνον, τεὸν υἱόν. σοηῖ. 6Ρ. 48, 

ὁ] ὃ, ἀμδε ΔΙ Ιΐον αἰβεϊηχὶ. » Β. --- 3 τελέουσα 7406.: τελέθουσα. 

ΧΧΧΗ͂Ι. --- 1 Ὧιδε σοᾶ. 1ῃ δεοϊοβία Αὐομδηςοὶ!. παν. 
« δυπξ πυης θάλαμοι ὡρᾶ65, δοοϊοβῖς..» Β. 

ΧΧΧΗ͂Ι. --- 1. « Ἐξξ ἀσώματος ΘρΠποΐατη ΑΠροϊογαγη, 
«υοὰ 5: 06 ̓ἰρβομη ἢέ δογιτ ΠΟΙΏΘΗ ; Υ. δὰ Ῥβθ᾽] πὶ ̓ . 298 
864.: σης. ΟΡ, ΘΟ γῖβξ. 1Υ̓͂, ἡ. 187, 8 32. Τοδπηθ5 Εὰ- 
εἰδιδϊ οπεῖς ἐπ δαπάοιη Αγομβιδηρρίαπι, Ρ. 15: 

Ὦ πίστις, οἷα θαυματουργεῖν ἰσχύεις ' 
Ὡς ῥᾶστα μορφοῖς τὴν ἀμόρφωτον φύσιν! » ἢ. 

ΧΧΧΙΥ. « Ἐξέ Πλάτη ἰπδυ δα: ν. Οὐ] ατ 6 Βοβροτο ΠΙ, 

ς, 15: Ζοπᾶγ. Απη. ΧΥ͂ΤΙ, 14, ".. 2336, Β. ---᾿. Ἄσχοπος δυϊ- 
ἀδ5 ἱπίεγργοίδίυν ᾧ μή ἐστι τύπος.» Β. --- 2 ἀπεπλᾶσαο 
δ} 786. --- 7 βχρὺν Βγαποκίαβ ἰδαῖίο. 

ΧΧΧΥ. « Σωσθένιον ἸΟΓῈΒ ἴαϊξ Ῥγορα Βυζαπέϊαγα, παης 
αυοάαθ ᾿Ασωμάτω ἀϊεΐιβ, ἐεβέε ΤἩυποδησίο ΟΡ, ΟἾγ. ΤΥ, 
Ρ. 187, 8. 132. Υἱά6 σΝευαϊίον Τίοτ Ῥτοροπέϊουπη ἑ. 1, ». 264. 
Αραυμίαβ ἃς ἔγ65 6}15 φομαΙβοίραὶ!, δχρ]οίο υδτίο ἴῃ 86}0}15 
᾿αγ5 ἅππο, πτελῳοστ ἱπιᾶσίποπι Ῥἱοΐδτη ἴπ δ᾽τ5 ἔθιυρο 
δΔΡροπορθαηΐ. » δ. 

ΧΧΧΥΙ. Ῥοβέ νυ. 3 ἴῃ πουὰ ρμαᾶρίπα Οοά. Ἰδπημᾶ 516 ΓΕρ6- 
Εἰἴαπῃ : ταῦτα ἐν Ἐφέσῳ γέγραπται ἐν τῷ νάρθηχι τοῦ Θεο- 
λόγου. « Ἐδί ἐλδοΐοφιι Βῖο ἱπέοπισοπάσπι ἀθ Τοᾶππο 
δροβίοϊο, φαΐ ἕυϊξ ορίβοοριιβ ἘΡΒοβὶ (οοηΐ. 6Ρ. 80 δ Ἰδιητηᾷ 
ΙΧ, 6ρ. 48) οἕ δορῃομηῖηθ ἐμθοϊοσί ογπαΐιιβ. ᾿λλούστριος, 
Πιιίτὶς, ποτηθη αἰ σης, ἀ6 4π0 Πυσδησ. Θ]055. -- 2 
ἄσκοπος, αἱ ἐρ. 34,1. τ ϑ ζωστῆρα, ΖΟμᾶτη Μδριβίγὶ οἵήῇ- 
ΕἰΟΥΌ ΠΗ. -- 5 ὑμετέρην 65 Ῥγὸ σήν, ΄υοα ἀρ Αραίῃίδτη 
ἔγθαθηβ δἔ δ᾽ἴοβ : οοπΐ. 6ρ. 25, 3.» 8. 

ΧΧΧΥΙ͂Ι. « Ηοο οἵ βοαυθηία ΘΡΙ βγδιγμηδαία {Δ }}}}15 Ρἱ εξ 5 
ΒΌΒβεγρία ἔπῖβθα βΌΒΡίοοσ, δαξ ΡἰσξΌΓΙ5 ἴῃ σοαϊοα ΔἸ σα. 
ΝοΥΪ οἱ Ὑεΐογιβ Τοβίδπηθπί. » Β. --- 2 παρθενιχῆς ἴῃ ἃρορτ. 
Ῥαγῖβ. 

ΧΙ. δεουπάυτη 114 Μδεειῖ Π, 6 : χαὶ σὺ, Βηθλεὲμ... 
οὐδαμῶς ἐ)αχίστη εἴ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα " ἐχ σοῦ γὰρ ἐξε- 
λεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ᾿Ισραήλ. 
-- 2 ἵζεσθαι Οοά. 

ΧΙΠΙ. ϑεουπάστη [14 Μαδφῖ Π, 18 : φωνὴ ἐν Ῥαμᾶ 
ἠκούσθη, θρῆνος καὶ χλαυθμὸς χαὶ ὀδυρμὸς πολὺς, Ῥαχὴ 
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χλαίουσα τὰ τέχνα αὐτῆς" χαὶ οὐχ ἤθελε παραχληθῆναι ὅτι 

οὐχ εἰσί. 

ΧΙΙΥ. Ὑ ῦρθὰ ΘΔ} 10115 δὰ 5. Ὑἱνρίηθμ, [π|0. 1, 28-35. 

ΧΗΥ͂. --- 1, Προφήτης, 5. Φοᾶπηθ5. ῬΓΟΘΓΌΤΉΙΒ. [π|0. 1, 

41. - 2 ἔστι Δρορτ. Ραν 5. 

ΧΙ. ἢν οσοιγϑιιην ΘΥΤΊΘΟἢἾ8, [πι0. ΤΠ, 2 5644. Οοηΐ. 
ΘΡ. 118. --- 2 λύσει ε Οο4.: τ δαά. 9780. 

ΧΙΥ͂ΠΙ. νἱά. Μαί]ι. ΠΙ, 16. 

ΧΠΎΥ͂ΠΙ. « Οσά. ᾿Αδὰμ, ἠῶζο, ἃρορι". Ῥᾷι". ἦν ζο.., Βοαιιοηΐα 
Ἰδοιιηᾶ. δ᾽ 415 ΔΙ 55 ΘρΙρυἉτημηὰ ἀοβι ἀθυ νυ, 86 80- 
Ἰδίπ Ἰορ πα 5. ΠΟ. τ Δ} 18. ὁ 51}}}}} ἀυριιπηθηΐο Ψοδηηΐβ Επι- 
Ομαἰ θη 55. γϑυβίθιιβ Ὁ. 5. ὙἹάθαΐ οἵ ορ. 112.» 8. 

ΧΙΗΣ. --- τ. Πρόμολ᾽ ὧδε, Ηοῃ!. 1]. Σ, 392. --- 2 παλίνσοον 
Οοά., οοΥ. 580. Βοῖδ5. νου γ)6{7}Ὸ0. 

1,. Ἐν ᾿Εφέσῳ, οοηΐ. δὰ 6ρ. 84. 

11. Τεταρταῖος γάρ ἐστι, Μαγίμὰ ἃΡ. 7οδηη. ΧΙ, 39. 

111. Το : εἰς τὰ βαΐα ἤτουν (εἴτουν Βοί88., ἤγουν 

780.) τὴν βαϊοφόρον (861]. ἡμέραν Ὑ6] χυριαχήν), ῬΑΙΠΙΒΓΙΠῚ 
(δϑίαμηι γ6] ἀοτηϊηϊοδιι. ϑϑοιηάθπτῃ Μαΐ. ΧΧΊ, ὃ : εἴπατε 
τῇ θυγατρὶ Σιών Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σον ἔρχεταί σοι πραὺς χαὶ 
ἐπιδεδνχὼς ἐπὶ ὄνον. ---- 2 τε χαὶ τηᾶγο]}ΐ 986. 

Τ1Υ. ---- 1 παθέων τ᾽ τηᾶγ]ΐ 780. 

1,0. « Οοά. εἰς τὸν αὐτόν, 780. εἰς τὸν Σωτῆρα. ἈΘΒΡΙΟἰΓαΣ 

οὐ οἰ Πχῖο, σταύρωσις, ΒΘΥΤΊΟ 50 Π1οοὲ Ῥοηάθης 5. ΟἸγ βι δὰ 
τηδίγοηὶ 80. Φοδηη. ΧΙΧ, 20. --- 1. Τὸν παρθένον, ὨᾶΤΩ ὙΪΓΟῸ 
ἔυϊξ Τοδηπθ5 ουδηρο δία. Οδυτηδηῖ8 ἴῃ Μαρὶο ἀοιτηϊί. 
Ῥ. 104 : Ἰωάννης ὁ ἀπόστολος χαὶ τὴν Παρθένον ὡς μητέρα 
ὁ παρθένος εἰς τὰ ἴδια διαπαραλαδὼν [(ΟΥΓ. παραλ.] ἐξ αὐτοῦ 
τοῦ Χριστοῦ. Η]ΟΓΟΠΐΎτηῖι8 ἸΘοἰΐοπο 4 ἴῃ οὐοῖο 5. Τοδηηΐβ 
δὰ ἃ. 6 τηδϊΐ : ]οαηγν65 αροϑδίοἴιι8..., φιίοην 65 ΟἸυνὶδίὶ 
νἱγοίηθην γΘρογοΥαΐ, υἷἱγο ρον ηιαηδὶΐ... 6515 δἰαθαΐ ἔπ 
ἰξίογ δ, πδὸ βδοϊοϑαηΐ ἀροϑβίοϊ! χιιοην υἱάογθηΐ : 5οῖιις 
υἷγοο υἱγοίηοην αγηποϑδοὶί, οἱ αἰοὶί ῬοΙγο : Ποηυΐγλι 6ϑέ. 
Οοηΐ. 6Ρ. 86: ΧΥ͂, 6Ρ. 28, 4. ϑ6η88 : Ὀἰχὶξ ὙἹΡρίηΐ5 
(Μα1189) ΠΠ ΌΤα 6586 Υἱγρίηθιη (Το ΠΘ ΠῚ). Ἔφη, 56}}. ΟΠ βία, 
4πὸ πογηΐηθ Ὑϑυ θυ. ΟἌΤΟΥΘ Ροΐογαΐ:: διὰ ἰδ] πὶ Ρἱ οἴδη., 
οἱ ἰυ1 1ὰ ΘΡΙ σγδτημηᾶ Ἰηϑου ρίαχη,, ἱπϑρ᾽ οἰθηΠ ἀαἷβ Ἰοαπι6- 
Το τηδηϊ ϑίατη οὐαΐ. ὙΟΥβ5. 2 Ῥοθίδθ ϑαηΐ υϑῦθᾶ. » Β. 

ΤΥ͂Ι. --- 1 ἅδου ἅπαντας ΤηΔ}1 78 ΟΟἸΒ 118. ---- 2. « “Αδην, 
ϑαΐδπϑιη. Ἀ χήριον 6886 Ρρᾳιΐο ᾿ΤΩ ΘΟ Π]Θ πὶ, ἰᾶται ποθὴ 1: ἀθηΐθηη 
ΒοΙηΐηθ5. Μοιηϊηὶ ΑΡοβίο! δἰ οαα θη 5βϑίγτηὶ ἀἰοθη 5. : χα- 
τεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖχος" ποῦ σον, θάνατε, τὸ χέντρον; ποῦ 
σον, ἄδη, τὸ νῖχος;» Β. 

1011. « ἸΙδὲ ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, Τοδῆηθ8 Βαρί5ὰ αἷξ ἂς 
ΘΟ τἰβίο, ἃΡ. Φοᾶπη. 1, 29. --- 1. Ψυχῆς ἐν φλιῇσι, τοβροοία 
δα Εχοά. ΧΙ, 7, 13, 28, ὉΔῚ παιγαϊοῦ ἀθ ἃρσῃηὶ Ῥ8β0Π8]1ς 
ΒΘΏσΊη6. ΒῈΡΟΙ ΤΑ Ϊ ΠΑΥ 115 ἀοτησατῃ οἵ ροβίθιιβ {ΠΠ|00. ---- 
2. ᾿Ολοθρεύων, 5011. ὦ Διάδολε. ΒΑΒ.1πι8 Θ6Ι6πο. Οτὰΐ. 18, 
Ῥ. 74 : αἷμα προδάτον θυρῶν ἐπιχριόμενον ἔξω μένειν τὸν 
ὀλοθρευτὴν χατηνάγχασε, χαὶ ἄγγελος θανάτῳ χαθωπλισμένος 
εἴματος θέα πρὸς φυγὴν ἀπηλαύνετο. » Β. 

1Ὑ1Π. « Ὅς σγ θοῦ ἀθάθοῃ β τη τ οῦ]οβο υἱᾶσ σπᾶϊο. ΥἹ, 
306-40. Αὐτός, 501}. ὁ πόχος ἴΡ86. ---- 2, (Ὁοα. αὐτοσώδε, οΟΥΓ. 

ἈΝΤΗΘΠΟΘῈ ΡΑΠΑΤΙΝᾺΕ 

786.) Κρύφια, πᾶπι ἱπορίϊοηξοβ ἃ] Θρου βίδα. βὰν 10 ΠΠΊΟΝΝ 
ἱπῃπΊΘη88ἃ ἰαΐθυθ πηγϑίογϊα ογοάπηΐ, ἄθ Πθο, 6 Μαιία υἱνυὺ 
δίῃ; οοηΐ. ποῖ, δὰ Απροᾶ. τηθὰ ἔ. 3, ἢ. 2ὅ, π. 8.» 8. 

11Χ. « Ὑἱᾶο Εχοά. ΠΙ. --- 1. Αἰγυπτίη, 86}, ὦ (Ὁ) θύγατερ 
Φαραῶ. --- 2. Προτυποῖ, πᾶϊη ἴῃ τη] 8. {ἶδ56 ΜΟΥΒΟΙῚ 
ΟὨΡΙβι 1 ἐγραμπι ΔΙ! Θρου βίο Ραΐαηξ, Τῃ νυϊραΐο λόγοις (δὶς 
Οοἀ.) Βῶγθο. Ἐουβᾶῃ νόοις. Οὐ Ὸ ορ. 76, 3. Ἀφοθρὶ Δό- 
γον. » Β. Ουοὰ Βαυα ἀν θῖ6 ὙΘΓΌη. ἀντ ὙἾΚᾺ 

ΠΧ. νιάς Ἐχοά. ΧΥΙ. « ΝΌ]]ἃ (80 }}6 ἃ]ῖα Ὑρίουῖβ Τοβία- 
τηθΠεΐ Ὠϊδίουϊα,, οχ 118 ψιθ δᾷ {ὐγρ05 τϑίδγιιηξαγ, ἔγθιιρη- 
{{π|8. ΟΠ ΠΘΠΟΓ ἑτΓ, » 7α6. Οὐα8 οορ5 Βοϊββοπδαϊι5 
Δα αγθρονῦ. Νὰ. ΟΥὐαΐ. 1, ρ. 35: 30, Ρ. 495: Επρίδί, 
Οριδβο. Ρ. 11, 31: Τμροᾶον, Ῥγοάᾶν. Τοίγαβξ, Ρ. 42. δὰ. 
διυινίσην. 

ΠΧ]. « Ἀεβρίοἶδιν Ἐχοᾶ. Π, 16-21. Οὐ δχ Ιοοὸ νϑηϊξ γοϑὺ- 
ῬθΌτη ῥύεο, {απ 10] 51: ἐρρύσατο αὐτὰς, Π]1ὰ5 ποτηρο Ζοίμου 
Μογξθ8. Αἁ ἐθνιχὴν νύμφην οοηἴ. ορίρτν. 69, 70, 75. --- 2. 
Νοίμπμη νυμφίος 6886. ἰπΐον τηγϑίίοα ΟΕ ν βεϊ ποιηΐπᾶ. » ΜΒ. 
Ουἱϊ Μωσῆς 80] Ὀοθαΐ. Μωσῇι Οοά. : 

ΠΧ. ὙἱάΘ 2οόϑιιθ ΤΥ͂, 10-24. --- 2. σοᾶ, λοεσσόμενον. 
« Ἀροΐθ ρου βίαβ λοεσσομένον, αὖ ἰπ Ηοταίίαπο : Ζαπης 
76 ΠΘΙηΟ δοῦρα Ἰοραΐ σαϊρο γθοϊζαγο ξἐγιθη δ. » Β. 

ἩΧΠῚ. « Τὴ Οὐάϊοθ Ῥγᾶγϑ Ἰθτηπιᾶ ἰᾷθη οϑέ ἃς βοααθη 8. 
ΘΡΙ συ πηδί]5. “Δοοθβί 5 ροβιῖ Ἄλλο. ΑἸϊπᾷ δεῖ. Αἄ ἴρβᾶιη 
ΤῈΠῚ υἱὰθ ἄθηθβ. ΧΥ͂Ι.» 8. 

ΠΧΙΥ. νἱάς Ἐχοὰ. ΧΥ͂, 27. --- 1, δύο χαὶ δέχα ἃρορῖ. 
Ῥὰν., φυοα Ῥγϑίου Βοῖββ. 

ΠΧΥ. Ὑἱάθ ἄθηθϑβ. ΧΧΙΤ. « ΕΥΘ ΌΘῺ5 Βα π5 Φαοαα6 ἔνρὶ 
ΘΟΙ ΘΓ ΐϊο. » 766. --- 1. « Ἴλαθι παπο ἴδια βἰιγάϊθ πὸ: 
βίτω Θχοϊαγηδίοπμὶ Ὑϑυηδουϊο, ηιδόγί ον! το ἰβουΐοοῦ 5 
ἀδὺ5!» 8. 

ΤΙΧΥῚ. « Οοἄοχ ἀΐ σομηροπαᾶϊο ἃποίρίεϊ. Ουδγο, ὑτὸ γυὶς. 
ἄρτον, ἀραϊ ἄρτους, ᾿ᾳ ροηΐα ἴρ8ο ροθί οἵ 8168. ΧΙΥ͂, 18. 
10. Ψυϊραία ἔδιηθη Ὑθυβίοηθ οϑί ραηθηι οἱ υἱμανηι, δὲ ἃρ. 
Οἴομι. ΑἹ. 51. 4, 5. 168, τὸν οἶνον χαὶ τὸν ἄρτον. ΤΎΡῈΒ δραΐ 
Μοϊομίβοᾶθο Ὑ δ 5 φὰς οί ΟἸτβέυβ.» 8, Ὑ146 ΤΆ 00}05. 
Ρ. 17, φυὶ ν. 2 ἐών 8ογρβιῖ ; ἔχων Οοᾶ., φιιοα ρμοίοδέ ἀ6- 
ἔπαϊ. 

ΠΧΥΤΙ. --- 1. 51. 74 00})8., γ6] ἐνθάδ᾽ ἔχει μούνην. Οοᾶ. 
Υἱοϊαΐο τηθῖλο μούνην ἔχει. 

ΠΧΥΤΠῚ. Ὑἱᾶθς ἀρθηθθ. ΧΧΥΤΙ. Τιοααῖϊξαν 1θ8δο, -- {᾿ 
« ΠΙνοιὴν ΟΔΡΙΘΠἀ τη 6556 Ραΐο Ργο- ὀσμήν. α6Π68. Υ. 27 : 
ὠσφράνθη τὴν ὀσμὴν τῶν ἱματίων αὐτοῦ. ΟΡρΡοπαυηίαν, υἱ 
βο]οΐ, πνεῦμα χαὶ γράμμα, ϑρ τα 8 οἱ Τλίοτὰ. » Β. Ἐχ ορίρτ. 
72 Βυβρίοαυι Ἰϊοοί, δέρας, ῬΘΙΠ]ΘΙ ἀαὰ ἱπᾶπξιβ ϑοοθαδ 
Ῥαΐγοιι ἀδοορὶξ, δα ΟΠγβίαπι ἃ ποηη}}} 15 το ξαμη ἔ1556. 
“ας. --- ἃ. Βοῖδ5. οοηΐενί Ῥγουύθῦῦ. Χ, Γ : υἱὸς σοφὸς εὖ- 
φραίνει πατέρα. 

ΤΧΙΧ. --- « Μα]ΐη σε ἰδοῦσα. 1,6 οἰζαγ οηΐτα αθη68. ΧΧΤΥ͂, 
θά : καὶ ἀναὀλέψασα Ῥεδέχχα τοῖς ὀφθαλμοῖς, εἴδε τὸν 
᾿ἸΙσαάχ, καὶ χατεπήδησεν ἀπὸ τῆς χαμήλου. » ΟΠαγ( ΔΟΉ1ι3. 
-- 2. Σώματος οὐ καθαροῦ, οΑπιοΙὶ : ν. [ιουἱΐ. ΧΙ, 4. Βοΐ55. 
οἰΐαΐ ῬΒΠΟΠοῖα 06 ἃρτῖο. ὃ 30 : τὸν χάμηλον οὐχ δρᾷς ὅτι 
ἀχάθαρτόν φησιν εἶναι ζῷον ὁ νόμος, ἐπειδὴ μηρυχᾶται μὲν, 
οὐ διχηλεῖ δέ; : 

᾿ Μ ὼ : κ Ὡς ὙΠ ας 0 ἘΝ ΠΣ ΝΣ ΠΡΌ ΟΦ ΡΨ 7 ΔῸΣ 



ἸΧΧ, 1. ΡΙῸ οὐ τῆλε ὑδάτων. « “Ζιιαία ρειίδιιην ἀπιια;, 
ΟΧΧΙΥ͂, 11. Νὴ ῬγΟΟΙ] ἃ}} ἃ υυΐ8 ἸΧΟΥ βοη 118 φυῶ- 

ἐξα Γαΐββο ἀοϊταν, Βο ἰοοί, αἱ οι ἢ οβδοί ἴῃ Υἱοϊπία 
τρυβνήροῆρς ὑναί. ΘΡ. ΣΕ 

και τα « Τίνος, ΟΒνίβιϊ πϑπυρθ, «αὶ ραββίμι αἰεὶ - 
ἢ βου Πα ΟΔΓΠΘΙΩ. » Β. 

ΤΧχιν. -- 1. Τοδῆπο8 ἵπ πδυγϑίοπθ ἀθ οθθὺ 406 Πὶ 
ἴ5 Βδηδυϊί, ΙΧ, 7 : νίψαι εἰς τὴν χολυμδήθραν τοῦ 

ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. Οσοηΐ, 6ρΡ. 117. 

ἸΧΧΥ. ίάο 7οαπη,. ΤΥ, 6 οἵ 566. 

ΟΤΧΧΥΙ. [π παρίϊαβ σαμῶ, 9οᾶπη. Π. --- 2 σ᾽ δαἀαϊαϊε 
ΒΓῸΒ ΟὈπ. 1, μ. 349 ; πνεῦμα ἔχεις 740. 

οἰβϑρδόρ Ὑἱάο Βορ. ΠΙ, ο. 17. --- 1. « σοᾶρδχ λαιψηρὴ, 
ἢ βθηϑι1 οδιοί. τ 6886 ἐλαιηρὴ ἀοΙηοῃβίγανϊ 
μοῦ. ϑίπιος. Ῥ. 268. Ἐδέ ἐλαιηρὴ κάλπις ἱπ δᾳ. ν. 

νὸν τοῦ ἐλαΐου, ἴῃ Ὑυϊραία ἰδοψίϊιιι5 
6 υραγὲ 

ΕΣ... φωνῆς, Υ. Μαίίι. ΧΥῚ, 18. 

ἸΙΧΧΙΧ. Υἱάο Αοί. Αροβί. 1Χ,3; ΧΧΥῚ, 13. 

ἸΙΧΧΧ. Οοηΐ. δὰ 6ρ. 36. 

᾿ ἀχχχπ.. τα. Δῶμα. « Ἐπ|586 υἰδοίωτ δόγμα. » (ας. 
ΝΠ πυσΐθιη ἴδοῖ]8. ΖΕ ΠΟΓΘα8. ἃγοθ5 οἵ ἰρβίιιβ [)οἱ ραϊαίϊα 

ἸρΤΟ58118 Υἱαὰοθαίαγ ΨΦΟδημ68 116 ΤΠΘΟΙοσι8. ἘΡΙδΥδμημνᾶ, 
Ἂς ἴογβδη., δηΐθ ᾿ρβὶιβ 5. οἷα ἴῃ Ὀϊοηγ βία ΑΥΘΟΡ.: 

Ἀγγελιχῆς σοφίης ἀμαρύγματα πολλὰ χιχήσας. » Β. 

ΟΊΧΧΧΗΙ. -- 2. « βράοθαΐ δηΐπὶ Μαί θυι5 ἴῃ (θΙοηΐο, 
απ δα δ 86 ΟἸγβέπι8 γοοᾶυϊξ, Μδίἢ. ΙΧ, 9.» 8. 

ΠΧΧΧΙΥ. “--- 1. ᾿Αθάνατοι Οοα., οογγοχὶξ 786. --- 2. 
᾿Οὐδτη ΔΟΒοημ πὶ ̓]πα γε ! Βα] ἴθι 5ἱ ἀθάϊββοί, ἐνέπασσεν 
Ζ ουχᾶς. » Β. 

ἸΙΧΧΧΥ. --- 1. « ἈἘργρίαθ. Βαροθαίαν Ὑθρῖο οδ] ρίηῖβ. » 
'6.., αὔθ Υ. Ρ. 8. 58. Αὐρυβίηυβ ἘΠΑΥΥ. Ῥβά]τη. 77, 

ΤΥ, Ρ. 832 : « Ἐργρίᾳβ ἴῃ Βορτϑα Ἰίηρυὰ 7Τοηθῦγας νοὶ 
ἸρΟ]Δ ΟΠ68 βἰρηϊΠοαΐ. » Βοίδβοη. : « Απᾶγθὰβ Οτοβαιαῖο 

). ΖΔ 6008. : αὕτη τοίνυν ( ἣ Αἴγυπτος) ὃ σχοτασμὸς πρὸ 
γραφῇ χαλουμένη. ΒΓ] θομ απ υἱοί πρὸς τῆς γραφῆς. 

ἔ πο 5ποουντξ ϑουρίυτω Ἰοοιβ, πὶ ἀδ οἷβ οορίἑανουῖ 
οἷ δὶ ΝΙῸ5 ἀϊοϊξαν δυΐ αἰεὶ Ραΐϊαίαν ϑοϊιίονοΥ. ῬΊα- 

ΟΝ π5. 6 ἔσν. ο. 16, 1 : Νεῖλος... ἐχαλεῖτο τὸ πρότερον 
ἔλας, θῖν. Μαι588ο., οἱ ἰηἰ. δὰ Ηθβυ οι. νυ. Αἰγυπτῶσαι. 
5. Ἐν ΔΗΡΟΙΠαπὰ ΑἸδχαπατίο Μάγοι Ῥγεραϊοανῖξ. ὙἹά6 τηθὰ 

ἃ. ἔ. ὅ, Ῥ. 44 οἵ 490. » (Επ56}. Η. Ἐ. Π,16, ἐδίᾳιο 
- ας. ) 

᾿ 
Ε-.. 

ΧΧΧΥ͂Ι. “--- 1. « Οοηΐ, δὰ ορίξν. 58. --- 2. Γρηγορίῳ, 
αὶ Νγέδοῆο, βοὰ Ναζίδηζδηο. Οτοβουῖα8 ῬΥΘΒΌ. ἴῃ Ὑἱΐ 

7. : τί δ᾽ ἂν λέγοιμι σωφροσύνην, ἣ μέχρι παντὸς αὐτοὺς 
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τοῦ βίου ἁγνοὺς χαὶ καθαροὺς συνετήρησεν ; Υἱάο]1οοὲ Βα5ὶ- 
Ἰΐαμ οἵ Ναχίδηζθηιμῃ. Τῃ Οοά. 6βὲ ἀπορταριιία Γρηγορίῳ, 
Γρηγόριος. Ῥοΐοϑέ Δηιθίρὶ. ΒΘ] αι ἀδύναπι «πιΐ ρυῖον βοιὶ- 
Ρίαβ ζυἱξ. ΒΡῈ τθρουξαμ ἴσα οὰπὶ ἀαίϊνο. » δ. 

ΠΧΥΧΧΧΥΊΙ. « ΕἘπὶξ ῬοΟΙγοΔΥΡι5 ϑιντητ ΘΡίβοοριιδ, ἘΠ 
Γϑΐθ ΟΟΠΉΠΟ 0 τηδι γγ πὶ Ράβ8115..» 8, Θαΐ ὃ (1. 6. 
βοιίρϑιξ; ὁ Οοά. 

ἘΧΧΧΥΤΙ. Ῥίον δίνη Ατϑοραρίίδηι. - 1 « ἱεράρχια 
Οοάοχ δὲ ἃροργ. Ῥαγίβ.: ψυοὰ «αππὶ πο ὈΘΠῸ δγίΘοιπὶ 
δἰξ, ἀδ τϑοϊρίθηο ἱραρχεμὰ Β.}1|ἃ (υἱξ ουποίδίϊο : 5ἷς οο- 
ἄχ Ὀίοηγβῖὶ ΕἸογ θη η8 ἂρ. Βαπάϊη. 1, Ρ. 31. ΕΠ οἷς 
Οκαγάοι δ ἴα Κοοῖι. ΜίβοοΙ!. {.1, ». 268, ύθμι ν᾽ ἀθὰ8. 
ῬΥΊΟ ὙΘΥΒιι τ ϑρίοἰ αν Ὀϊοηγ 51 ἼΡ6Υ περὶ τῆς οὐρανίας ἱε- 
ραρχίας, βθοιηᾶο ΠΟΥ περὶ μυστιχῆῇς θεολογίας. »Β. - ἃ 
ἀνάπτει οοᾶ. ΕἸΟΓ. 

ΤΧΧΧΙΧ, -- 1. « ΤηξοἸ]ροπάππι ἔχει σχεδόν ἀ6 ἱγπδρίη 
Δ οΟΙαὶ αα ἱπηαρίπὶ ῬΟΙγοΔτρὶ υἱοῖηα γαῖ : γ6] ἀθ ῥἱοίβ 
'χ. οδάθιῃ δθυ]α ἀπο θ}8 5δηο 8; νοὶ ἀ6 «άϊαπι εἰτίι5- 
416 υἱοϊηϊαΐθ. ---- 2. ῬΟΙγΟΑΓΡῸΒ ας οἰχτίρμων ἀἰϊοΐαβ 
(ορίαν. 87), οἵ Νίοοϊδιιβ Μυγθηβὶβ (πᾶ ἀθ ἢος δἃρὶ 
ομηηΐηο υἱἀδίαγ.) υἱαπεέβ οὐ ογρίναηπιὶβ ρϑοιῖα, οοηδίϊϊο, 
οροῦα ποπ ἀοζιὶξ, ΟΡΡΥΘ5505 βιιϑίουαοὶϊ, χυοά πᾶγὰ- 
ἔὰ ἴῃ βοχία οἷιβ οὔπεὶϊ Ἰθοϊίομθ. ΑΡ ΝΊΘΘΡμοσο Ομ μμμο 
θερμὸς τῶν ἐπιδεομένων προστάτης γοσαίιν, ἴῃ Αηδαά. τηοὶθὦ 

Υ͂, Ρ. 348, υϑὶ ν. ποί. » Β, 

ΧΟ. « Βορβγοηῖ! δρίβοορὶ δου τ ΠΟΥ ῬΔΗΘΡΎΥΙ ΟἿ 
Φοδηηΐβ οἱ Ουτὶ τηδγίγγαμη, ἰπ ἘΔΡν, ΒΒ]. {. Χ, Ρ. 216, 
4υθη υἱὰθ ἀδ ϑορμγοηΐο ἔ, ΙΧ, Ῥ. 164. Τοίγαβι μοι πὸ- 
βίσαι πη. {ΠῚ ρᾶπορσυτίοο Ῥγχαμπι ἔαΐββ6 υἱάθίαγ, » ψας. 
᾿Αἀασὶξ Βοῖδβ. : « δὲ Οντὸ οδἔ 7Τόοᾶππα τη] οδὲ Μοόγοο]- 

Ἰὰ8 διὰ Καϊοπά. ἔ. Π, ν. 48 οἱ 139, Ὀυοδησ. ΟΡ. ΟἾγ. 
ΤΥ, ν. 199, 8 31. - 2 χαὐτῷ Οοάοχ. Θυυχη μ}}}8 Πΐο 5ἱΐ 
(411 εἰ ρμαϑὶ Ἰοοιβ,, 50 ρδὶ χαὶ τῷ, δὰ Ῥβθι!υγ Ρ. 197. » 

ΧΟΙῚ. « Τηβου ρ[οποιὰ ἔπἶ556 ορίπου {Δ 1 δαἀυϊαίοτίς., 
4πὰ ΧΕΙ θαΐυν ΤἬθοϊοσιβ Φοδηπ68 ὅ παρθένος ἱπηΡΌ ΓΔ 
ΤΠοοάογδπι οἵ ᾿υδβιϊπίαηυ οογοπδη8. Οοηΐ, 6ρ. 80. » 8. 

ΧΟΙΙ. Τιοιητηδί δααἀϊξατῃ ἴῃ Οοά. : ἤγουν εἰς τὴν μεγάλην 
ἐχχλησίαν. Εἰς 5 οαρίεπάσθτη ΡΓῸ ἐν, ἰΐθιη ἴῃ βϑααθηίὶ 
Ἰοιιμηαΐθ, οἵ δ: 1} ἴῃ Ὠΐβ8 ΠῸπ ΓᾶΓΟ. ἘΡΙ σγιημηδ Ἰορίζαν ἴῃ 
τος. Να:. ΟρΡ. ἴ. Π, Ρ. 179. ὕὉπᾶδ ποπιθη δααϊαϊ' Βοΐ55. 
- 1. θὲ Ομεϊβίο ἴῃ πᾶνίοια ἀογιηϊοπΐα ΜΔΕ. ΙΠ, 24; 
Ματο. ΤΥ, 38: ἴπιοὸ. ὙΠ], 23. γοοῖβ ὁλχάς ἸΘηΐ βρί τί 
βουρίῷ ἜΧΘΙΩΡΙἃ ἀεαϊί 780. -- 4 δ᾽ ἐχέλενεν ἀρορτ. Ραγ. οἵ 
εἃ. ατορ., 6 δ᾽ ἐφράζ. ατοξ. 

ΧΟΠΙ. « ϑεγρίαμι [ΌΥΒΔη ἴπ ἱπηδρίπο πη 5. ΒΔ5111 ἴῃ θο- 
οἰοϑία Π1ὰ ρβοηᾶάθηΐθμι. --- 1. Τηΐο! σα φυδίίζαον υἱγαΐος 
οαγαΐη8165. ]ὰ6 δᾶ Ρδηυᾶ. δρίρυ. 201.» 8. 

ΧΟΙ͂Ν. --- ἴ « ΑΡορτ. ῬΆγ. νεύμασι θεσπεσίοις, αὐυοὰ ρτῶ- 
ἴδσο διίοσὶ, {ἰπραηΐθ ἰοῦ σϑῦϑιι. ΝτΩ αυϊ ΒΟαα 
Ρἰουῖχαθ ποι ἱποθάπηΐξ τϑοί8. ϑαπΐ Ῥδββίμτηϊ Ποχδιηθίτι, 
40.8165 Τδοουιηΐ ὙΠποοάουιιβ Μοίοομα οἵ γθοθηογο5 ποη- 
πᾺ}Π}, φαΐ ἀαῦτη ἃ ΡΟ  οο τηοθίτο τθοθάθθδηΐ ἀπίαδ πλ6- 
{τᾶ ἐὐδοίαξατί, Ῥαββίτῃ δᾶ φυδηςίαίο5 ΒΥ ΠΑΡΔΓΌΓ͵Ω ἐγ Ρ ΠΟΥ 
οὔηαθρδηΐ. Ὀδρίοπάθτη νεύμασι θεσπεσίοις, 6} θεσπε- 
σίοιο, ἀ6 ᾽ιβ8ι ΟὨΤΙ5Ε, ουϊ ρᾶγδϑηΐθε Β. Μδγίθθ τηοχ ὅ07- 
ηιϊίιιγα οχ οὐποί5. [ουγάγατη Ρᾶυ 115 τοροπίθ αἰ ρα! 
αἀπεογυηΐ. ὙἹὰ6 οπαγγδηΐθιη ἰἃ τϊγδοι τη ΘΥΤΉΔΠΊΙΠ) 
Ἐ. 96 οἴ 101, 601]1. ΑΠΟΟΔΟΙ5 τηθῖβ ἴ. Π, Ρ. 184. -- 3. 
Νοη ΠΕΙῚ ἀλλήλοισιν. ἈΡΟΡΓ. ἀχληλοίαυν, ΔΠ ἀγγέλοις 

τέ 
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σύν 8 ἀμφίοισιν  Ηοο γογ. --- ἀ. ἘοΥβδη ἑσπερίοιο.» Β. 

ΧΟΥ͂. Αγριυμηρηΐαμη νἱἀ θέαν 6 Χ τορι Τυβεϊπίδηΐ Θγαθη- 

ἄσμι; οοηξ, 6ρ. 91. Ομαγάοηιιβ βου ρβι: : « ΥἹᾺ. ᾿πβουρέ, 

ἂρ. Βαμαπν μι ἵ. 1,0. 180.» 

ΧΟΥ͂Ι. « Αη Αἰηδηίί5 116 46 4ιιο δὰ ορίρι. δ᾽» 8 .-- 
2 θεουδίησιν Οοά. 

ΧΟΥΠ, ΧΟΥ͂ΠΙ. « Ἐταΐ ἴππο ΤΠοοάουιβ ΓθΡ απ Θ0η- 
81], τὸ τρίτον ἔχων ὑπατηΐδα τιμήν, ἃ6 δ βΠΠἴδηπ15 50 Π- 
ττι5 Θχουοϊξα τη ἄπχ,, στρατιῆς ἡγήτωρ πάσης, μεγασθενὴς 
στρατιάοχης. ΗΟ ἔα, τορηδηΐο δ 5[πο, Τ5[πἰδηΐ (8 - 
Υ5 αἰρηϊίαβ. Ζοηδγὰ8 ΧΙΥ͂, δ, Ρ. 59 : στρατηλάτης τῶν 
στρατευμάτων ὁ ̓ Ιουστινιανὸς προχεχείριστο. ΟΟΠβἔδΔη Π115 
Ῥογρὶι. ΤΏΘ.. Τ, 12, Ὀ. 1441 : ᾿ἸΙουστινιανὸς...«μονοστράτη- 
γος τῶν Ῥωμαϊκῶν ταγμάτων, Καῖσαρ ὧν, ἐχρημάτισε. 
Ζάτῃ 4αππὴ δὉ ἴῃ Ἐαβι8 δὰ ἃ. δ256 οοηβα] ΕἸ. ΤΒΘΟάΟΓΙ5 
ῬΒΠΟΧΟΠα8. ἔθ ριι5 ἀοΠηϊξιμ ραΐο. Τ)η6 Ἰοοο Μελίτῃ 181] 
ΠΠηΟ τηριηΐηϊ. Επιῖθ86. Ῥαΐο ἰηΐτα ΒυΖδηΓ} ΓΤ τ ΓῸΒ. Ὑ6] ἴῃ 
ΒῸ ΠΟΥ 5. Ῥγορίον νου θὰ πόλιν ἄρας. » 8}. 

ΧΟΙ͂Χ. ΤΟ λΠἃ ἴῃ τη  η6 ἐν τῷ στύλῳ τοῦ ὁσ. Δ. « Π6 
5. Ῥδηῖ616 Βίγἃ γ. Ἐδῦν. ΒΒ]. ατ. {. Χ, Ρ. 217. Ἐβί 
ἀνάπλους ῬΓΟΡΤΙΘ ΒΟΒΡΟΙῚ ΠΠ{{π|8 Ἐπτορτη; νυ. Πυοδηρ. 
ΟΡ. ΟἸν. ΤΥ͂,}». 187, 8. 35. Οοαϊπιιβ Ρ. 88 : τότε δὲ (50 
Πιθοη6 ΜδΟ6]8) χαὶ ὁ ὅσιος Δανιὴλ ἐν τῷ ᾿ΑΙνάπλῳ ἦν τὲ 
ΤΠ 8ηῺ}..» Β. ΑἸΐὰ 986. Ρ. 19. --- 3. Τὴ Οοᾶ. οἵ ἴῃ ἀρορν. 
18 ὙΘΥΒ118 ἸΔΟΠδ. --- ἅ διχθαδίῳ Οοά., φαοᾶ οοττοχὶξ 
Βοῖβ885. : « Νοὴ ἴῃ ἀαρ οἱ ΘΟ] πηπὰ ρΘάπτη ἢ] η 18. αααδὶ 
τδαϊ οἰ πι8. ᾿η ΠΡ οβοθη θι18 βίαθαΐ ἰδηδίϊοιιβ ΠΘΡΟΒ,, 564 ἴῃ 
Ὀπὰ ΘΟἸυτηηᾶ ὈΪηἾβ5 ΡΟ αγη Ῥ]Δη 18.» --α ὃ. ὉΙ ΘΟ ίαν οἰ τ 
ἡ λιμός, 46. 40 πιυ]ΐᾶ ἰῃ ΤΉ ΘΒ. 

Ο. « ϑαϊνηδϑῖι8, Ῥγ. δᾶ Νὰ ΤΉ 6588]. Ρ. 159, πος 
ΘΡΙσυδιηγηὰ τοοΐθ τοίου δὰ Νίϊτη ΟΡο δα, ἀθ 40 
Ρίαγα δθγ, ΒΙΏ]. αν. {. Χ, Ρ. 8, οἵ Μόυοο]]. δὰ Καϊομᾷ. 
{, Π., Ρ. 20. Αηΐο ΝΙΠ οροῦὰ Ῥοβϑβίηιμιβ δάϊαϊ 6 Μϑηοϊορὶο 
ΨΘΥΒῚ18 ΠΟ Ὑ] 46 αἰβ5 "1168 : 

Αἴγυπτον ἄρδει Νεῖλος, ἀλλὰ καὶ χτίσιν 
λόγῳ χατάρδει, χαὶ θανὼν, Νεῖλος μέγας. » Β. 

ΟΙ. Μοπδηᾶον Ῥγοίθοίου 58} Μδανοἷο ἱπηρογαίογο [0- 
ΤαΪ:. « Ἐχϑίαϊς Π00 Θρ᾿δγδτημηὰ ᾿ηΐου Μοπδηᾶνὶ ΗΙ βίου Δ Τὴ 
(γδδτηθηΐαᾷ ἢ. 432, ὁ. 24, σατη ργρου 5 Ὠΐβοθ υθυθῖα : ἕτι ὁ 
ἱστοριχός φησι Μένανδρος περὶ ᾿Ισαοζίτου (510) τοῦ ἐν Περσίδι 
σταυρωθέντος, τραγῳδίαν θέμενος χαὶ τὸν ἄνδρα ἐσοτι ἀγα- 

σθείς " «Ἐν νῷ ἐδαλόμην ὡς καὶ ἄξιον τῷ τοῦ θεοῦ θεραπευτῇ 
τῷ βαρδάρῳ ἐν ἑξαμέτρῳ ἐπίγραμμα λέξαι - χαὶ δὴ λέλεχταί 
μοι ἐπίγραμμα τόδε" Ἦν... ᾿Ισαοζίτης... » Β. 

ΟἸΠ. 5: ΠΆΠΠ]Π105 ὙΘΥΒῚΙ5 ΟΥ̓ΘΡΟΡΙΪ Νὰ. ἔ. ΤΙ, δι πῆ. Ἐς 
οἰίαί 9400}}8. 

ΓΗ͂Ι. --- 1. « Μῶμος 5Β8}06 ἀ6 ἀἴΔ})010. » ας. « Ἰσπογαίαν 
Δυραπηθηΐιη αἰβ οἢϊ, Μῶμος 5] 51} ἀἰδθο 5, οἶχος ἐπουὶΐ 
ΘΟΟΙοβῖα φαδπὴ ἱπη ρ΄ 5 υ!δηη ΠΟΤΊΟ γο]αἱξ ἱποθπάοτο.» δ. 

ΟΙΝ. « Βοίδγθηδατη νἱάοίυῦ δὰ Αοδοϊατη ΜΙ Θη ΘΠ 56 ΠῚ," 
ἀθ 4ὺ Ῥυοδηρ. ΟΡ, ΟἾγ. ΤΥ͂, Ρ. 118: ἘΔΌν. ΒΙΡ]. {. Χ, 
Ρ. 187; ΜάᾶΓΟ6]]. δὰ Κα]οηᾶ. ἔ, 1, Ρ. 148. θ)6 ΑἸοχαπᾶγο 
ἨῶΓΘΟ. --- 2, ΒοΙχαϊ Οοαϊοἶβ ΒΟΥ ρἔ ΓΔ πὶ τάπερ, ΠῚ 
806. ΥΘΟΘΠΙΙΟΓΕΒ χεῖται ῬΓῸ ἰγοοθμέθο Ὠδθιοτϊηΐ, ἀθοορίϊ 
ῬΓΟΠιΙΠΟἰαίἴοΠ8 χεῖτε, δᾶ 60 υὖ΄ 5 06 οἰΐαιη χεῖτε ἴῃ ἸΔΡΙ ΡῈ 5 
τορονίλξαγ, Δάἀἀ6 ποΐδηἀα δᾶ ΧΥ͂, 6Ρ. 31.» Δ. 

ΟΥ̓́. Τῃ Ἰέοτγο Ἰοπηπηδίο ... γυναῖχα Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ, 
ἰ. 6. τοῦ νέον, υἴ'ἢ δδριιὰ Δ]1105 ΔρΡΡΕΙ]αΐατν.---3, Ἑνός, ΟὨ 511. 
- 7. Ἣν ὡς ἦν, δᾷ δύδῃι, ἱ. 6. ἀϊνίπατη,, παίαγατη στρα ιξ. 

ΟΥ̓Ι. ϑϑαυϊξαν ἴῃ Ἰϑμημηδΐο : τοῦ μεγάλου παλατίου χύχλῳ 
τῆς ὀροφῆς. Οὐδ δὰ Ὑϑγϑιπι 12 ῬΟΥ πογοξ μυξαΐξ Δ ΟΟΒ 5. 
« Οὐηβίδη ΠΟΡΟΪὶ ἴῃ Τηᾶρηο Ῥδ]αΐῖο {γι οἰπΐπιτὰ ζαϊξ, Ῥθοιι 
Ἰιαγῖίον. ἀϊοίαπη χρυσοτρίχλινον, ἀ6. 40 ἔπ86 ἀρίξ Παοδηρ, 
ΟΡ, ΟἸν. 11, Ὁ..117, δ 3. θὲ {10 παπὸ δρὶ μαϊδξ δὲ δχ Ἰθπὶ 
τηδίθ, δἔϑὶ πουῆθὴ Μαζαρινοῦ πο Βαθόδτὴ ἀπᾶρδ {]Π πβέγοι. 
οἵ οχ Υ᾿. 15. Θαῦμῃ [υἰββοί ἃ ἱπηρογαΐογο ΜΙο 8616 ἰπβέδυ 
τΐαμη, Οοὐ δ᾽ οπθηλ Ὑϑγβιια μὴ Δ] Δἔο τ ΟΓ τ ἱπὰ6 ΘΘΡουη 
Ροοίαϑβίγί ἀυ]οἱ. 56 φυΐβ οἱ φυοξιβ ΜΙΘΒΔΟΙ τα ἢ Μίοδο 
ΠῚ, ΤἜΘΟΡΒΝΙ ΠΠϊ5. ΒΟΒΟΙ αβέθβ δηΐπι 6 τορίοηθ νυ. 12. 
ἐγράφησαν μετὰ τὴν ὀρθοδοξίαν ἐπὶ Μιχαὴλ αὐτοχράτορος υἱοὶ 
Θεοφίλου. Τὴν ὁ. θοδοξίαν ᾿ῃ 6 ]]Πσο ΔΡΟΙ ἔτ ἱοοποοϊαβίαγιμι 
᾿εου ϑίπι οἵ ἱπηδρίηαμη γοϑ Ἐξ ποτα. Ἐπ ἔχα6 ἱπᾶ 6 ῬΥΐπης 
Τυδαγαροβίπηα ἀοιηϊηΐοα ὀρθοδοξία γοραΐα : γν. Ὀποδηρ 
ΟἸΟο88. --- 3. ῬῬευδηγόροι βιιηΐ Ἰοοηοοϊαϑίδθ. -- 3 εὐσεθείο 
Οοᾶ. οἵ Δροβῃ. --- ὅ, 9. Τὴ ΟΠ βοί τ οπῖο ᾿ᾷ5 ΟΡ βεϊ οἱ 
Μααχα Υἱγοὶ 8 ἱτηδσίηθ5 Π,60 ϑαρίθηβ Οοπβίδηξηο τη ηβίγα 
Ραΐ : ἐν τῷ μέλλειν (ὐδάγοητιϑ αἴξ Η. 004.) ἀπὸ τοῦ Χρυσο: 
τριχλίνον ἐξιέναι τὸν Κωνσταντῖνον,... ὑποστρέψαι χελεύσαι 
αὐτὸν, ἐνατενίσας πρὸς τὰς ἐστηλωμένας ἄνωθεν τῆς πύλης εἶχό. 
νας τοῦ Χριστοῦ χαὶ τῆς Θεομήτορος, ὁ βασιλεὺς....--- 10. Ποόε 

ὃρος 4118 ΠΘΟΌΠ ΔΓ ΓΘ ἤὰπο 511 ποη (Δ 0116 ἀἰοαπη. ἘΟΓβἂΠ μὰ 
{πἰάγοθα ΟΟηβίδη πορο] ΐδπιι5 Μοίμοα 8, νοὶ ΤΠδος βέι: 
Ραίνίοἶτιβ, {6 Ῥοξϊμι5. ---- 12. ΒΟ ΒΟ] θη. Δ Ρ68. ΒαρΓᾶ, --- 13. 
Νόες βηΐξ ΑΠρο]ῖ: γ. 586. Ρ. 20, ΗΟ ΒΟ τὰ. ἴῃ Αποοᾶ 
μηδ 5 ἵν, Ῥ. 168, 169, 181, ποῖ. δὰ Μανίη. ῥ. 9Ά. --- 15. 
5080). : ἕως ὧδε τῆς χρυσοτριχλίνου. Ψὰὲ] τοῦ ΒΟ Βοη άπ. 
Υγ6] χαμάρας 65: ϑυθδυαϊξαμπι, » 8, --- 16. χριστὸν Οοάοχ 
ΟΟΥΤ. 86, 

ΟΥ̓ΤΙ. ---ἀ γραφὴ Οοᾶ. « Τὸν δεσπότην, Ῥοχηΐπιιτη Ομ τ: 
βία), ΟὈ5. ἱπγαρίηθπι τοβεξαθγαί ΜΊΘΠδοΙ, ἱπυδρίηϊ τὶ 
πρὶν 5[ΠΉ]Π6ηλ, Τυδη ἸοΟΠΟΟἰαβέϑο ΔΡοϊ υογδηξ, » Β. ᾿ 

ΟΥ̓ΊΠ. --- 2. « Οσοτηπηθηΐαπι ἢ] ἄδ ποιηΐπο ᾿Ὰ δάμ. ἰθένα 
ΒΓΔΙΠΊΟ,, Φασα ἑδηηθη ΒΘ γαΐοΘ γθ5 δηξαμπη μανοέ Ἡξδγαβ. 
ΘΡπαἸ6 ἐγδοίαν!ξ ΠΊ]16 ν᾽. ἙΔυγασίηθ τ πα στὰ ΒΔΟΓοση δὲ 56 
οὐ]αν. ΠΙ, α. 19.» Β. 

ΟἸΧ. Τομηπηᾶ δἰ ̓ μἃ ἴῃ τηδγοῖπα : ἐν τῷ ναῷ τῆς πηγῆς. 
«06 Β. Μανία 8 Αἂ ἰοπίομῃ θυοδηρ. ΟΡ, ΟἿ, ΤΙ, ν. 183, 
δ 18. -- 2. Ἑδοραίαν οχ Οοὰ. Κωνσταντινωλέων. ΑΡΟΩΤ, 
χωνσταντίνω λέων. ΑδίτοΓ ἀ6 {188 ᾿πηρογαΐουθιι8, ἔθη! 
ἱηβέδαγ ουΡιι8. Ἐβέ τε ὑγὸ χαί. 56 βῶρδ ΒΙ να! θαηΐ 60. 
ΓΙΠ ΤΘΠΊΡΟΓΙΓη Ῥορίαϑίτί. ἘῸΡΕΓΘΤηἶα8 Οἤτοη. 10134 
Ἡσυχίᾳ τε γωνίᾳ μᾶλλον πρέπων, γτῸ χαὶ γωνίᾳ. Οοηΐῇ. 
οἰαβα. νν. 2756, 2837, 2975, οἷο.» Β. ἤ 

1 
ΟΧ. « ϑί τροῦλλος (Δηξ 45 θόλος) υοα Π05 οἰ μοΙαΉΙ 

ὙΟΘΔΠΊΙΒ; Υ. Ἰλοδησ. 6]088. δὲ Οὐγδθη ᾿Ατάχτων ἔ. Τ 
ΡῬ. 251.» 8. 

ΟΧΙ «Εαϊδδοῖ χη ]Ἰπ5 εἰς τὴν ἀνάστασιν, «ποᾶ ἸΘΙΏΠΙὰ “ 

ἀδ ὀοάθπι δυβυτηθηΐο ΟΡ βταμηπηὰ 66. » Β. Σ 

ΟΧΙΙ. --- 3. Τιορθη γϑίθγθιη οἵ πουύδη Ῥαΐγοβ ἢ 
γοοσδηΐ σχιὰν οἴ φῶς. 

ΟΧΠΠ. Αγρορῃ. Ῥᾶγ, ὑπαπάντην. Οοηΐ, 6Ρ. 46. --- 2. Τρε 
σθύτον, ΒΥΤΩΘΟΠΪ5. --- 3. Τὴ ἘΡίφν. εἷξ., ῬΆΘΙ ᾿Αδὰμ, προγεν! 
στερος ὦν. 



στ. εἰς τὸ χαῖρε. Ἐξέ ϑῳρία5. χαιρετισμώς 
γία:; 6βί πὰς ϑαϊμέαξίο, τοβροοῖα δὰ 
ταῖς γυναιξὶν ὲ ριον ̓Δυδθυ8 ) χαί- 
(ΧΥΠΕ;, 5:9.» 

δἔ οχ υἵοτο θὲ πος αϑὰ 
τον ἶν γριεβε αι ϑουή να μασης τὰν 

νοις. συαϊαντι μιν ααῦς ὰ ὡοα 5815 
ἌΡορτ. Ῥαγ. εὔφημος. Ν υθγαιὶ 

᾿δασίοτο Ἡοιπογοοθηίοηϊβ, φαοᾶ Ἰἰθγάγιιξ 
μετα οπυπι. --- 1. θὲ Ρεο- 

ν, φαΐ Ἡοτπογοσθηΐοηθα δηΐ Επάοοίδηι ΘΟ η- 
[6 Ῥαδν. ΒΙΡῚ. ἔ 1, Ρ. 554 566. --- 7. Οοηῇ, 5ἰπυ }τὰ ' 

οἱβ ἘΞΦΡΟΝ, Ρ. 10: 0 ἢ. 11. --- 23. Εογβδη ὅτι μή.» 
ΟΝ 

δ βοαυθηΐοβ ἢ. 121 ἰδηχιδπι ΟΘοΥΡὶΪ 
Ξ εὐχρὶ Ζοπᾶγ. Ρ. δῦ, « 6χ εο(ἰ. ἤδη., 

030, υδὶ Ἰεσαπίων Ρ. 166, 1.» 1. δὲ 
τΆλως .. - 3 τὸν θεὸν (οὰ. οἵ ἈΡΟΒΤ. 80. 

332 τΞ 401. ΑΡ. υσδηξ. ἡ γὰρ φέ- 
Δ κάλοις, υἱ 5οϊοπξ 6556 ἀοάθοιβυ!!αθὶ 

περδιβδὰς δηξιφυϊογοτη μπθηβυτᾶπι τὸν θεὸν ἐν 

ἴπ Ἀρρεπᾶ. ποτὰ (οτρ. βορίξ. ΒυΖ. (βόμι. 1777) 

Πρ - (ὑπερδαλόντες ἈΡΡ.) τῇ πόλει 

ΙΝ ΘΑΡῸΤ ΡΒΙΜΌΜ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

| 
| 
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Ῥαοδησ. « Ουἷ τηᾶ]6 ἔαϊξ ἀϑὰ15 οοαϊοο ἰπ 40 Ἰορὶ ὃὲ προσ- 
Θαλόντες τῇ πόλει. Αἴχψιο 5ἷς τοίοστηδηήδγη Ραυΐο οοἀϊεῖ5 
Ῥαϊδίϊπὶ Ἰθεϊοποιη δαϊΐαιη. [Θΐ περιλαβόντες τὴν πόλιν, 
Θἔϊαμη βο! αξοπο ἀυδηι δε ϑιηοάϊ Ὑ υβῈ}5 ρουτίτηθ δά μῖξ- 
τὰπέ.} ΒΑΥΡανΐ ἩΠ δαπξ Αὐᾶγο5 : υἱὰθ Παοδησ. 1. 6. τ 10 
μόνον θυοδης. δχ οοᾷ., γϑοϊϊαβ φαδπι μόνην Ῥαϊαίϊηϊ. » Β. 

ΟΧΧΙ. Υἱάο δὰ ορίροτ. ρυθοοθάθηβ. « Οοάθχ {0830 ἸΘΙηπια 
δ θεῖ ἄλλοι, ποὴ ἄλλως φυοα βεγρβιε ας. Αα ἄλλοι 50}- 
διαὶ στίχος γ6ὶ ἴαμθοι. -- 1. Ἔδει ἰάοτῃ οοα., ποη δεῖ πἴ 
θυς. Τἀχιθ πύλιν. Οοηΐ. 6Ρ. 106, 8. --- 3 τῆς πρίν, 56}}. 
ἀῇοῶ ρα ογῖβ. ΑἸΙοσοτῖοθ Β. Μαγία βωρίυβ δϑξ ἅγοδθ δοιη- 
Ραγαΐα: υ. ἀποροᾷ. πιϑὰ ἔ. ΠΡ. 23. ---7 ψυχιχῶν λύτρωσις 
οαϊάϊ οχ εοὰ. 1030. Μ416 Ῥας. ψυχιχαὶ λυτρώσεις. Οοἄσοτι 
Ραϊαΐ. βλύζουσιν (ΡγῸ λύτοωσις), φυοὰ ὁχ Ἰηΐογργοίδίϊοπο 
υἱἀοἴαν ᾿γγορβίβ86. --- 8 ὅσαι γάρ εἰσι προσδολαὶ παθυμάτων 
Ἰλυοᾶπβ. [Ηοο ἀυσίαθ πηοὶῖαβ. Αοορᾶδξ ῃΐο ἸθοῸβ. 8115. ΠῸῺ 
Ῥδιοὶβ 4] ἰη ογροϊαξοπθῖη οΟἸδο οπ 5 ῬΑ] δε πο ἀγρι αηΐ.} 
-- 9 τοσαύτων (510) Παο., 4αϊ 5ὲ Πρ ΠΕΣ [υἰδβοξ, Ῥοίογαϊ 
ἴῃ οοαῖοο Ἴορογε τοσαύτας. -τ- 10 τῶν ἐναντίων εοα. Ρᾳ]., ἴῃ 
ΤΏ ΔΓΡΙΠ6 ΠΟΥΓΘΟΓΌΓΩΗ..--- "ιΔοπίαν ἰπ δυΐβ Βαγνατὶ ρογίδβα. 
-- [2 μόνην σοἂ. Ρᾳ].: μόνη Πς6., φυοὰ τοοορῖξ 386. 5θηβι5 
οὐἱξ φαθην δύργοϑϑὶ υθγβίομθ: 86 αιδ βϑηΐθη!δγαγη δϑὲ 
φοπποχίοῦ Ὑ γί Ἐδοτοῖυ5 πη ΒΙΡ]. τ. ἔ. 10, Ρ. 615 : 
Νδς δηΐη οἰσοηι [σὰ Θα ΡΥ ΕΥ̓ δοῖα ηιδὲ Ἰ)διιην 9616 - 
γαυὶί οἱ [ιραυὶ! δαγϑανγοξ. Ἐοτβϑᾶν δοῦ θοπάτπιπ τρόποις, 
80η0 δοάοσιω : τηουῖθιι5 οἵ ἱπᾶάο!α ΠΟ Πλι ΔΕ, ΘΘΠΊΡΘΥ δϑέ 
Βοηᾶ εοἔ γῥγορί(ἰᾷ. » ΜΒ. σμαγάοηιιβ δάβου ρϑίξ : « ἘΔΠῚ 

᾿ μόνη, ΄αραᾶ πηΐπτι5 γοοΐαπι : ἱππυϊξ δηΐπὶ Ροθΐα ΠῸΠ ἀπύτη 
Ποῖρμαγα ἴποϑϑα μοβίοϑ Γπρᾶηαᾶϊ πιοάθτη. » 

ΟΧΧΙΙ. (οηῦ. ορίστ. 31,2. ---. Οοάϊεῖθ. Ἰοε οπθὴ μὴ 
θρουϑὲς οὐτὴ Ἐοἰβκῖο τοῖο ἐπθέυν ΒΟ ββοηδ 15 : « ΒΘΉΒ15 
6δξ : πΠ6 ἔυγΡ 5 πἰτΐατη Ῥαυθαβάιι6 δυᾶῖ!ο δπι βίαροηδο 

οβίοηΐο; 5οὰ ροϊζϊιῃβ θοπο 518 δηΐτθο, 4ιῦστη ἀοι15. 55: ἴῃ- 
ἴλης. δὰ μοιιῖποϑ ἀδβοοθηάθηβ μόῖὴο [δεΐαι5.» ὅδο. ἀδ Π0η]. 
οὐϊάοταί χαὶ μητροήθης, υἱγοοὸ χιιίίθηι, 56 ηιαίθγῸ 

απίριο γταάϊία. 

ΟΧΧΠΙ. Κρανίου λίθος 6δὲ αὖἱ ἀρυιὰ ἐνδηρο ἰϑίαϑ ἔο".- 
γοθᾷ, Κρανίου τόπος, (αἰναγῖο ἸΟΟυ5. 

----- ον ος.-..---.Ἀ 





ΟΑΡΌΤ Π]. 

᾿ ΧΡΙΣΤΟΔΩΡΟΥ ΠΟΙΉΤΟΥ 
Θηξφαίου Κοπτίτου 

ΟΠ ΕΙΒΤΟΡΟΆΙ ΡΟΕΤᾺΕ 
ΤΠΟΡΔΠΙ οχ ὑτθρ (ορῖο 

᾿ ᾿Ψορουίρεϊο βία: Δ τ Π 4υ:6 οχβίδηξ ἴῃ ῬΆὈ]1ΟΟ ὙΠ] ηδ510 «ιοά ἃ Ζουχίρρο. ποπιθη ΠαΡοί. 

᾿Δηΐροθες μδ πρῶτος ἐὐγλύπτῳ ἐπὶ βωμῷ 

ἵστατο, τολμήεις, χεχορυθμένος, ὄδριμος ἥρως, 
ποῖος ἐὼν, οἷός περ ἐπορνυμένῳ Μενελάῳ 

ΤΌΣΗΣ 

: πιο οηνδοον ἤντησεγν ἑῶν προπάροιθε μελάθρων. 
ἵστατο δὲ προῤιδῶντι πανείχελος " εὖ δ᾽ ἐπὶ χόσμῳ 

᾿ δόχμιος ἦν, μανίη δὲ χεχυφότα νῶτα συνέλχων 
᾿ δριμὺ μένος ξυνάγειρεν " ἕλισσε δὲ φέγγος ὀπωπῆς, 

οἷά τε δυσμενέων μερόπων πεφυλαγμένος ὁρμήν. 
᾿ Λαιῇ μὲν σάχος εὐρὺ προΐσχετο, δεξιτερῇ δὲ 
υ φάσγανον ὑψόσ᾽ ἄειρεν" ἔμελλε δὲ μαινομένη χεὶρ 

ἀνέρος ἀντιίοιο κατὰ χροὸς ἄορ ἐλάσσαι" 
ἀλλ᾽ οὐ χαλκὸν ἔθηχε φύσις πειθήμονα λύσσῃ. 

Κεχροπίδης δ᾽ ἤστραπτε, νοήμονος ἄνθεμα Πειθοῦς, 
Αἰσχίνης " λασίης δὲ συνείρυε χύχλα παρειῆς, 
οἷα πολυτροχάλοισιν ἀεθλεύων ἀγορῇσιν- 
στείνετο γὰρ πυχινῆσι μεληδόσιν. Ἄγχι δ᾽ ἐχείνου 

ἦεν Ἀριστοτέλης, σοφίης πρόμος" ἱστάμενος δὲ 
[ ᾿ γρε περιπλέγδην συνεέργαθεν, οὐδ᾽ ἐνὶ χαλχῷ 

ἀφθόγγῳ φρένας εἶχεν ἀεργέας, ἀλλ᾽ ἔτι βουλὴν 
σχεπτοβένῳ μὲν ἔϊκτο" συνιστάμεναι δὲ παρειαὶ 

Ἢ ἀνέρος ἀμφιέλισσαν ἐ ἐμαντεύοντο μενοινὴν, 

ΒειρηοΒῦβ 4υϊάθην ῬΎίπ.5 ἴῃ Βοπθ-οχβουϊρίαᾶ τὰ 

βίαμαξ, δυιᾶαχ, σαϊδαΐιβ, γ] τ ἤΘΓΟβ, 

[8}15.. 1 8}15 ἱπρτιιδης ΜΘηΘΪδΔῸ 

δηΐο ἐρ65 ἀυτη- γαβίαθαπίαν βι1ι85 οὈυίδη- ἱνἱξ. 

δίαρϑαξ δυΐθι ργοοδάθηξὶ βἰ μ}]} 18, δὲ ἄθοοῦθ 

ΟὈΙ φαὰ5 ογαξ, ἔυυίοβοααθ σαγγαΐατη Θγσιιπ σοπ ΓΘ 5 

ΔΟΙΌΤΩ Ὑἴση οΟἸ ἰσοθαΐ, οἵ υοϊνοθαΐ ΤἸατηΐηδ υἱβὺβ., 

ἀιυδβὶ 81} ἰηϊπιϊοογιιπι του] τη ἱπηροία ΔΎ 6 Π8. 

διηϊβίτα συΐϊάοηη βευξατη Ἰδέστη δηΐθ.56- τ πϑρθαΐ, ἀθχίιο 

[ογγατη δέξο"! αΐ, ΓΑΙ ΟβΔ 116 Τηδητ5 ᾿π-60- γαΐ ᾿ [δυΐθη) 

τξ υἱγί ΒΟΒΕΒ. ΘΟΥΓΡῸΒ 6η86 γαπϑίοαοτγοξ, 

568 οἰδάϊπτη ποη ἴδεὶϊξ παίατα ορϑαϊθηΐοιι βωυϊ τς. 

Οδθογορίᾶδ ΓἸσογαραΐ, Ῥγι θη 8 ἀοπαυίανα ϑυδᾶδ, 

ΚἜΒΟΒΙΝΕΒ, δ υἢΠ]οβο [ΟΠ] θαΐ σοηδο ΔΙ ΒθΟ5-ΟΥ̓Ρ65, 

γοὶαξ σάτα τη Ὁ} 55 τη β οουίδη8 ΘΟ ΟΠ Ρ5 : 

ὈΓΡΟ Δία δηΐτη τ] ΡΙ 1 ΟΙ θῈ}5 Θυγῖ5. ῬΓΟΡΘ ἤὰης δαΐοιη 

οὐᾶΐ ΑΒΙΒΤΟΤΕΙ ΕΒ, βοίθπξῖς Ῥγΐποορβ, βίδθαΐχαθ 

Τ Δ ΠΕ [πποΐδ5 οἵ ἱπυρ! οδέδ5- 6 ΠΘΠ5 : ΠΟΘ ἴῃ ἔθΓῸ 

τη. ΤΊΘῊ8 ΥἱΓῚ σαϊοβοοθαΐ, 56 δάδιο οορίία ΟΠ 6 Γὴ 

τηδαϊξατὶ υἱἀθθδἔαγ, σοπέρααθ σοηΐγδοξε 

τδεὶ ΔΠΘΘΡΒ βέπαϊιτη ναί! οἰ πα θη ΌΓ, 

ΗΌΘΟΝΙΒ ΟΒΟΤΗ ΤἈΑΝΘΙΑΤΙΟ. 

Ἵ. δὲ Ῥεϊρἰιοῦο. 

ΟΦ Υϊμλι5 β[αϊ σα ]θδη ΥὙἹΌΓΔῚ 5 [ῸΥ Ἰ551 "115 ΠΘΓῸΚ 
 Πεῖρμοθυβ, οοῖο βου! ρίαπι ΞΌΡΟΥ ἃγάτιι5 ἀγᾶμν, 
᾿ς Ουὑμ]ϑ ἴῃ Αἰγιάδ᾽ 5658 ἴᾺ}1} ἀΥπα ΠΙΪΠΟΥῚ5 

ΟΡ υῖΐυβ, δηΐδ 81:105, ἀϊπ Παρταηὶ ἰἴσῃθ,, ρεπαῖεβ. 
δᾶπι ἀϊοαβ ἸΠΐογΓα στδάτπὶ: ΠΆΠῚ ΘΟΥΡΟΓΕ ΘΌΓΥΟ 

Οδγπυι5 δἀβιιογαῖ,, ἀογϑαπι οἰϊτιι5 οΥῖρὶϊ ἈΡΓΟΥ͂, 

Ἶ ̓  (ομρ]οπιεγαῖψαθ ΤῊΪΠ88 : ἀΓάθηεα ᾿υπλϊπᾶ ΟἸΓΟΌΤΩ 

᾿ς Ἐὴ τοϊδὲ, ἱποδυϊαπι π6 υᾶ ἴδγιι5 ὀρρυϊπιαὶ Ποβέϊβ. 
1 ϑουϊαπι Ἰωνὰ ἰοπεῖ, β᾽αάιππηαια δἰτο}} 1 ἴῃ αἰ τὰ πὶ 

“ Ὀεχίγα : μὲ ἰηξδβδία μι ΘΟΡΡῸ5 «υϊη ῬγΟἰΪπι18 ΘΏ56 ΠῚ 

 ναποίσογοϊ Ἱγτηρμαῖα τηδηι8 ; παΐαγα βθὰ φυῖς 
ΟΡ βίαϊ, πιασπαπίπη 116 ποραΐ ΡΆΓΟΓΕ [ὨΓΟΤῚ. 

Π. Σὲ 2: :εἰιϊπε ογαίογε εἰ Α4τἱεἰοίείε. 

Ατεσαβ οἰοχαῖο πη] ταπι Πογθηΐθ οογιβοδὶ 

ΞΕ Ξομἶποβ ; νυ υτίααα ἴογο οογίαγεὶ ἴῃ 1ρ50 
Πηρίρσον, Εἰγβαξοβ πιϑ]ασιιπν ΘΟὨ ΓΔΒ ΟΥ̓ΡΟ5. 

Ταπία οϑῖ οὐσγὰ τἶτὸ θ6πα ἀΐσεγο. Ῥγοχίπηβ ΗΠ] 

Αὐκιαϊ Ατιβίοϊθ!θβ, βαρ εηϊαπι ὈΥ τπηι18 ΠΟΠΟΓΘ. 
(οπβεγίαβ ἰθποῖ δοῸ6 ΤΠΔΠῈ5, Π6Ὸ ἴῃ δα αυϊδίεπι 

Μεπβ Βαβθεῖ ; ἴῃ πιυΐα τηράϊ!αῖον ᾿πιασὶπο τηϑπιμ 

Νεβοῖο αυϊά : 5ἰαπἴεβααθ σοπο πυϊδηϊα ργοάιηῖὶ 

Ροπάεγα, εἴ ἀρ αυπι (110 88 βεηϊαπίϊα γοναὶ 
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χαὶ τροχαλαὶ σήμαινον ἀολλέα μῆτιν ὀπωπαί. 
Καὶ Παιανιέων δημηγόρος ἔπρεπε σάλπιγξ, 

δήτρης εὐχελάδοιο πατὴρ σοφὸς, ὃ πρὶν ᾿Αθήναις 
Πειθοῦς θελξινόοιο νοήμονα πυρσὸν ἀνάψας. 
Ἀλλ᾽ οὐχ ἠρεμέων διεφαίνετο, πυχνὰ δὲ βουλὴν 

ἐστρώφα,, πυκινὴν γὰρ ἐείδετο μῆτιν ἑλίσσειν, 
οἷα χατ᾽ εὐόπλων τεθοωμένος ᾿Ημαθιήων. 

Ἢ τάχα κεν χκοτέων τροχαλὴν ἐφθέγγετο φωνὴν, 
ἄπνοον αὐδήεντα τιθεὶς τύπον " ἀλλά ἑ τέχνη 
χαλχείης ἐπέδησεν ὑπὸ σφραγῖδα σιωπῆς. 

Ἵστατο δ᾽ Εὐρίποιο φερώνυμος " ὡς δὲ δοχεύω, 

λάθρη ὑπὸ χραδίην τραγιχαῖς ὥμίλεε Μούσαις, 
ἔργα σαοφροσύνης διανεύμενος" ἦν γὰρ ἰδέσθαι 

οἷά τέ που θυμέλησιν ἐν ᾿Ατθίσι θύρσα τινάσσων. 
Δάφνη μὲν πλοκαμῖδα Παλαίφατος ἔπρεπε ἱάντις 

στεψάμενος,, δόχεεν δὲ χέειν μαντώδεα φωνήν. 

Ἡσίοδος δ᾽ ᾿Ασχραῖος ὀρειάσιν εἴδετο Μούσαις 

φθεγγόμενος; χαλχὸν δὲ βιάζετο θυιάδι λύσση., 

ἔνθεον ἱμείρων ἀνάγειν μέλος. ᾿Εγγύθι δ᾽ αὐτοῦ 
μαντιπόλος πάλιν ἄλλος ἔην φοιδηΐδι δάφνῃ 
χοσμηθεὶς Πολύειδος " ἀπὸ στομάτων δὲ τινάξαι 
ἤθελε μὲν χελάδημα θεοπρόπον " ἀλλά ἕ τέχνη 
δεσμῷ ἀφωνήτῳ χατερήτυεν. Οὐδὲ σὺ μολπῆς 
εὔνασας ἁδρὸν ἔρωτα, Σιμωνίδη., ἀλλ᾽ ἔτι χορδῆς 
ἱμείρεις, ἱερὴν δὲ λύρην οὐ χερσὶν ἀράσσεις. 
Ὥφελεν ὃ πλάσσας σε, Σιμωνίδη, ὥφελε χαλκῷ 
συγχεράσαι μέλος ἧδύ σὲ δ᾽ ἂν χαὶ χαλχὸς ἀναυδὴς 

αἰδόμενος, ῥυθμοῖσι λύρης ἀντήχεε μολπήν. 
Ἦν μὲν Ἀναξιμένης νοερὸς σοφός " ἐν δὲ μενοινὴ 

δαιμονίης ἐλέλιζε νοήματα ποικίλα βουλῆς. 
Θεστορίδης δ᾽ ἄρα μάντις ἐὔσχοπος ἵστατο Κάλχας, 

ΑἈΝΤΗΟΠΟΘΙΖ ΡΑΙΑΤΙΝΙ. 

οΐ γ  ] Ὀ }}65. Υἱϑι15 βρη Πα θη στᾶνϑ ΟΠ Β απ. 

Εἰ Ῥωδηθηβι πὶ ΡΟΡ]Δν 5 Γα]σοθαΐ ἕὰθα (ΠῈΜΟΒΤΗΕΝΕΒ), 

Β6η6-80 "Δ η{8 οΥδέϊοηἶ8. Ῥδΐθι' βαρίθηβ, «φαΐ ῥυϊᾶθη ΑἸ μρηΐβ 

δυδᾶο Ποχδηϊπηδο γι ἀθηΐθμι ἴδοθπὶ δοοθηᾷίξ. [πρπὶ 

Αἴ τρϊηΐ πη6 ἔσῃ }}}π|5 ἀΡΡάΓαΪ, βοα Γγοαθηξον οορσί αίϊο- 

απΐηιο ψουβαθαΐ, 801} ἀ τη ΘΟ 5 Πἴατη γο  γ θη βί μα 15, 

γοαΐ ἴῃ ΒΘ] οοβο5 Μδοθάοηθβ ἱηυθοίιϑ, 

Ἑογίαββα ἰγδίιι8 οἰ ΓᾺ ΠῚ Θμη  βιβδθξ Ὑθθθπι, { ϑὰπι 
Οδββδιη-ϑρ  γἰ πὶ ̓τηδρίηθῃ γα ἄθηβ Ἰοααθηΐθιη ; ὙΘΓῸΠῚ ΓΒ 

ἀονίηχίξ Δ θηοὶ 50} 515 }}10 5:16 π|]. [ορίπου, 
Αἀϑίαθαξ οαϊ Δ0 ἘΌΤΙΡΟ ποιηθη [υϊξ (ΕΕΙΡΙΠΕΒ)  αξ δυΐοπι 

Οατα οσογᾶθ οατη ἐγᾶρίοῖβ ΜῈδὶ8. ΘΟΠΥ ΡΒ ΔΕ ΙΓ, 

ΟΡοΓὰ οδϑίϊ αἰ5 ῬΘΓΟΘΠΒ6Π8 : δἀβρϑοίαβ δηΐπὶ ουδὲ 

γοῖαΐ {Πγγ808 υἱθγδηξ 8 ἰη Αἰ οἷβ ἐΠΘαί 8. 

Τιαυγοᾶ ΘΟΙΌΠαἰ5. ΟΥἸἰ 5 ΒΡΙοηἀοθαΐ ῬΑΙΕΡηΑτυϑ 

γαΐοβ, οἱ [α ἀϊοατη σόσοπὶ Γἀπᾶργο υἱἀϑθδίαγ. 

Ἡξβιοθῦβ ΑΒΟΓδΘῚ18 5. Π}}}}8. (αἱ ξ τηοηΐδηαβ ΜΒα5 

ΔΙΙΟΖα αἱ, ΥὙἱπη4ι16 ἑοΥὶ ἃἰογοθαΐ ἰπβᾶπο {ὈΓΌΓΘ, 

αἰνίηπαπι ΘῸΡ᾿ ΘΠ. ΘΑΥΤΏΘ ἢ ΘΧΡΓΟΠΊΘΡΟ. ΡΙῸΡΘ {Πυ τὰ 

ΤΌΓΒΙΙΒ ]1118 δγδί γαϊ οἰπαΐου ῬΏρθᾶ Ἰασῦθὰ 
οΥμδΐιβ, ῬΟΙΥΙΡΌΒ; ΔΡ ογα Τυϊᾶθπι ὙἱθΓΆΓΟ 

οορίίαθαΐ ναϊοἰηἱϊ βοπύτη ; 564 8.5 ̓ ρβΌΤΩ 

υἰποῦϊο πηαΐο οΟ εξ. ΝΟΦαΘ ἔπ οΔΡΓαϊ Πα πὶ [ἀἀπν 
ΟΡ Υἰβέϊ ΓΘ ΘΓ ΔΙΏΟΓΘΠΙ, ΒΙΜΟΝΙΏΕΒ, 568 ἄξιο οἷον 

ἀοβιογαβ, ΠγγὯ ΠῚ ὙΘΙῸ 58ΔΟΓΔΠῚ Τηδηΐιι5 Βα ῬῈ]888. 

Θοθοραΐ, φυὶ 6 ἢηχὶξ, Β᾽πηοηϊᾶθ5,, ἀθθοθδξ ἑοτὶ 

᾿πημ βοοῦθ. ΤΉ6]05 ἄυ]06 ; 6 Ὑ6ΓῸ δἰϊατη ὃρ5 βίῃθ- δ 

τουουϊζατη, τυ ὨΓΩἷ5 Οἱ Ππαγῶὺ ἔτ Τοβροηαἰββοί οαηίι, 

Ἐπὶΐ ΑΝΑΧΙΜΕΝΕΒ ΒΔ ΡΙ 65 ΡΒ ΟΒΟΡΙΒ, δὲ ἴῃ δηΐπηο 

αἰνίπω γοϊνοθαΐ τη} 1} 1665 οορ ἐδ 0 Π68 τηθηξί8. 

ΤΗοϑίουϊβ μΐηο ΠΠ1ι5, Ργορῃοία βαρᾶχ, δά ϑε ΟἌΙΟΗΛ5, 

Με]οοοβάι ΟΟᾺ]] 50}16 5 ἰθβί ἊΣ ΔΟΙΙΠΊΘ ΠΗ, 

1ΠΠ. 206 οπιοοίἠιονο. 

Εχ Ραδῃϊδα 15. ΡΟΡῸΪ τὰ νὰ ΘυΓΡῚΣ ἴῃ Ὀδ11ΠῚ, 

Οὐἱ ῥῬαΐοι δἰσαα}} οὐπὶ τα] θϑίαϊθ ΘΟ Π ΔῈ 15 

Ταμαϊπὰ ϑΔ46]85 τη θα 118 δοσθιάϊὶ ΑἸ ΘηΪ5 : 

ΝΌΠ]α 4υΐδ5 ΔηΙΠ.0., πὰπο σὰς ππης νογϑαὶϊ δἱ ἰππις 

ΟΟΠ51Π1π, ἰ8165 ἀρὶ Δ 5 511} ῬΘΟΙΟΓΘ οἰΓὰ5, 
Οὐ}15 γαῖ, Μαοθίαπι ον ΠῸΠ ΘΧΠΟΥΡαΪΐ ἀΡμᾶ. 

᾿ΒΟΙΒΔἢ οἱ 'π γο6 685 Δι ]αχ ΡΟΥΓΙΙΡΟΓοὶ ἱρὰ, 

᾿Εχρυπηθγοῖψαθ βοη0 χιοά νοὶνὶὶ οογάθ, θά ἂν 5 

ΤΠΊΡΟΓΙΟ ἰδοαὶ 8.5, δἱ 7888 51:16 ῃ11ἃ βαρ γαῖ, 

ΙΥ. δὲ Ειιγιρίαίε. 

ΕᾺΠΙΡΙ φαΐ ποιηθη Πα λδὺ ΠΡ ΓΘ ροθίδῃι : 

Νυμπο 4ιοαάα8 οὐπὶ ἰγᾶρὶοβ ΟΊ. Ρ, 564 οονἄθ, (ἈΠ ΘοἢΪ5 
(δβι1 ΠΊΟΤῚΒ ΔΠΊΔΠΒ ; ἰὰ}15 ἰδηϊι54 6. υἱάθυὶ 

Ατῖοα νἱθγανιῖ 4 Ὰ8}15 ΡΟ. Ρυ]ρ ϊα ἐμ γυβιιηι. 

Υ. ἢ Ῥαϊωρ]ιαίο. 

Οὐβα 6 πὶ ἰδυτὶ 5101 γοπμάθ ῬΑ] ρμαΐι5 ογπαῖ : 
ἘΔ Ἰοἶθ ΒΟηΙ Γᾶ ρα ϊ65 ᾽πὶ γοοῖθιι5 ὩΓᾶ. 

ὙΙ. δὲ Ἠεεϊοάο εἰ Ροἰγίο ναἰό εἰ δἰπιοηϊαῖο. 

Ὠ ββογοτο Ηρβιοάυηι Μι815 ΒΔ ὈΙ ΠΕ Ϊθιι5 ΑϑΟΓοΣ 

Θ0ΠΙΠΊἃ Ρΐϊ65 : ἰρϑιηὶ 4αΐῃ 885 4πΟα 6 ΘΟθοῈ ἰθηΐαϊ 
Ἑάδηάοβ δά νοοα 80η08. 5[αϊ ργοχίπηα5 1ΠΠ] 
Ἐτοπαάϊβ Αρο ποθ ΡΟ γι ἀπ8 ΒΟΠΟΓῈ ΒΌΡΟΡΡα5, 
Οὔδάια οομδίυν ἴαι5 ἀρΟΡΙΓΘ οΔη θη 5 : 

ΑΥἿΒ γοῖαϊ ; δΔἀβιυ πραπὶ οαρεϊνατὰ υἱποιΐα ᾿ἰησυᾶπι. . 

Νβδο ἘΠῚ οαπίαπα! ἀθοοϑϑὶς Ὀ᾽απάα οὐρί ἀον 
Ο Μιμῖ5 δἀαπιαΐα ϑ:πιοπῖάδ : ππο ἀπ πα οογάϊ 

Ἐξὶ ἰγγὰ,, βεὰ ἀἰβὶεϊ ΠΟΡνῸ5 Ρυ]βᾶγα τϑουβαηῖ: 

Αἴφαθδ υἱϊπατα ἀπ]ο65 Ποῖον μοι ϊδδοὶ ἴῃ ΓΟ 

ΔΑ ΙΒΟΟΓΘ πη 08 : ἰΔΏ,6 ἢ 865 {01 586 Δρρροθαϊ ἱρϑιιπὶ, 
Ετ βοῃϊ τη ποῖα ΦυδΥ}5 ἰοδιμἀϊης το άϊξ, 

ὙΠ]. ὴὲ «πακϊπιοηδ. 

Μρμτ5. ΑΠΑΧ ΠΊΕ Π65 βαρ᾽ θη ἰ5 δοιπηῖηθ ΡΟ] Θἢ5 
Ὑεγβαραϊ Ὑαγὶο5 αἰ νῖπο ρθοίογθ 56 Π8ι18. 

ὙΠ1|Ι. 2 ὲ Οαἰοϊιαπίε. 

Ἐρτγορῖιβ ναΐαπι πδῖυ5 ἀθ ΤὨδβϑίογ (α]ομὰ5 

ΜΡ ἘΥΉΙ ΨΜΤ Ὑ ΡΟ,  Ύ ΨΨΦ ὙΨῈ 



τε θεσπίζων, ἐδόχει δέ τε θέσφατα χεύθειν, 
στρατὸν οἰχτείρων ἱἙλλήνιον, ἢ ἔτι θυμῷ 

ον βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυχήνης. 
εό μοι σχύμνον πτολιπόρθιον Αἰαχιδάων, 

ον ̓Αχιλλείδην, ὅσον ἤθελε χερσὶν ἑλίσσειν 
 χαλχήεντα, τὰ μή οἱ ὥπασε τέχνη" 

ὃν γάρ μιν ἔτευξεν " ὃ δ᾽ ὑψόσε φαίνετο λεύσσων, 
περ ἠνεμόεσσαν ἐς Ἴλιον ὄμμα τιταίνων. 

Ἀ ἀρτο δ᾽ Ἀμυμώνη ῥοδοδάχτυλος " εἰσοπίσω μὲν 
ς ν ἀχρήδεμνον ἕῆς συνέεργεν ἐθείρης" 

γὴν δ᾽ εἶχε μέτωπον" ἀναστέλλουσα δ᾽ ὀπωπὰς 
εἰνάλιον σχοπίαζε μελαγχαίτην παραχοίτην. 

Ὑγύθι δ᾽ εὐρύστερνος ἐφαίνετο Κυανοχαίτης 
“νὸς ἐὼν, πλόχαμον δὲ χαθειμένον ἘΣ ἐθείρης, 

χαὶ διερὸν δβφῖνα προΐσχετο,, χειρὶ κομίζων 
δῶρα πολυζήλοιο γάμων μνηστήρια χούρης. 
᾿ Πιερικὴ δὲ μέλισσα λιγύθροος ἕζετο Σαπφὼ 

Λεσὄιὰς, ἠρεμέουσα μέλος δ᾽ εὔὐμνον ὑφαίνειν 
᾿ σιγαλέαις δοκέεσχεν ἀναψαμένη φρένα Μούσαις. 
τ΄ Φοῖδος δ᾽ εἱστήχει τριποδηλάλος - ἦν δ᾽ ἄρα χαίτης 
εἰσοπίσω σφίγξας ἄδετον πλόχον " ἀλλ᾽ ἐνὶ γαλχῷ 
ΐ γυμνὸς ἔην, ὅτι πᾶσιν ἀνειρομένοισιν Ἀπόλλων 

6. γυμνῶσαι δεδάηχεν ἀληθέα δήνεα Μοίρης, 
᾿ ἢ ὅτι πᾶσιν ὁμῶς ἀναφαίνεται " ἠέλιος γὰρ 
 Φοῖθος ἄναξ, καθαρὴν δὲ φέρει τηλέσχοπον αἴγλην. 

Ἄγχι δὲ Κύπρις ἔλαμπεν“ ἔλειδε δὲ νώροπι χαλχῷ 
᾿ ἀγλαΐης ῥαθάμιγγας " ἀπὸ στέρνοιο δὲ γυμνὴ 

φαίνετο μὲν, φᾶρος. δὲ συνήγαγεν ἄντυγι μηρῶν » 
᾿ χρυσείῃ πλοχαυῖδας ὑποσφίγξασα χαλύπτρη. 

Κλεννιάδην δὲ τέθηπα, περιστίλόοντα νοήσας 

ΘΟΑΡΌΤ Π. ἙΟΗΒΙΒΤΟΒΠΟΒΙ ΠΕΒΟΒΙΡΤΙΟ ΒΤΑΤΌΛΕΌΝ. ΡΆ] 

γϑὶαΐ γαξοἰπδηβ; υἱἀθθδίιν ιιέθιι ὁγδοι]α ΘΘΙαγο, 
Β[06 ὀχϑγοί πὶ Τηϊβουδίιιβ αὐθοῦπι, βῖγο δάθπυς ἀριια-86 

τηθίμθηϑβ γοσθπι ΔΌΓΟ- Δ ΠἀΔη 15 ΜΎΘΘΠ68. ᾿ 

ϑρθαΐδ τὶ Ῥγοίθτη τυ ̓  ὕτη-Θχρσπαίγ! οθ μι Ατοοἰ ἀΔυΌΩ, 

Ῥυββηῦν ΑΘΒΠΙ θη, «αδϑὶ υϑ]οΐ τηδηΐθι8 ὙΘυβᾶγο 

ΔΥΓΠΊδ ξδηθἃ, ἀξ ποη ΓΘ υΐ οἱ ἃΓ8, 

παάυτῃ δηΐπὶ Πηχίξ, ΤΟ] 65 δαξθπ ΘΟ] 8 Θογ πο Ραΐαγ, 

ἀυδδὶ γϑηξοϑατῃ ἴῃ Πίατη γυϊέατῃ ἰΘπμθη5. 

βοάθθαξ ΑΝΎΜΟΝΕ τ βο 5- ΕἸ 8; δ-ἴουρο χαϊάθιη 

ΟΥη65 5105 (ΠΟΙ ἰσαγογαΐ βίη [αϑοὶᾶ : 

πυδάγῈ6 ἐγοπίοπι Βα θυΐξ : δὲ ὁσυ]οβ [0] 65 

ΤΩΔΥ ΠῚΠ ΒΡΘΟΙ] θα αν δἔγ σα Π ατὴ ΘΟ  ασθτη. 

ῬΓΟΡΘ δυΐθμῃ Δρραγορθδΐ Ἰαίο- ρβοΐίοσο ΝΈρτυνυβ, 

πα, δὲ οοπηθ οἰ ποῖ Π08 ῬΓΟΤ ἶ5505 Πα Θ δέ, 

τηδαϊἀυτηχαθ οἰ Ρϊπατη δηΐθ-56-ἀσοθαΐξ, τηδηῖι ἃ ΓΘ ΓΘῺΒ 

ἀοπᾶ Πρ 8118 Ῥι16}189 8- τα} 18-Θχρος. 

Ρίογίοα οἰαγα -Ύ 6 ΔΡῚ8 βοάθθαΐ ΘΆΡΡΗΟ 

1ιοβΡροᾶ, φυϊοία ; Τ]6 105 δυο σΔΠΟΓΌΓη ἴθχθῦο 

Υἱἀοθαίαν, δηΐτηο δὰ β᾽ϑηΐο8 Μιυβὰ85 ἰηΐοηίο. 

δίαθαξ δυΐοπι 6- τ ροάο οαιθηβ. ῬποεΒῦβ, ἃ (6155 

Δ}ΠΠσαξ 5. οὐ  ἢἰ 115. 501 {15.- 5οὰ ἴῃ ΓΟ 

πυᾶὰβ ογαΐ, Ταΐα οπηηΐ 8. δἰ ρϑυτη-Γ  ΘγΘηΓθ15. ΑΡΟ]]Ο: 

πυάδτο 5εἰξ γϑγὰ Ῥδᾶγοςθ σοηβ 18 : 

γ6} φαΐ οὐηηΐ θι8 5: Π|Ὲ]} ἃρραγοῖ : ΖυΐρΡ6 501 δβέ 

ῬΒαθυΒ τὸχ, Ρυγδιη 86 διέ Δ σθπ Ἰαἴ6- ΟΠΒρ  οὐιά τη. 

Ῥτορα πἰΐοραΐ ΟὙΡΕΙβ, ᾿π5 Πα δίαο ΒΡ] πο Ὡν 

ΓὈἸΘΟΓΟ5. Ὑθηπβίδ 15 : Ρθοΐογο δυΐθμη πᾶ 

ἙογηΘθαίαν, 56 γοϑίθηι οοπίγαχὶ θ}}]ὰ ἔδιπογι μη, 

ἃῦγοο ΘᾺ ΡΙΠ]Π05 50] σδηβ γθὶο. [ἀοηΐθμι 

ΟἸϊηϊο ΠΙ απν (ΑἸΟΙΒΙΑΒΕῈΜ) ΔΤ Γδἔ 8. 5.11), ΓΌΥΤηἃ 5Ρ161:- 

τ᾿ Ι 

Τγπιρμαῖο 51 π|}}15., ἰδ πιθη ἱπίυ5 ἴαϊα γθοοι 1 : 
86 Ἰ)αηδύηι ΤΩ 56 ΓΔ ΝΠ πηαα ΟὉ προ πάθηιϊϊα σθη θη, 

δῖνε Μγυοθηθὶ πιθίι 8 51}}] γϑρὶβ ἃ ἴγὰ. 
δ ἐλ, 

Εν ἡ χέ ἘῸΝ ΕΝ δι 

ΙΧ. δὲ Ῥγνῆιο φιιὶ εἰ Νεορίοίοηιις. 

᾿Αβρίοβ υὶϊ ραίγεπι ἴδοι !β ἰπηϊταῖαν ΑΟΒΠ]]Θηὶ, 

᾿ς Μαρπδηϊπηιηι ΖΕ αοϊάθη : Ποβι ἴα πιοηΐα Πασγαηὶ 
ἜΘ Ο6 πιδηυ ΦαθΔΓΟ 5010 : ΡγΟ δ ηΐα ἃ} ἀγα 

Οὐα πυάμπι 5ἰαϊιε : 5αγβιιεν ἰαπιθὴ ἀγάθτι5 ΔΟΓῈ 

ϑρθοίαϊ, ἴῃ ΠΠ|ὰοὰ5 οου]ο5 θὰ ἀἰνΊοῚΣ ἈΓΟΘ5. 

Χ. δὲ «Ἵπιγπιοια Παπαὶ Πίϊα. 

᾿ς Ἡϊςο 5εάεϊ, οἱ πιδη 118 ΤΟβοἷβ ἃ ὑθυ το ΤΘί το 

᾿ς ϑινπρὶϊ ΑΥΔΥΠΊΟΠ ϑρΆγ505 5'Π6 ἰδβ8 ΘΔ ρ11105 : 

Φ τοῖα βϑὰ Ἰηϊθοῖα Ἰοησα 5υὰ ᾿ππηϊπα τα {1}, 

᾿ς Β8ιὲ νἱάθαϊ ἀοιηίμιπι πᾶν 5 δά νη αν ΤΩΡ ΤΠ Πη, 

ΧΙ. δὲ Νερίμπο. 

Ε. Νῶο ῬγΟΟῺΪ ᾿ρΡ56 7Ζουβ 0 ΟῸ ΠῚ ΘΟΓΡΟΓΙῈ ἔγαῖθν, 
 Ἠουνάα νεϊαϊιβ ἀ 6 πιϊ5515 οὐ Πῖθιι5 οτᾶ ; 

ἶ ᾿ Ἀάνεηϊ, άοΡεο Ὑεοῖιιβ ἀε!ρῖπο ΡΕΓ ἀηάὰ5, 

ΧΠ. δὲ ϑαρρίιο: 

Ηὶς δρὶβ. Αοηϊάιπι Π1] πιοῖο ΘΟΓΡΟΥῈ 1,650} 5 

Ἰ)οοῖα 5εάδὶ ναῖθϑ : φυυη  Π] 616 6Χχ ΟΥΘ Υἱάοτ δβῖ, 

Ῥυ]ος ῬΡαγαὶ συ ΠΊ 6 ἰδοΙ [ΓΠῚ5 Θπί θα Μιιβῖ5. 

ΧΙΠ. δὲ ““ροϊϊϊηο. 

5ίαιϊ ῬΠΘθι5 {τ ροάτιηι οἰιδῖοβ., ΓΕ ΓΟ 6. 50] αἰππὶ 
1086 ἴδπδὲ οὐ ηθηὶ : πιά πιβάιι6 ἀρραγεὶ ἴῃ ΦΡὸ : 
Ὑὲ] αυῖΐα ἰαϊογυπι φυ!οαυϊά βρογοία τεοοπάιιηϊ 

(Ομ 5111α., ἰά ροόορυῖο πιιάδϊ σοηβι! 5 ΑΡΟ]]ο : 

γὲὶ αυΐα 50], ἴἄθι ΡΟΣ 4υοάιθ ποηλῖπα ἀἸοίαι5., 
Ιργα αὶ ἴθυγᾶ5, εἴ ῬαΤΟ ᾿υτηϊη6 Ἰυϑίταϊ. 

ΧΙΥ. 2ὲῪὲ 7 έπεῖο. 

Ηυϊςο υἱοῖπα δ ηι5 []σθη τὶ 51} 8| ἴῃ τα 

Ῥυ]οα ἄθοιιβ ἔουτης : βρεοϊδηἀδαια ρθοΐογε ἰοΐο 

Νυιάα, ἴοτοβ ἔεηογιπὶ φοπίγδοῖο ἴθρτηῖηα νοΪαῖς 
Αὐγρὰ ΘΟΠΙΟΓΙΟ5 Δἀβί ΥἸπρὶϊ βρίγα οαρ!]Π105. 

ΧΥ. }ὲ Αἰοϊδίακε, 

ΑἸ τπΙαάδπ ΠΙΙΤΟΙ ; ἰαῃΐα 11 σταϊϊα ἔογ πη, 



0 

ἀγλαΐῃ γαλχῷ γὰρ ἀνέπλεχε κάλλεος αὐγὴν, 

τοῖος ἐὼν, οἷός περ ἐν Ἀτθίδι, μητέρι μύθων, 

ε5 ἀνδράσι Κεχροπίδησι πολύφρονα μῆτιν ἀγείρων.. ᾿ 

Χρύσης δ᾽ αὖθ᾽ ἱερεὺς πέλας ἵστατο, δεξιτερῇ νὲν 

πχῆπτρον ἀνασχόμενος Φοιδήϊον, ἐν δὲ χαρήνῳ ὃν 

στέμμα φέρων " μεγέθει δὲ χεχασμένος ἔπρεπε μορφῆς, 

οἷά περ ἡρώων ἱερὸν γένος" ὡς δοχέω δὲ, 

90 ᾿Ατρείδην ἱκέτευε" βαθὺς δέ οἱ ἤνθεε πώγων, 

χαὶ ταναῆς ἄπλεχτος ἐσύρετο βότρυς ἐθείρης. 
Καῖσαρ δ᾽ ἐγγὺς ἔλαμπεν Ἰούλιος, ὅς ποτε Ῥώμην 

ἀντιδίων ἔστεψεν ἀμετρήτοισι βοείαις. 
Αἰγίδα μὲν βλοσυρῶπιν ἐπωμαδὸν ἦεν ἀείρων, 

96 δεξιτερῇ δὲ χεραυνὸν ἀγάλλετο χειρὶ κομίζων, 

οἷα Ζεὺς νέος ἄλλος ἐν Αὐσονίοισιν ἀχούων. 

Εϊστήχει δὲ Πλάτων θεοείχελος,, ὃ πρὶν ᾿Αθήναις 

δείξας κρυπτὰ κέλευθα θεοχράντων ἀρετάων. 

Ἄλλην δ᾽ εὐπατέρειαν ἴδον χρυσῆν ᾿Αφροδίτην, 
100 γυμνὴν παμφανόωσαν" ἐπὶ στέρνων δὲ θεαίνης 

αὐχένος ἐξ δπάτοιο χυθεὶς ἐλελίζετο χεστός. 

Ἵστατο δ᾽ ᾿Ερμαφρόδιτος ἐπήρατος, οὔθ᾽ ὅλος ἀνὴρ, 
οὐδὲ γυνή" μικτὸν γὰρ ἔην βρέτας" ἦ τάχα κοῦρον 
Κύπριδος εὐχκόλποιο καὶ Ἑρμάωνος ἐνίψεις" 

τοῦ μαζοὺς μὲν σφριγόωντας ἐδείκνυεν, οἷά τε χούρη" 

, σχῆμα δὲ πᾶσιν ἔφαινε φυτοσπόρον ἄρσενος αἰδοῦς, 
ξυνῆς ἀγλαΐης χεχερασμένα σήματα φαίνων. 

Παρθενικὴ δ᾽ Ἤριννα λιγύθροος ἕζετο χούρη, 
οὗ μίτον ἀμφαφόωσα πολύπλοχον, ἀλλ᾽ ἐνὶ σιγῇ 

πὸ Πιεριχῇς ῥαθάμιγγας ἀποσταλάουσα μελίσσης. 
Μήτε λίπης Τέρπανδρον ἐύθροον , οὗ τάχα φαίης 

ἔμπνοον, οὐκ ἄφθογγον ἰδεῖν βρέτας " ὡς γὰρ ὀΐω, 

χινυμέναις πραπίδεσσιν ἀνέπλεχε μύστιδα μολπὴν, 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΖ ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂Ι 

υἱάθηβ : θυὶ δηΐμι δ πη βοθρδΐ ΡῸ]Ου ἐπα! ηἷβ γδάϊυγη, 

(8115 βίδηβ., {π|8}158 ἴῃ Αἰξοδ, τιδέγο ΒΟΥ ΠΌΤ, 

γἱτῖβ σθογορ 418 Ῥγιι θη 8. ΟΠ β πὴ ΒΘΓΘΉΒ. 

ΟἩΒΥΒΕΒ ΓΌΓΒΙ18 ΒΔ ΟΟΓ05 ῬΓΟΡΟ 5[οι, ἀοχίγα φυϊάθιηῃ 

βοθρίσιπι ἔθηθη5 ῬΒΟΡΘυμα, ἴῃ οδρὶΐ6 δαΐθηη ᾿ 

φΟΓΟΠΔΤη βοϑίδηβ (στδπαϊ 116 ΤΡ πὴἃ οιηϊποραΐ, 

4081} Βδοῦατη ΘΓ ΠῚ ΘΘΠῈ5 ); πΐαῸ6 ΟΡΙΠΟΓ, : 

Αἰτάθη ἱτηρ] ουαραΐ ; Ῥγοϊχα δαΐθπι οἱ Πογοραΐ θαυ, 

οἵ Ἰοηρθ ἱποοτηΐα ἐγ δία ἀνὰ ουρβαυῖοὶ. 

συταῦβ ΟἜβαβ ῬΓΌΡΟ βρ᾽ οπάθθαΐ, (αὶ αἰ σαδπᾶο Ἀοιηδπι 

Βοβέϊαστη ἱππι πη 8. ἀθοογαυϊξ σου 8 ΒΌ ΒῸ]18. 

ΖΕ ριᾶα χυϊάοπη ΒΟΥ ὈΊ]ΠΘ τὶ ἢ στηθγο σοβίαθδξ, 

ἀοχίτα γογὸ τήδηῖι {Ϊγηθη Θχβυ αθαΐ {ΓΘ ΠΒ, 

ἀυδδὶ ἰοῦ Τρ ΟΡ που ἀἰοία8 ἱπίου ΑἸβοηΐοϑ. ! 

Αὐβθξε Ρηλτο φαοαιο αἰγίπιιβ, φαΐ ῥυίάθμι ΑἸ Θηἰ5 

οὐου]έαβ πιοηδβίγαγ  υἱαβ οο]δβδίϊαμη υἱγέαξαμη. ἢ 

ΑἸίαπι ἱπᾶ6 νυἱάθθδμι, οἰδγο-Ῥαΐγο- παίδτη, δαγθαμη ΈΝΕ- 

ππἄδτῃ,, ἰοΐαιη-"ἰΓοηΐδπι ; 56 πῃ ρϑοίογο ἃθ85 ἴμεν, 
ΘΧ 5.8 ΘΟΥΎΪΟΘ [5118 ΠΟΠΟΌ ΘΑ ἊΥ ΘΟΒΕ85, 

βίαθαΐ [δ] οἵ ΗΈΒΜΑΡΗΒΟΡΙΤῦΒ ΔΙΊ Δ Ὀ}}5, ΠΟΩῸΘ (οξα5 Υἱγ, 

ΠΟΩῈΘ ΤΠ] 6 Υ : τηϊχέδ δηΐπὶ δγδΐ ἱπηᾶρο : 5806 [Δ 0116 ῬΌΘΓΌΓΤΩ 

ΟΥρυϊα 5 ΤηΔΙητηΟϑ80 οὔ Μογουνὶ ἀἰςο8 : ᾿ 

τηδιηπ85 Τυϊᾷοηι ἐυγροηΐθβ τηοηβίγαθαξ, αϑ ῬΡΌΘΙ]ἃ: 

βοα (ογτηδτι σοηογδηΐθμη υἱγ 5 ρα Δοπαϊ οτηηΐθιι5 οβέθπαθ- 
σοΙτηπηἶ5 Βρθοϊοὶ τηϊχία βίσηδ τ ΠβἔΓΔΠ8, [Ραΐ. 

Ὑίγσο δυΐθμι ΕΚΙΝΝᾺ βεάθραξ, σᾶποῦᾶ ΡῈ]]δ., ; 

πη ἢ]ὰ ἰγδοΐδηβ τη }]  ρ] οἰ -ποχᾶ, 56ἃ 5116 πῆ 

Ρίογῖο συξίαβ δρὶ8 ἀ β 18 Πη8. [ἀϊοα5 

Ναυ ἰγδηβθὰβ ΤΕΈΒΡΑΝΡΕΌΝ Β0ΔΥΠΟ απ, οὐ π5 [Δ01]6 

ΒΡΙ ΓΔ ΠΟ ΠῚ, ΠῸΠ Τα Δ ΠῚ, υἱ ἄγ ἱτηδρίηθηη : αἱ Θηἶ ΠῚ ΟΡΙΠΟΥ 

ΘΟΙΏΓΊΟἱἶ5. ῬΓΟΟΥ 5. ἤησοθαΐ την ϑ σατη οδηΠιτη, 

ΜεμΙΡΓΟΓΌΠΏΖΙ6 ΥἹΡῸΣ ἢν 6} }}}8. ἴῃ ΓΘ ΘΟΓιβοδί. 
Τα] 18 δάἀδϑί., {118}}58 βρθοϊαϊτυιβ ἴῃ Αἰ 146 τὰν θὰ 
ΟΟΠ5110 Ργαάθηῖθ {5 ΠΙηρυδααα γα ῃμοραῖ. 

ΧΥΙ. 2ὲ 6]"»γ:6. 

Νόοῦ ργοουὶ ᾿π46 σου ἤν γβ685 ΡΒ α βδοοῦάο5 
ϑοδρῖνα ΠηΔ ΠΕ, 5ΔΟΥᾺ ΟΥΠ65 γο]δηΐθ ΘΟΓΟΠ : 

Ὑδηΐυβ ἴγοπ 5 ΠΌΠΟΙ, ἴδηῖο 86 ΘΟΓΡΟΓῈ το] : 
Ἡδγουμπι Ῥαϊοὶ 6556 ΒΘ : Ὠἰ [Ὁ]Π10Ρ, ΑἸΤΊ ΔΘ 

ΘΌΡΡ]Πἰοαΐ ; δά ρϑοῖιβ ἀθγη τὰν Ἠβριάα Ράγθᾶ,, 

Ελ σγᾶνβ. ἱπου]το ρεπμάοθὶ ἀθ οὐἱηθ ΘΟΥΥ ΠΡ. 

ΧΥΠΙ. 26 Ψωϊο Οαςαν. 

ψυΐϊπι5 ΠῸ5 βθαυϊαν ( ϑαν, 410 ργθϑιάθ Β Ομ 
ἨοβΕ 5 Ἔγδρῖοβ ΒΟ ΟΥ πὶ ὙἹαἸῈ ΔΟΘΓΥΟΒ : 

Τοννὰ ἴμθῃ8 ΠΠΠΊΘΡΙ5 ἱΠρΘΠΕΙθι15 Ἰηβ᾽46ὲ ρρὶβ : 

ἘᾺΪ]ΠλΙΠἾ5. ΠΟΥΤΙΒΟΠΙ ΠῚ τ] ἴα ἀσχίθρα ἐδ υτη : 
ΑἸιον ὨΪο δὲ ραϊγϊα 1,8118}15 ΤῸ ρΡ Το ἀτθὶ. 

ΧΎΠΙ. 2 6 Ρίαίοπο. 

ϑίαϊ ῬΙαῖο βὰν ϑιρουῖβ, αὶ, φυοά 51} ποοῖε Ἰαϊερθαὶ, 

Ῥινηδ υἰγία5 ἰοῦ ργὶυχὶς ΑἸ ΐβ. 

ΧΙΧ. 7ὲ Κομονε αἰϊα. 

ΑἸιθγὰ οοηβρθοία δϑὲ δἰϊαπι Ὑ Θηι5 ἀυγοα ΠΟΡΪ5., 

Τῖρπᾶ Του 5 50Ρ0]65, [ΟΣ ΠΊΟ50 ΘΟΓΡΟΓΙΕ ἴοῖο 

Νυάα, 56ἀ εχ ἰθποιὰ οοβίιβ σουυῖος Ππορθαῖ. 

ΧΧ. }ὲ Ἡογπιαρίινοαϊίο. 

ἩδνΔΡὨγοά 5 ἄοδὶ, πθὸ ΥἹΓ, ποὺ ἴθπηῖπα ἰοΐι5, 

Μιχίὰ 564 εἰρῖθβ : οοηβρθοῖι ΘογρΡΟΥ 5 ̓ρϑαπὶ 

Μογουσῖο ἀΐοο5 οἱ ραϊοῦνα Ουρυῖάθ παίαπι. 

Μοπβίγαϊ υἱγρίπθο τυγρθηΐοθ ΤΟ ΡΑΡΙ 85, 
Μοπδεῖγαϊ 81} ᾿ρῸ Πῖ115 ραγί65 5116 γεβῖθ ραϊθγπδβ, 

ΜΙχία βΈΓΘἢ5 ΒΘΠΙΪΠΟ ἀδ 56ΧῈ β'σπᾶ ἀθοου δ, 

ΧΧΙ. 2ὲ ἤρνίηπα. 

Ηΐς ἘΤΙππὰ βϑάθί, Υἱγρὸ οδπίαγα ρουϊᾶ : 

Ῥεηϑὰ ῃηᾶπι ΠΟ ἰγδοίαϊ : ἃΡ15 δὰ ββάυϊδ ΠΊΟΥΘ 
ΡΙΕΣΙαπι ἰδοῖῖο ἀθβι ]]αΐ ρϑοΐογα πθοῖαυ. 

ΧΧΠ. 2ὲ Τενραπάϊο. 

86 πεαὰθ Τογράπάθν ΕΠ} Ὶ ργθιθγθουπάαβ; ἴῃ ἴρ80 
“Ἔτα Υἱγὰπὶ ΒΡΙΓΓΘ Ῥαϊο5 : ϊὰ νἱν ἀυ5 6006 

Θυϊοία ἀϊνιηῖβ τηθάϊϊαϊυν σαγτηΐηᾶ ΟΟΓΪ5 ᾿ 

ΑΑΡΩΝ 

π᾿ 
Ε 3 

ΤΥ 

; 
ἣ 
Ὲ π᾿ 

ὙΠ ΡΣ ΡΟ θν ὙΦΎΡΡΒΟΥ ΥΑ ἢ αν λῶν 



ἄπο ἀνήρς ἐπ᾽ Εὐρώταο ῥοάων 
5. φόρμιγγι χατεπρήῦνεν ἀείδων 

᾿καχότητας. ̓ Αμυχλαίων ναετήρων. 
ν σε, Περίχλεες, ὅττι χαὶ αὐτῷ 

αἹ χῷ πο δημηγόρον᾽ ἦθος ἀνάπτεις, 
ς ἔτι Κεχροπίδησι θεμιστεύων πολιήταις, 

Ὁ ἢ μόθον ἐντύνων Πελοπήϊον. Ἱστάμενος δὲ 
ἔπρεπε Πυθαγόρας, Σάμιος σοφὸς, ἀλλ᾽ ἐν ᾿ολύμπῳ 

ἐδόκευε,, φύσιν δ᾽ ἐδιάζετο χαλχοῦ, 
ποτ ον νοι μεληδόοιν- ὃς γὰρ δώ, 
ἀχράντοισιν ἐμέτρεε μοῦνον ὀπωπαῖς. 

᾿Στησίχορον δ᾽ ἐνόησα λιγύθροον, ὅν ποτε γαῖα 
Σιχελικὴ μὲν ἔφερόε, λύρης δ᾽ ἐδίδαξεν Ἀπόλλων 
ἁρμονίην, ἔτι μητρὸς ἐνὶ σπλάγχνοισιν ἐόντα" 
τοῦ γὰρ τιχτομένοιο χαὶ ἐς φάος ἄρτι μολόντος 
ἔχποθεν ἠερόφοιτος ἐπὶ στομάτεσσιν ἀηδὼν 
Χϑμ ἐφεζομένη λιγυρὴν ἀνεδάλλετο μολπήν. 

ρον μοι ᾿Αὐδήρων Δημόκχριτε κῦδος ἀρούρης, 
ἔτι ὦ ̓χαλλιτόχοιο φυῆς ἐφράσσαο θεσυοὺς, 
μεγτν τὐο μη πολυΐδμονος ὄργια Μούσης" 

εἰδὼς ὅτι πάντα γέρων παραμείδεται αἰών. 
᾿ Ἡραχλέης δ᾽ ἀνίουλον ἐδείκνυε κύχλον ὑπήνης, 
μῆλα παλάμῃ χρύσεια χομίζων, 

᾿ γαίης ὄλόια δῶρα Λιθυστίδος. ᾿Ἐγγύθι δ᾽ αὐτοῦ . 
᾿ Παλλάδος ἀρήτειρα παρίστατο, παρθένος Αὔγη, 
40 φᾶρος ἐπιστείλασα χατωμαδόν - οὐ γὰρ ἐθείρας 
Ε:: γῳ συνέεργεν᾽ ἑὰς δ᾽ ἀνετείνετο χεῖρας, 

᾿ς οἷά τε χιχλήσχουσα Διὸς γλαυχώπιδα χούρην, 
᾿ Ἀρχαδιχῆς Τεγέης ὑπὸ δειράδος. Ἵλλαθι, γαίης 

Ὑρωϊάδος βλάστημα σαχεσπάλον,, ἴλαθι, λάμπων 
τ Αἰνεία Τρώων βουληφόρε" σαῖς γὰρ ὀπωπαῖς 

ΘΑΡΌΤ Π. ΟΒΒΙΒΤΟΒΟΒῚΙ ΒΕΒΟΒΙΡΤΙΟ 5ΤΑΤΌΛΕΌΝ. 91 

βίουξ δἰχυδπᾶο Πυσίπδηξ5 Ευτοΐοθ ἀριὰ τάδ 5 

[ἀξίδ εἰΐβαγα ρ᾽δοαβαΐ σᾶπθηβ 

Τῦπῃ ἴδ δπηϊγαΐιβ8 50π Υἱάθηβ, ῬΈΒΙΟΙΕΒ, σπᾷ ἐρβὶ 

τ οἰϊησοΐ φοποίομδπεβ παΐθγατη ἱππεῖβ, 
ἀαδϑὶ δάδιις [ὰ5 ἀΐξοπβ Οδθογορί 13 εἰνίριιξ, 

δυξ ΒΟ] τὰ ἱπβίγαθηβ ῬΕΙοροπηρβίδουτη. --- ϑἔδηβ δυΐδῃ: 

ἠἰζεθαξ ΡΥΤΗΛΟΟΒΑΒ, βΙη 15 ΒΔΡΊΘἢ8 ; 56 ἴῃ ΟἸντρο 

γεγβασὶ υἱἀθθαΐαγ, υἱγοαα- δοϊοθαξ παΐαγεθ ὡσῖς, 

οορ ΓΑ Ὀ ΠΡ Ὲ}5. σατὶβ Δα 48Π8 : υξ Θηΐτη Ορί που, 

οΟαδι ἱπέθγηθγδξβ οσυ 5 τηθεϊθθαΐαγ ΞΟ] απ. 

ΒΤΕΒΙΘΗΟΆΌΜ ἀὔοααδ υἱᾶϊ οἰαγβοηστη.,, 4ΈΘΠ ΟἿ ἰθυγὰ 
5161} πυΐγίοραξ, οἰξμαγοθ υθγὸ ΑΡΟΙο ἀοεσυϊξ 

Βαγιηοηΐδπι, απ )- δ Δ ΠΌ τη δϑϑϑέ τηδίγὶς ἴῃ υἰβοθγῖθαβ : 

τηρᾶο δηΐπη πδίϊ δἔ ἴπ Ἰθσοση δἰ ᾿ 

ὑπαάδοσησαδ γδηΐθηβ- ῬΡΟΓ- ΔΘΓοτα [Δ 0115 Ἰξοϊηϊα 

οἶδ ᾿πϑίθη5 οἸδτΌτγη σαπέθτη ογ θαι. 

ϑ5ἶνθ τηΐῃὶ, Πεοσκιτε, Αθάἀουιἔδηδο ο]ογία (6 τὶ 5, 

αυΐα ἴὰ ΡΌ]ΟΣγδ-Ῥαγίθηξὶβ δία Ἰοσ65 Θυρ]οσγαυ βίῖ, 

τοηπΐα ἀἰβοογπθηβ τ] ἰβοῖτθ ογοῖα ΜΏβθ. 

ΒΘΙΉΡΟΓ δυΐοιῃ ἸῸ γῖοο5 τί ἀθθα8 υἱἕθο ἐγαπιϊΐος, 

Β6ΠΘ β»ΈΔΓΙΒ, ΔηΠΟΒΌΠῚ ἔδιυρτιβ ΟΠ ηἶἷδ Ὀγεοίογίγο. 

᾿ΒΈΒΟΟΡΕΞ Βαγθδ οἰγουϊυμηι οβίοπαοθαΐ 8: π6-Ἰδηυρέπο, 

ἀοχίγὰ, φυς-Ἰθοποιη-οσοἰάογδξ, διγοα τηλ]α ἴΌγδ 5, 

Ροαΐβ ἄομᾶ ἴοστε 1 υϑιϊαϊβ. Ῥγορα ΠΠυτα 

Ῥαὶδαϊβ βδοογὰοϑβ βίαθαξ, Αὐοδὲ υἱγρο, 

γεβίοπῃ Βυτηθγῖβ ἱη 168 : ΠΟ] ΠΟ ἀπ Θηΐτη ΘΔ Ί]05 

[ἀϑεῖδ οοἰορογαῖ: δἕ πιδπβ 5085 ἑδπάοραξ, 

4υδϑὶ 7οΥυἹβ οδοϑίδι Ο Ὁ}}15 σπδΐδπι ἱπυοσδηβ, 

Ατοδάϊςς Τεσθῶ βὰν ἰυρο. Ῥγορί τ δβΐο, ἴϑυγω 
Ττοΐαηδο σοστήθη 50 ΘΟΓΌΪ ΤΩ ; ργορ  ἔϊπι5 δβίο, {τὶ 5ρίοπο5 

κεν, ἱπΐοι Τσοῦμη βοπδίογοβ : ἔπ δηΐτη ᾿πγηϊ οἰ 8 

ϑυα 5 ἀὰ Ἐυγοΐδε τεβρειθᾶβ γ γος σῖρδϑ5, 

Ος Αγοᾶπᾶ πιοάογδῃϑ Παγτοβ ἰεβιυ!ηὶβ τί, 
᾿ς (οτγαρίδβ Υἱε15 δὰ τοοῖα γεάυχῖς Ατηγοῖαβ. 

ἌΧΠΙ. δὲ Ρεγίοίε εἰ Ῥγίϊαρφογα. 

ΤΠυϊϊαπι ἴε, Ῥεγῖο 65, πηῖγοῦ, φυοά ἴῃ τὲ υἱδεπάυβ 

Ηΐς εἰϊαὶῃ βεγνὰβ υυϊτυπηιια Βα τυτηχας ἀϊξοτιὶ, 
᾿ς Οὐμ!ϊ5 εἐγὰβ {ποπάδπι ναὶ ᾿ἰδρὶπι ΞΌδϑου ΑἸΒΘηϊς 

ς ὙΨΕΙΡΕΙΙΙ ἴπ Ρεϊορὶβ ρορυΐοβ. αἱ ργοχίπις δἀσίαϊ " 
᾿ς ΡΥ δμαρογὰβ ϑαμηῖυβ. Ὑυϊίυβ ἀεοεὶ ἰκῖε ; υἱάδίατ 

᾿ς Ναΐυγαπι οοηῖγα ξτῖς ἴῃ ἦρξο νἴνεγε ορεῖο : 
᾿ς ϑιε δηϊπιυπι οὐτῖβ, ΠΟπιΐποπὶ 5 ρογαπίθι5, ᾿ηρ οὶ 
᾿ς 81 ρυγῖϑβ ἰηρεπῖεπι ΘΟυ 5 πηδ τυ ΟἸΥπυραπα. 

ΣΧ ΎΧΤΥ. ὲ δέεορϊείιογο. 

ϑ:εβομβογυτη ἄρποβοο 5: Θυ]ς 16] Π τὶς δἰ αταπιιπι, 
᾿ς Ψίβεεγα οὐ͵ὰ5 δάμιυις ᾿πῖγα τηαΐογπα Ἰαϊθπιῖς 

Ἷ Ἱπροηΐϊυτη δὰ οἰϊμαγος οαπίις Γουπιαυῖὶ Ἄρο]ϊο : Ξ 
 ὕσπάε εἴἴαπι, Ἰποἶ5 αἰπὶ ῬΥϊπηιπι τε πὶ ἴῃ οἴᾶβ, 

᾿ Ῥαιίας ἑηϊαηιίς ἴξῃεγο ςοηβεάϊὶ ἴῃ ΟΓΘ, 

Ῥγϑϑαῦο ἔγεπηυ]οβ ᾿πυ πη 6 η5 συγ σαπίις. 

ΧΧΥ. ὲε δεπιοογίίο. 

ΑΒΡάογα ἄθοιις οχϊπηῖπι, Ποιποοσῖία, βαῖνε; 

Τὰ παπὰς φἴογπδβ Ναΐαγα: ραπάθγε ᾿οσο5 
Αἰβυ 65, δ πη ΠΊ85 ΔΗΪΠΊΟ ἰβοαῦηογα μαγίθβ.. 
Νοη ἱπἼακῖα ἘΡῚ υἱΐαπι τἰάθγε νο]υρίδβ, 

Οὐδπάο ἰοῆσα ἀϊδ5 νἱ τὰ θ᾽ Πῖ5 οπιμΐα νευϑαῖ. 

ΧΥΧΥΙ. δὲ Ηεγειίε, ὧδ Απσε εἰ ἀε ΖἜμπεα. 

ΑἸεῖάδες ἰπνεβὶὶβ δάδυς, ψφαιθὺ5 ἀπῖα ᾿Ἰθοπαπῃ 

Ῥεγουϊογαῖ, πιαηῖθα5 16] ]τὶ5 ἀοπᾶ 1 θγ 55:5 

Αὐγρᾶ πιᾶῖα σογὶῖ. Ζαυχία ἔογπιοβϑὰ υἱάδτὶ 

διαὶ Ξάσγὰ Β6! Πσογο βοσνδηβ Ὑτιοπίἄος Αὐρα, 

Ῥεἰϊοῖθπβ Βα πιοτο νεβίθπι,, πᾶπῃ ἴοΐα βοἰυἱὶ 

(ὁ ἴεαυπὶ οὐ πεβ : δ ραϊπιᾶβ 10} }Π1 ἴῃ δἰ ἔππη., 

Τατησχαδτη τοῖᾶ ἴεγεηϑ δά τηᾶρτξθ ῬΑ 405 885 

Ἐππιᾶηῖεβ Τοβεῖθα ΞΌΡΕΓ ᾿πρᾶ. Τὰ συοσαδ 5αἶτθ.. 
Πίαάος ἰεστξ σεγπιεπ,, ραϊγις αι Βάε]6 

(Ομβι πὶ, ΖἜἘποα , ἢ }}15 σα θεγγῖπηθ,, ου]ὰ5 
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ἀγλαΐης πνείουσα σοφὴ περιλείδεται αἰδὼς, 
θέσχελον ἀγγέλλουσα γένος χρυσῆς Ἀφροδίτης. 

Ἠγασάμην δὲ Κρέουσαν ἰδὼν πεγθήμονι χόσμῳ, 
σύγγαμον Αἰνείαο χατάσχιον " ἀμφὶ γὰρ αὐταῖς 

180 ἃ ἀμφοτέραις “χρήδεμνον ἐφελκύσσασα παρειαῖς, 

πάντα πέριξ ἐχάλυψε ποδηνεχέϊ χρόα πέπλῳ, 

οἷά τε μυρομένη τὰ δὲ χάλκεα δάχρυα νύμφης 
Αρεϊ δουρίκτητον ἐμαντεύοντο τιθήνην, 

Ἴλιον Ἀργείοισιν ἐελμένον ἀσπιδιώταις. 
166 Οὔθ᾽ “ἔλενος χοτέων ἀπεπαύετο᾽ πατρίδι νηλὴς 

φαίνετο δινεύων ἔτι που χόλον" ἦν μὲν ἀείρων 
δεξιτερῇ φιάλην ἐπιλοίδιον " ὡς δοκέω δὲ, 
ἐσθλὰ μὲν Ἀργείοις μαντεύετο, καδδὲ τιθήνης 
ἀθανάτοις ἠρᾶτο πανύστατα πήματα φαίνειν. 

160 Ἀνδρομάχη δ᾽ ἕστηχε ῥοδόσφυρος ᾿ΗἨετιώνη, 
οὔτι γόον σταλάουσα πολύστονον " ὡς γὰρ ὀίω, 
οὔπω ἐνὶ πτολέμῳ χορυθαίολος ἤριπεν “Ἔχτωρ, 

οὐδὲ φερεσσαχέων ὑπερήνορες υἷες Ἀχαιῶν 
Δαρδανίην ξύμπασαν ἐληΐσσαντο τιθήνην. 

105 ἬΝ δ᾽ ἐσιδεῖν Μενέλαον ἀρήϊον, ἀλλ᾽ ἐπὶ νίχη 
γηθόσυνον - σχεδόθεν γὰρ ἐθάλπετο χάρματι πολλῷ 
δερχόμενος ῥοδόπηχυν ὁμόφρονα Τυνδαρεώνην. 

Ἠγασάμην δ᾽ ̓ Ελένης ἐρατὸν τύπον, ὅττι χαὶ αὐτῷ 
χαλχῷ χόσμον ἔδωχε πανίμερον ἀγλαΐη γὰρ 

170 ἔπνεε θερμὸν ἔρωτα χαὶ ἀψύχῳ ἐνὶ τέχνη. 
Πυχναῖς δὲ πραπίδεσσιν ἀγάλλετο δῖος Ὀδυσσεύς" 

οὗ γὰρ ἔην ἀπάνευθε πολυστρέπτοιο μενοινῆς. 
ἀλλ᾽ ἔτι χόσμον ἔφαινε σοφῆς φρενός" ἦν δ᾽ ἐνὶ θυμῷ 

χκαγχαλόων - Τροίην γὰρ ἐγήθεε πᾶσαν ὀλέσσας 
1750 ἦσι δολοφροσύνησι. Σὺ δ᾽ “Εχτορος ἔννεπε μῆτερ, 

τίς σε, πολυτλήμων ᾿χάῤη, τίς δάκρυα λείῤειν 

ἀθανάτων ἐδίδαξεν ἀφωνήτῳ ἐνὶ κόσμῳ; 

ἀΘΟΟΙΌΠῚ ΒΡΙΓΔΠ5,., ΡΥ ΠΘΙ5 οἰγου τ ἰτιν ΡΠΔΟΓ, 

αἰνίησχη ἃιιγθῶ ὙΘΠΘΥΪ8 ΠῸΠ Δ 8 σΘΠΙ8. 

Ἐῤ σπκεῦβαν δαπμπηγαΐαβ βιὰ, οοηδροοίδτῃ οὐἰξα ἘΠῚ Ὸ: 

ΖἜπρώ οοπασοπι, ΟΡ Ομ ΡΥ ΐδμη : οἶγοᾶ ᾿ρ8ὰ8 θη 

σοηδ5 Δι} 85 ἀδαπχογαί υϑ]ιπ οἱ 

ΟΤΏΠΘ ΘΟΡΡ15. οἰγουτηξοχὶ ἐ-ἃ-ροε8 ἀθηῖββο ρορῖο, 

τἰὖ ἀΟ]ΘΗ8 ; δ Θ 116 ἸΔΟΡ πιὸ Τα] ΥἿ5 

Ματίθ θχρυρπδίδηι γί οἰ μα θδηξαν πα τ οι (ρα αἩ}),. 

Πίμπη Ῥγοβϑιπὶ Δ ΑὙρὶν 5 ΒΟ. οΥ 8. 

Νοαιθ ἨΈμΕνυΒ οοϑβᾶθαξ ἃ} ἴγὰ : ἴῃ Ῥαίυ δι ᾿τη τη ΒΘ ΟΟΥΒ 

ΔΡΡΑγοθαΐ ΘΕ Δτηπατη γο] ἴδῃ βίοσηδομαπι. ΤΟἸ]Θ θα αυϊάδην 

ἀοχίοτγὰ ραΐογαμῃ δὰ ᾿ἰθαπάτιπι, οἵ, βίοις ορίπου, 

[διιβία ναί οϊπαθαίον Αὐρίν δ, δάυθυβαβ παξίοθ γΌ ΤῸ 

ῬΓΘΟΔΌΔΙῸΓ ἱπηπηου 165. τιΐ ροβίγθμηα τηδ]ὰ αἰ Γοσγοηξ. 
ἈΝΡΒΟΜΆΟΘΗΕ Δα ΐθιη ΤΟ β6 5- Ρ αἴ θ5 βίας, ἘδΕοΙΐβ Πα, 

ΠΟ ΞΕ 88 ΦΆΘΓΘΙ ΠῚ Πλ]  1- οτη πέοτη ; αΐ ΘΠ ΠῚ ΒΌΒΡΙΟΟΥ, 

ποηᾶππι ἴῃ Β6]10 σαϊοαίαιβ οοοἰάογαΐ Ηθοίου, 

ΠΘ60 8οιιδίογ πὰ ΒΌΡΟΓΌΙ ΠΠ1Ὶ ΑὙρΊ γΟΓΌ ΤΠ 

Ῥαγαἀδηΐδηῃ (οἴδπι ἀθργοἀἀθδηΐαν πα ΠΟΘ. 

ϑρθοίδγθ ροίΐθγαβ δἔϊδηι τυ υση ΜΈΝΕειλῦΝ, 5βοᾶ υἱοίουϊὰ 

Ἰδΐαπι : ῬΓΟΡΘ Θηΐπι ἰῃοΔ]βοθθαΐ τᾶσῃο σαπᾶϊο 

σΟηΒΡ᾿ Οἴθἢ8 ὉΠδΔηϊτηδηλ ΤΎΠἀ δυο πὶ ΤΟβοἾ5- Ὁ] ηἶβ. 

Ααἀπηϊγαΐαβ. ΒΌτη Ηρ]Θπ:θ ἈΠΌ ΠΟΤῚ ΤΟΥ μηδ πὰ : αΐρρα ἱρδὲ 

ΘΥἹ ἀδοογοιὴ ἀαθαΐ ἀ6β᾽ ἀγα ἰββί πη ατ : Ὑθηπβίαβ δηΐπὰ 

ΟΔΙ ἀπ ΔΠΊΟΓΘ ΠῚ ΒΡΙ Γαΐ οἰΐδηη ἱπαηίτηα ἴῃ ἃγίο, 

ΟΠ 18. Ῥυθοογ 15 σαπαοραί αἴπι5 ΤΊΥΒ5ΕΒ : 

ΠΘΩῸ6 δηΐμπὶ οὐδ 5ῖη6 11 οορί αι η6 5ῈΤΩΠΊ6- ὙΘΥΒΔ ΠῚ, 

βοα δάϊμπυο ἄθοιβ τηοηβίγαθαΐ ἀοοίδο τηθηξ5; οἵ ἀρὰ 86 

τἰάοραΐ, σαυάθηβ υἱἀο]Ἰοοΐ οπιρθι 56 Τροδπι ρον ἶδ56 
5015 δία 5. Τὰ Ὑ61Ὸ αἷς, ΗδοίοΥ 5 Τπηδίου, 

415 ἴδ, τ βου τηὰ Ἠξοῦβα., 405 ἱπηγηου Δ] [τ 

Ἰδοῦ πιὰ οὐ αηᾶθγ ἀοουϊ ἱπ Πὰς πηπΐα ἱτηασὶπο 9 

Ἐχ οου}15 ΡΥ ΤΟΥ Ρυ Ὁ οἱ ργαάθηϊα τηδηδηΐϊ, 

ΤΙΝΙ Πα ΠΊ4 116 Δ] πὸ Ὑ ΘΠΘΓΙ5 Ρ6Π115 6886 ἸΟ ηἰῈΓ, 

ΧΧΎΠΙΙ, )ὲὲ Ογειιδα. 

Θυβρίοο οὐϊῖα Ἰαοίαμη ἰοβίαπίθ ΟΥθυβᾶπι., 
ΜΕμοῷ ἀἰρπαπι {πὰ ] Δ Π10 : 5150 ΟΟΟΌΪΙ ΟΥ̓Δ, 
ῬυΓρυγθάβάιι8 ΡῈ Πὰ5. [6 ΠῈ] 510] γοῖαὶ ἀπηϊοῖι., 

Νυ]]αααθ ἀ θη} ἰβϑᾶμι γϑβί θη ῬΆΥ5 ΘΟΥΡΟΙῚΒ Οχίγα οϑῖ, 
Οὐδπι 5ζνι8 ἀο] 0 οϑὶ  ἀρρᾶγοὶ ἤδιιβ ἴῃ Το. 

ἸΝδηλ βϑγαῖ ΠΟ511}1 μαϊγὰ πη 5} Μαγῖθ ἴθπουὶ 
ΤΠ οπ., οἱ Ῥυϊδπι! Πᾶπδο5 ΡῈ Ὶ ἰθοῖα νδρατὶ. 

ΧΧΎΠΙΙΠ. )ὲ Πείοπο. 

Ῥυϊαπη θη Ἡδ] θη πὶ πΘα6 πιιμο ἴγιχ γᾶ ΓΘ Πα 1 ; 
Βῶναβ δάθιο ραΐγϊα οβδῖ : δὴ αὐ Πα πιΐη6 Ρ]ΘΠδ πὶ 

Τ)οχῖγα ἰθπ οὶ ραϊθναμη. 81 αυἹά τ 1}} ΟΡ 8, Α ἢ ἶνο5 

ΟΥ̓ 6 ῬΓΟΒΘ]ΪῸΓ Ἰδοῖο., ΒῈΡΘΡΟΒΑ 6 ΡΓΘοδίαΓ, 
5Ιθπα ἸθοΥΔΏ11 ἀθηΐ Θχ 1} 1ὰ ἜΤο], 

ΧΧΙΣ. ὲ «“πανοηιαοίιο. 

Αἀβίαϊ οἱ Απαγομηδοθ τοραῃ παγιι5 Ἐδίϊοπθ, 

Νοο οἴ, προ δϑῃλῖαπι ἀποὶς ἀθ ρεβοῖουα : ΠΟΠππὶ, 

ὕτ1ὉἈ᾽ ωτϑοὺ᾿, ΖΞ ΠΟ ηἾ5 Ταρίανογαϊ Ἡφοΐογα ΟΕ ; 

Νοπάιϊι Παρ ἀλη ΘΔΠΙρΟ5 ναβίαγαϊ, οἵ αγ65 
Ψιοῖον ἰπ ΑὙρΟ  οἷβ []σθ 5. ἜΧθοἰ ἴπι8 ἈΓΠῚΪ5. 

ΧΧΧ. ὲ Μεπεῖαο. ; Ἷ 

ῚΚ πηϊοδὶ ἴῃ γυϊτ Μοποῖαὶ Μαγιΐα, βοᾶ βυπὶ 

Αδυάϊα πλϊχία βἰπιαϊ, φαοῃΐδηι υἱοΐουὶβ δὰ α]πᾶ5 
ϑρθοίαϊτν υθηΐθηβ ΡΌ]Ο μου ΤΥΠἀδρίοπο. 

ΧΧΧΙ. 2ὲ ἤείοπα. 

Αἱ ἰδοῖθβ Ἠθθπα ὑ 6 ΤΡ } 15: ἰρϑὶ 

ΝΑαα6 Ὁ ΥῚ ἀβάϊι 11 ἀδουβ ; παϊθγαααθ ᾿π ἃγίε οϑῖ, 
Ετ ἸΙᾶθον Ἔχδηϊπιῖ5 Παρσγδηΐθθ Βρ᾿ Γαΐ ΔΠΊΟΓ6Β. 

ΧΧΧΙΙ, δὲ ὕ]]γ56 εἰ Ηδοιδα. Γ : 

Μυ] ΡΠ Ιοε5 Ἰηΐου οαΓ5. Θχϑο αὶ ΤΠγ5565, 

ΟΟΏ51111 νδοιι8. ΠΌΤ πὶ : 58 τη Πϑιγαϊ ἴῃ ΟΓῈ 
Μα)εβίδβ δηϊπιὶ : ἰδοϊαγπο ρθοΐογο Ἰωῖυ8 

Ἀϊάρι δάλιιο, ΤΓοδηᾶ 5018 οθοϊ ἀἴ556. {υ] απ ρ ᾶ 5 

Μαηΐὰ ναϑῖα 40]15. ϑεὰ ἴθ, τη βι ἰβϑι πιὰ πηαῖου 
ἨδοΐοΥ 8, ἰῃ πιαΐα οὐπὶ 5ἰθ5 βρθοϊδπάα ἤσιγα, "ἾἾ 

Οὐ ϑυρουγὺπι ἄορι ἰαηἴοβ. ἐπα ἴθ γο. ἥθῖυβ ὃ 



οὐδέ σε χαλχὸς ἔπαυσεν ὀϊζύος, οὐδέ σε τέχνη 
ἄπνοος οἰχτείρασα δυσαλθέος ἔσχεθε λύσσης" 

Ὁ ἀλλ᾽ ἔτι. δακρυχέουσα παρίστασαι" ὡς δὲ δοχεύω, 
οὐχέτι δυστήνου, μόρον Ἕχτορος, οὐδὲ γαλοί δι: 
νδρομάχης βαρὺ πένθος ὀδύρεαι, ἀλλὰ πεσοῦσαν 

πατρίδα σήν" φᾶρος γὰρ ἐπικρεμὲς ἀμφὶ προσώπῳ 
᾿ πήματα μὲν δείχνυσιν, ἀπαγγέλλουσι δὲ πέπλοι 

πένθος. ὑποόρύχιον χεχαλασμένοι ἄχρι πεδίλων᾽ 
᾿ ἀλ γὰρ πυμάτῳ δέδεσαι φρένα, καδδὲ παρειῆς 

ἐρυα μὲν σταλάεις, τὸ δὲ δάκρυον ἔσδεσε τέχνη, 
ἄπλετο ἀγγέλλουσα δυσαλθέος αὐχμὸν ἀνίης. 

᾿ Κασσάνδρην δ᾽ ἐνόησα θεοπρόπον, ἀλλ᾽ ἐνὶ σιγῇ 
γενετῆρα, σοψῆς ἀνεπίμπλατο λύσσης. 

“ΤΗΣ τε θεσπίζουσα πανύστατα πήματα πάτρης. 
Πύῤῥος δ᾽ ἄλλος ἔην πτολιπόρθιος" οὖκ ἐπὶ χαίτης 

᾿ἑππόχομον τρυφάλειαν ἔχων, οὐχ ἔγχος ἑλίσσων, 
ἀλλ᾽ ἄρα γυμνὸς ἔλαμπε, χαὶ ἄχνοον εἶχεν ὑπήνην" 

195 δεξιτερὴν δ᾽ ἀνέτεινεν ἑὴν, ἐπιμάρτυρα νίχης, 
ο΄ λοξὰ Πολυξείνην διροδέννυν ὄμματι λεύσσων. 
Ε Εἰπὲ, Πολυξείνη δυσπάρθενε, τίς τοι ἀνάγχη 
ο΄ χαλχῷ ἐν ἀφθόγγῳ χεχρυμμένα δάχρυα λείθειν : 

᾿ς πῶς δὲ τεῷ χρήδεμνον ἐπειρύσσασα προσώπῳ 
“3ὼ ἵστασαι, αἰδομένη μὲν ἀλίγκιος γ ἀλλ᾽ ἐνὶ θυμῷ 

᾿ πένθος ἔχεις ; μὴ δή σε τεὸν πτολίεθρον ὀλέσσας 
 ληΐδα Πύῤῥος ἔχοι Φθιώτιος; οὐδέ σε μορφὴ 

ῥδύσατο τοξεύσασα Νεοπτολέμοιο μενοινὴν', 
ν᾿ ἥ ποτε θηρεύσασα τεοῦ γενετῆρα φονῆος 

806 εἰς λίνον αὐτοχέλευστον ἀελπέος ἦγεν ὀλέθρου. 
ο΄ Ναὶ μὰ τὸν ἐν γαλχῷ γοερὸν τύπον, εἴ νύ σε τοίην 
Γ΄ ἔδραχκε Πύῤῥος ἄναξ, τάχα χεν ξυνήονα "λέκτρων 

ἤγετο, πατρῴης προλιπὼν μνημήϊα μοίρης. 
᾿Ἤγασάμην δ᾽ Αἴαντα, τὸν ὀδριμόθυμος ᾿Οἰλεὺς 
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πρΩὰδ 85 Πηϊνὶξ Ἰαπιθηΐα πα, ΠΟΩῸΘ ἃΓ5 Γαδ; 

ΠΟΠ- ΒΡ ΓΔ Π8, ΘΟΙηΤηϊβογαΐα,, 6 Δ Φ στ - ΒΔ Δ] ΓΌΓΟΓΘ οο- 

568 δάδδιυιο δου ηδηβ δἀϑίδϑβ. [πΠ| δυυΐοτα ορίπον, 

ποπάστῃ ἰηοἸϊεὶβ Ηδοΐογὶβ Γαΐ πι., ΠΘῸ ΤΠ 56 Γδθ 

ἈΠαάγοΤηΔΟΝ 86 στάγοιῃ ᾿ποξατη ἀθρογ8, 56 ἃ Ἰαρβδτα 

Ραΐγίδταη ἔμδηη : υΐρρο γϑυγη συ] οἰγουτηροπάθης 

ἄἀδτηπᾶ αυϊάθτη οβίθπαϊξ, 5θα πιιποῖδηξ ρϑρὶἃ 

βαὰ6 δὰ ρῥ᾽αηΐαϑ ἀδηνββὰ ᾿Ἰαοἴαμηῃ ἱπ-Ργοίαπαο-αἩ ηϊὶ : 

ἄο!οῦ δηΐπὶ θχίγθμπηιϑ. δηϊγηθμτ ἔα υτη-Υἱηχὶξ, 46 σοπδαια 

Ἰδουίπηδϑ ἀ65.}}}85., δ Ἰδοῦ δ ἃγ5. Θχβεηχίξ, 

ἱπΊ ΤΠ ΘΏΒΈΠῚ 5.5} Π 085 Υἱχ- [ΓΘ 8 Β4ΌΔΙΟΓΘ Ια τη ϑΕ{|88. 

ΟΑΒΒΑΝΌΕΑᾺΜ ἀΠΟ4Ὲ6 Υἱαὶ ναΐθτῃ : 5οά, 5] ηξο 

Ῥδίγοιη οθ᾽ υγβᾶπβ,, βαρ θηΐο τορ! Θθαΐαν ἰπβδηΐδ, 

γῇ γα ϊ οθη8 ΟἹ Εἰμηδ8. Ῥαΐγὶδο οδ]διηϊδίθβ. 

ΡΥΒΒΗΓΘΒ αἰϊα5 δγαΐ ἀγθἰ υτη-ν ἀβέδξογ. Νοη ΒΑΡ [Ὀγαθαΐ, 

ἴῃ σἂρῖΐο οὐ Β5- ΘΙ Πἰ5-οὐπαίδιη σϑ]θᾶτη, πΠ6Ὸὺ Πδβίδγῃ υἱ- 

βοὰ πυᾶτβ βρίεπάθθαξ, δἕ βἰπϑιἸδηυρίπθ Βαναϊξ βαροτίυβ- 
ἀοχίγατῃ συϑγοὸ ἐθίθπαϊξ βύδγη, ἐοβέθμι υἱοίοτίθ, [ργυμη ; 

ΟΡ ΖΘ βρθοΐδηβ οοῦϊο ῬΟΪ χθηδιω σγαυ ξογ- δου πηδηέθμ. 

Ὀὶς, Ροιύχενα, ἰπίο!χ-υῖγρο, συφοπδγα {Π0ὶ πϑορβϑὶίδβ 

ἴῃ τηῦξο ξγὸ οσουϊέαβ Ἰδοῦ πιᾶβ οἰ απ θηᾶὶ ἢ 

οἴ συγ γοῖο ἔμπδτη ἴῃ (δοίθτη ἀδάυοίο 

βἴαβ, Ρυάοηίὶ φυϊάθηῃ 5ἰ πη }}}5., ἴῃ δηΐπιο δυΐθιη 

Ἰαείυπι ΒδΡ659ῦ ἂἃῃ π6 ἴαμα ὑγδ6 ρΡοτγάϊία, 

Ρτωάδιηΐο μαρθοδὲ Ρυσγῃυ8 ΡὨΓΗϊοΕϊ5 ἢ πΠ6 6 διηθη [Ογπᾶ ἔθ 

βεγυυὶξ ἔογίθηβ ΝΘΟΡ(ΟΙ Θμΐ δηϊπηλιμη, 

48 ῥγίάθιι σΔΡΓα5 σϑηΟΥ ἔα ΡΘΓΟΌΒΒΟΥΙ8 

ἴῃ τοΐβ βροπίδηθαμπι ἱπβρογαίὶ δα εϊ ἀσορδξγ. 

Ν Ρδγ βο!]!δγίθιῃ ἰῃ ξογὰ οἰπρίθγω, δὶ ἴθ ἴδ] 6 

οομδρίοογοξ γτὸχ Ῥυσγῃυβ, εἷΐο Ἰοοίϊ ρα εῖρθνι 

ἀσοοτγοῖ, ρμαΐογηὶ [δὶ Τηθπηουὶἃ ομηἾ888. 

ϑαδβροχὶ οἰϊδιη ΑΥΛΟΕΜ, Πα θπὶ (ῸΓ ἰβϑ᾽ Πλ118 ΟἸου5 

ΓΙαβ ποο ἴῃ γα ἀοϊον Εἰδὲ.. τα δ ο ἃγιϊ5 

ΕΠΗρΙ65. πηαϑβῖοβ ἴξοϊξ οαββᾶσα [ὈΓΟΓῈ5 : 
ϑίαϑ. μι ἰβουιπὶ Ρ]ογᾶπ5 πθὰ ἤυπο 4αοαυθθ. Νοι ΕΠ] Ἰποῖα5 

Ὁ ιιβὰ Ἰαοεη5 Ηδοΐον, ἰαπίοαιδ οὐθαῖα πιϑυ το 

Ἀπάγοιμδοα ἰηξο χ, βεὰ ΑΘ νὶβ ̓ ἰσπῖθιι5 Βαυκία 
Ῥαιϊγῖβ. Οὐΐρρε Ἰαΐθῃβ οράιποϊο ἰδβπηῖηα νὉΪτὰ5 

Ὁταπάε πιαΐππι Ἰοχαΐίυν, ἰοτιπθπἴδαιθ βενὰ 50}}} ἃ}10Ὸ 

(ον ρεάες ἀεεοῖα ἥυϊ! 4088 γεβιῖβ δὰ ᾿πιοβ. 
ΝῚ ἀοϊον εἷς, 41 ογοβοαῖ, παθεὶ : οδάϊὲ οὐἱλα σθ ΠΥ ΙηῚ 

ΤΔογυπιᾶ,, 564 εἰοοῖα 5. ᾽ϊο 5ου θοῖαγ ἃ ἃνῖθ, 

{τό μαῖϊεαϊ φυδηῖο Ἰυοῖῃ5 στανβ ἀγάθαϊ βίυ. 

ΧΧΎΧΠΙ. δὲ (αςεαπάνα. 

ς΄ αϑϑδῃάτγαμῃ υἱάθο νδΐθῃηι : ἰδοθὶ δἴψυε ἴδοθηάο 
ο΄ Μαῖα μβίτοηι ουἹραὶ 58ρῖ6πιὶ ρ]επὰ ἴυτοΓα, 

ξ: Ουκ μΡαϊνῖεβ γβηϊαγα ΞῸΡΟΓ, ργοβᾶρα ΤὩΔ]ΟΓΌΠΙ. 

ΧΧΧΤΥ. δὲ ῥγχγιῖιο. 

ΟΠ ροο ἔογοχ ῬΥΥΓΏι5 οδρΕΪ5 τηοο τηαηΐθιι5, Παϑίδτη 
τς Νὴ υἱργαῖ, δυϊ ρεπηῖβ ογἰϑϊαϊα σἄβοι 16 ἔυ!σεῖ. 

ΑΥΠῚΪ5 ΘΟΓΡῸ5 Βαθεῖ,, πα ]ᾶ5 ἰαπυιρίπα πυάδϑ : 

Αἰιοὶ δῆβαας { ρίαοεϊ ἰδηίαπι υἱοϊοτία ) ἀδχίγαπη 
᾿Αϑρίοῖξ οθ]ίφυο ἴθ, πηροβῖα Ροϊγχθπα,, ναϊῖα. 

ΧΧΧΥΎΥ. δὲ Ροίγτεπα. 

Οὐδ ἰαπάδηι ἰ6 οαυπβα., ῬοΟΪγχοπα, οορὶΐ ἴῃ Ὁ Γὰ 

8:16 Ροβιϊαπι ἸΔΟΓΥ 15 ΤΌΓΑΓΘ ἰδ θπθιι5 οτὰ ἢ 

ΟἿἵ ομίθεϊα σϑπαβ υἱβ ἜΓΌ ΒΡ ἶδδα υἱἀουὶ ἢ 
ϑ56ἀ τπηογεβ πιδρῖς, εἴ ζοπάϊ5 50} σογά6 ἀο]ΟΓ ΠῚ, 

Τπάϊσπδηβ 5ὶ ἴα ραῖνγίε ἴοῖ οαυϑα πηδΙ ΟΓΌ ΠΩ 

ΡΒΙΒίαπη ῬΥγγι5 ἀραὶ : 5εά ποὴ σγιάο]ϊα χαϊνῖς 
Οοτάα Νεορίοϊεπηιὶ ἀτ]οἷ5 ἴὰδ ἴογιηα ἀοπηαγα, 
Ιρβῖυβ αὐ φυοπάαπι, οὰἱ ἴὰ {5 υἹοιἸπιὰ, ῬαῖΤο πὶ 

Τγναχογαΐ 1 ΠΗ ΠΪΠΠ6 βρεγαῖξο ΓΘιϊα ΤΟΥ 5 ; 

Ζυτὸ 5εἀ Πᾶπο ᾿ἰρβᾶπι, 48 ἔυ]σεῖ ἴῃ Ὡ ΓΘ, Πργδπ : 
51 ἴ4}15 οοῃβρεοία ἴογεβ, ἰδ οοπΐυσα ἀποῖα 

Ῥυγγῆιι5. ΑΘΒΠΠ]Πδ: πιοπῖτιι5 σοη οπηπδγαῖ ἀπ δ τῶ. 

ΧΧΧΥΙ. δὲ “7}]αςε ἔϑογο. 

Φυνηῖ εἴ ΑἸΔ ΘΠ ΘΕΠΘΓΟΒΙΙΠῚ Υἱβα γα, βαυϊὶ 
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210 Λοχρίδος: ἐσπέρμηνε πελώριον ἕρχος ἀρούρης. 
Φαίνετο μὲν νεότητι χεκασμένος᾽ οὐδὲ γὰρ ἦεν 
ἄνθεϊ λαχνήεντι γενειάδος ἄκρα χαράξας" 
γυμνὸν δ᾽ εἶχεν ἅπαν στιδαρὸν δέμας ἠνορέῃ δὲ 
βεόριθὼς ἐλέλιζε μαχήμονος οἶστρον ᾿Ενυοῦς. 

χ16 Οἰνώνη δὲ χόλῳ φρένας ἔζεεν, ἔζεε πιχρῷ 
ζήλῳ θυμὸν ἔδουσα, Πάριν δ᾽ ἐδόκευε λαθοῦσα 
ὄμματι μαινομένῳ - χρυφίην δ᾽ ἤγγειλεν ἀπειλὴν, 
δεξιτερῇ βαρύποτμον ἀναινομένη παραχοίτην. 

Αἰδομένῳ μὲν ἔοικεν ὁ βουκόλος, εἶχε δ᾽ ὀπωπὴν 
πλαζομένην ἑτέρωσε δυσίμερος" αἴδετο γάρ που 
Οἰνώνην βαρύδακρυν ἰδεῖν, Κεόρηνίδα νύμφην. 

Αὐαλέῳ δὲ Δάρης ἐζώννυτο χεῖρας ἱμάντι, 

πυγμαχίης χήρυχα φέρων χόλον " ἠνορέης δὲ 
ἔπνεε θερμὸν ἄημα πολυστρέπτοισιν ὀπωπαῖς. 

ἼἜἜντελλος δὲ, Δάρητος ἐναντίον ὄμμα τιταίνων, 
γυιοτόρους μύρμηχας ἐμαίνετο χερσὶν ἑλίσσων " 
πυγμαχίης δ᾽ ὥδινε φόνον διψῶσαν ἀπειλήν. 
Ἦν δὲ παλαισμοσύνην δεδαημένος ὄδριμος ἀνήρ" 

εἰ δὲ Φίλων ἤχουε πελώριος, εἴτε Φιλάμμων, 
280 εἴτε Μίλων Σικελῆς ἔρυμα χθονὸς, οἶδεν ᾿Απόλλων- 

οὗ γὰρ ἐγὼ δεδάηχκα διακρῖναι καὶ ἀεῖσαι 
οὔνομα θαρσαλέου κλυτὸν ἀνέρος, ἀλλὰ χαὶ ἔμπης 
ἔπνεεν ἠνορέης" λάσιος δέ οἵ εἵλχετο πώγων. 
καὶ φόδον ἠχόντιζον ἀεθλητῆρα παρειαὶ, 
καὶ χεφαλῆς ἔφρισσον ἐθειράδες - ἀμφὶ δὲ πυχνοῖς 
ὐυῶνες μελέεσσιν ἀνοιδαίνοντο ταθέντες 

τρηχαλέοι, δοιοὶ δὲ, συνισταμένων παλαμάων, 
εὐρέες ἐσφηχῶντο βραχίονες, ἠύτε πέτραι, 
χαὶ παχὺς ἀλχήεντι τένων ἐπανίστατο νώτῳ, 

240 αὐχένος εὐγνάμπτοιο περὶ πλατὺν αὐλὸν ἀνέρπων. 
Δέρχεό μοι Χαρίδημον, ὃς ᾿Ατθίδος ἡγεμονεύων 

22 ς 

22 σι 

29 σι 

βοιηϊηανῖ, ΠοΟ 15 ἔδυ τϑ8 ἰησ6 5 γ᾽] Ώ ΤΩ. 

ἈΡρᾶγοραΐ χυϊάθῃν ἱανθηΐαΐθ ἀθοογαβ : ΠΟα6 μη ΐ τὴ 

Ἰαπαρίπἰ5 Π ΟΡ Βατη μη τη ηΠ βἰσηδγογδΐ : ἷ 

πυΔαμαα6 μαθοθαΐ οὐὴπθ γδϊά τ σογραβ: βοᾷ υἱγέαϊς 

ὅταν 18 γοϊνοθαΐ 6] οοϑδ ἐπγόγθιη ΒΟΘΙ]ΟΠ. [πηᾶϑου ἃ 

(Ενοχε ἱγὰ φϑέιαθαϊ δηΐπιο, φβίπδθαξ δοουθὰ 

οὶ ἱἃ δηϊπλιηη 5: τὴ ΠΟΙ Θ 618 : οἵ {πγεϊπη Βροουϊαθαΐαν 
ΘΟαΪΟ ἐαγθηΐο ; οἷδπὰ δαΐθπι πη αθαΐ τηϊηὰ8, [Ραγίἄθπι 
ἀοχίγα Ἰηουἐηαΐπ μη Τϑοιβᾶἢ8 ΘΟΠΪ ΠΘΘΓΩ, [ἴδ πὶ 

Ῥυάοηΐ φαϊάθιι 51}}}}15 ἕαϊξ Ό θυ] 8 (ΡΑΒΙΒ), υἰβάμῃ διι- 

γαρδηΐοιηῃ Δ]10 ἀἰγοχὶξ ᾿η}6}1χ- ἀγηδίου ; υυθ θα αν ΘηΪπὶ : 

ῬΙογηΐοιη ( οηθη ἀϑρίοογο, Οδθγθηϊάθιη τ ρμδ μη. 

Αἴ ῬΑΒΕΒ 51000 ἸΟΤῸ ΟἰΓΟΌΤ] σα θαΐ - 5:0] Τηδητιβ, 

Ῥυρ!]αΐα8. Ῥγθϑοοπθηι δ ἀπ 618 ἴγάτη, οἵ τόθ ουσὶβ 

οα]θηΐοπι Παἰϊἔατη βρίγαθαΐξ γ ] Ὁ} 1551}}18. ΟΟΌ}18, 

ἘΝΤΕΙ ΙΒ γ6γο, δάγογβαπη Πδγθεϊ υἱβατὴ (θη 6:8, [5Δηϊοθαΐ, 

ΤΩΙ Γἃ-ὈΥΔηΐ6 5 ΓΟΥΓΪΟ85. (σὰ 8 {115} ΤΔΗΪ 15 ὙΘΡΒΔῺ5 ἴη- 

οἱ Ῥυρ!]αΐαβ τηουοθαΐ ἐς 15. 5: {16πέθτη τηϊπ  οἤΘ Πα. 

᾿Ἐγαΐ οἱ αἴΐιι5 μαϊυβέγο ἀοσίι5. υἱνῦ νϑ]ϊᾶυβ : 
αἰταμα δυΐθην ῬΉπῸ δια ϊουὶξ ἱγηγηδηΐβ, ἃπ ῬΗΠΆΜΜΟΝ, 

8η Μιμ0 510 0185 16]} 115 τη αἰ πηθηΐαμη, 5 ΑΡΟΪΟ : 

ΠΟῚ δηΐπ 6ρῸ αἰάϊοὶ ἀϊρηοβοθῦο οἵ ΠΟ 6 

ΠΟΙΊΘη ΟΟΙΘΌΓΟ δι δοὶβ ΥἱΓῖ ; 56 ῬΓΟΥΒῚΒ 

βρίγαραΐ του αϊηθιη ; ὙΠ] βδαιι ἐγ θαΐαν οἱ θᾶνρὰ., 

οἵ ΓΘΥΤΌΓΟΠῚ ΘΟ ΔΠλ 5 δ ΟΌ] Δ Ρ Πα σθηθο, ἡ 

οΔΡ  ἴβααθ Βουγοθαηξ οΥἶη68 ; οἱ ΟἰγΓοῦπι 80118ἃ 

ΤΩΘΙΏΓὰ θηϑὶ ἐὰν σοθαηΐξ τα 500} 1 

ἀυτί, ἄσο δυΐοπι, ᾿πποξ 8 ἐπὶ ρισηλνν τοδη 15, 

Ἰαΐϊ οοπϑίυσο θδηΐν ἸΔο ον, οαβέαηπί65 Ὑοϑὶαξ ροίγα;, 

οἵ οὐαβ8118 ΤΟ βία ΠΘΥΥτΙ5 ἐοΥρΌμη ᾿πδιβίοθαξ, 

ΟΟΥΥ οἷβ. ΠΟΧΊΡΙ1Π15 εἶγοᾶ Ἰαΐατη ἔα] ΔΤ ἀβοθ 6118. 

ϑροοία τὶ Οπακιρενῦν, 4 Αἰ οῶ ἀσχ, 

Οὐδ [ον 5. ἰαϊοία Τιοογῶ ἰ6] ]γῖ5, ΟἸΠ δι : 

Τηϊθροῦ, ἴῃ ΡΥΙΠΊΟ γγπαραῖ ἤογα ἰανθηΐθ, 

Ὑ  βιιτ5 ἴοπογὰ ποηάιπι ἸΔηιρΊη 6 πη8]45. 
ΑΥὙπιᾶ ργΟοὰΪ ; 564 516 οἰϊαπι (Π ἀποῖα ἰαηΐα 

ΟΟΓΡΟΥΪ5) ᾿ηρθη 11 ΒΘ Παπὶ οἰδιλονα νοοαθαῖ. 

ΧΧΧΎΙΙ, δὲ ΟΕποπε. 

ΟΕ ΠΟΙ 65 5} οογάθ συᾶνθϑ δοοθπάθγαϊ ᾿Γὰ5 

ϑργϑῖιι ἈΠΊΟΥ : [ὈΤΤΙπ νἹΟ] θηΐα ΓὈγ ἢ 015 ΘΟ 68 
ΤΆ ΠῚ θι15 βρθοῖαϊ ῬΑτὶη,, οἱ δῖπθ νόθα πιϊπαῖΐαν, 
Βα] ϊοῖς ᾿ηΠπάππι πηδηι5 ᾿πάϊρσπαῖα τηαν! 1}. 

ΧΧΧΎΠΙ. δὲ Ρανίαο. 

Ἐροδ Ρυάθῃβ 8110 ἀἰνθγῖϊξ Ἰαμΐηα Ῥᾶβῖου 

(ἀρίϊιβ ἈΠΊΟΓΕ ΠΟΥ : ΠΘῸ 5ι15{|1πθὶ οτα ἱπουὶ 

Οδποηθῃ πηδἀϊάδπι ἸΔΟΠΓΥΤΪ5 ΟΘὈΥΘηἰ4ἃ ΠΥΠΙρΡἢΔΠ,. 

ΧΧΧΙΧ. ὲ ῥανοίο. 

Οὐυάὰ Ἰνοιμι διιπεϊῃ ἄπιΡο πἰρυδη τα Ρ] αμηθο 
Τογρὰ ΠῬᾶΡο5, ἰδοϊδΒ4 116 Π]ΔΠν15 Υἱπὶ βυιβοϊταϊ ἴτὰ, 

Εϊ οαἸ άπ πὶ 5ρΊ γᾶ η5 μὰς Ἰαπῖπα ἰογχαοὶ οἱ Πὰς. 

ΧΙ, 2ὲὲ Ἐπίοίϊο. 

ΤΩΊΡῖρ ον Ἐπίθ!]ι5 σοηῖτα ἴοπεῖ οὐὰ Παγοίθηι, 

ἘχρΙ]ογαΐαι {6 ἢ 5 πη Δηΐ μΟ ΘῈ οεθβίι5, 
ΜΪ]που θαι οὐ ρὶς ραβοὶ, οὐρά 6 τηϊῃαῖιν, 

ΧΙ}. δὲ ἱμοίαίονε ἱποογέμηι 4ιο. 

Εσοδ Υἱν ἰην οῖαβ ἀπγο σον ἰαηλῖηα ᾿υοΐς, 

5ῖνε 1116 δϑὶ νδ]ο ῬΏΪ]ΠΟ ΘοΥροΓῈ, βῖνα ΡΠ] τα ΠΟ ἢ., 

8568 58᾽ου]α 16] τὶς ἤοπο5 ΜΗ]Ο, πουὶῖ ΑΡΟΙΪο : 

Νπι Ὠθῆι16 ΠΟ556 Τ1}Π] ΠΟΠΊΘ., Π6406 ἀΐσοῦα ργοπηρί απ 65, 
ἘχΙπΐ υἰγταϊα Ὑἱτὶ : φαϊουμησιιο 5θὰ 1116 δϑὲ, 

ΤΏΡΘΠ5 ἰῃϑῖαν μαθραῖ : πηθηΐο οδάϊὶ Ὠἰδρίἄα Βάνθᾶ, 
ΠΕΡ ΘΠ]ὰπὶ ἰθρρο 6 σθηϑ ; βῖαϊ υϑυιῖοα ἰοῖο 

ἨΟΡΡΘῊΒ 5γ͵νἃ οομπῖρ : ἱπτρθηΐ ἱπρθηία ναϑ115 
Μειαργὰ ἰοῦ β,, υϑ] !ἀοβαῖι ἃγίαβ δχϑίαπτϊα τοπάπηΐ 

ίπου]α : ἀθ βϑμηϊηἶ5 πιδηῖθι5 [απ ππῖαν ἴῃ Πρ πὶ 
ΒΡΔΟΝΪδ 2, Θθὰ ΒΟΟΡῈ]1 ρϑὶαρο οαϊοαιδ μηϊηαπίθϑ, 
ΒἈοβυβίοβαιιθ μυτηθγο5 ᾿πΐον 86 [ΟΠ 1 ΟΡ Θϑιι5 

ΕἸΟΧΙΊΡΠ χα Ἰοοαὶ φ0}}} 56 Πἰπηῖτθ Ὡθυνιιβ. 

ΧΙ11Π1. 7,6 Οἰιανϊάσηνο. 

Ηΐο ΟΒαν  ἀθηιιβ ᾿ς οβὶ, ἄἀτιχ τηΐϑβαιβ αν ΑἸΤΏΪἀ6 ἔογσὰ» 



ἐχροπίδην στρατὸν εἶχεν ἑῇς πειθήμονα βουλῇς. 

ἱερὸν εἶδος ἔφαινεν, ἔοικε δὲ θέσπιδος ὀμφῆς 
τ τος ρηρβρορφμῃ ἄσθμα τιταίνων. - 

ΠΙάνθοος ἦν Τρώων βουληφόρος, ἀλλ᾽ ἔτι δεινὴν 
ἔπαυσε κατ᾽ ᾿Αργείων στρατιάων. 

᾿Δημογέρων δὲ νόημα πολύπλοχον εἶχε Θυμοίτης 

πο τορορο’ρ το πρμικ ἢ γὰρ ἔῤωι 
πτομένῳ τινὰ μῆτιν ἔτι Τρώεσσιν ὑφαίνειν. 

ὑπὼν δ᾽ ἀχνυμένῳ ἐναλίγχιος ἦεν ἰδέσθαι " 
οὗ γὰρ ἔτι φρεσὶν εἶχε χυλινδομένοιο χυδοιμοῦ 
τειρομένοις Τρώεσσι τεχεῖν παιήονα βουλήν. 
Εἰστήχει Κλυτίος μὲν ἀμήχανος" εἶχε δε δοιὰς 

χεῖρας ὁμοπλεχέας, χρυφίης χήρυχας ἀνίης. 
᾿ Χαῖρε φάος ῥήτρης Ἰσόχρατες, ὅττι σὺ χαλχῷ 
χόσμον ἄγεις" δοχέεις γὰρ ἐπίφρονα μήδεα φαίνειν, 
εἰ χαὶ ἀφωνήτῳ σε πόνῳ χαλχεύσατο τέχνη. 

Ἔστενς δ᾽ Ἀμφιάρηος ἔχων πυριλαμπέα χαίτην 

Ὁ, στέμματι δαφναίῳ τ: χρυφίην δ᾽ ἐλέλιζεν ἀνίην, 

᾿ θεσπίζων, ὅτι πᾶσι βοόκτιτος ἀνδράσι Θήδη 
ἀνδράσιν Ἀργείοισιν ὑπότροπον ἦμαρ ὀλέσσει. 
τς Ἄγλαος εἵστήχει χρησμηγόρος, ὅντινα φασὶν 
᾿ μαντιπόλου γενετῆρα θεοφραδέος Πολυείδου - 
δ εὐπετάλῳ δὲ χόμας ἐστεμμένος ἔπρεπε δάφνη. 
᾿ς Εἶδον ἀκερσεχόμην ἽἝχατον θεὸν, εἶδον ἀοιδῆς 
χοίρανον, ἀδμήτοισι χεχασμένον ἄνθεσι χαίτην" 
᾿ εἶχε γὰρ ἀμφοτέροισι χόμης μεμερισμένον ὦμοις 
βόστρυχον αὐτοέλιχτον" ἕλισσε δὲ μάντιν ὀπωπὴν, 
Ὁ οἷά τε μαντοσύνῃ μεροπήϊα πήματα λύων. 

Ἦ χεν ἰδὼν ἀγάσαιο Μελάμποδα - μαντιπόλου μὲν 

ΘΑΡΌΤ Π. ΟΗΒΙΒΤΟΠΟΕΙ ΠΕΒΟΒΙΡΤΙΟ ΒΤΑΤΌΛΒΌΝ. 5) 

Οδογορίάἀδγιπ δχϑγοϊξασαι ο θα! θμέθι Πδἰϊξ 5015 ΘΟΗ 1115. 

58Π6, 5] Υἱά 5565, δ γα  ου8. ΜΕΙΑΝρῦν. ῬγΟρμοίς 

ΒΔΟΓΆ ΠῚ βρθοίθπη τηοηβίγαθαξ, οἵ υἱάθθαίων [αξὶ ἀΐοδο υοοὶβ 

516 η{1 οὐ αἰνίπυτῃ βρί γἰξαμι ἱπίθινάογο. 

Ῥαντηοῦϑβ [αἱ ΤΥοῦτη βοηδίου, 56 ποιμίαχῃ ἃ ἑουτ ἀδηα 5 

οοββαυζ ΘΟ ἢ 5}}}18. ἴῃ ΑΓΡΊ γΟΓΌΤη ΘΟΡΪ88. [{ἀθαΐ 

ῬΟΡυ -οομ δι Ἰδίου ΤΒΎΜΟΕΤΕΒ ἱπηρ! οδέατα αυϊαάδηι οορὶ- 

516 ΠΕ] πα 8. ΤΠΘΓΒῈ8 : 88η6 Θηΐπ υἱάθθαΐον [(Θχοπάδιῃ. 

τηθαϊτατῖ οἰϊδηπτιπι ΔΙ᾿ Φαδι τηδοηϑ ΠΟΘ ὴ ῬγῸ ΤΤΟΪ ΔΗ Ϊ5 

ΠΆΜΡΟΝ ΔΌΐΘΠ 51Π}}}}8 ἶβιν δυδί προ ηξὶ : 

ποη δηΐτῃ δά πιο τηθηΐα 588, γοϊγθηΐθ ἔπτη] -Ὀ 6 }1}, μου! 

δἰ] οἐἷ5 Ττοἠδηΐἷβ ΡΛ 58] ΕΓ. ΘΟ] τη. 

Αὐἀβίας σευτιῦβ ρου θαΐαβ; ΒΔΡοραΐ δυΐθηι για 5 

τδΠτι8 ᾿πποΐαϑ, ΟΟΟΌΪ 26 ῬΥΘΘΟΟΠ68 ἐο ον ἰηΐ5. 

ϑαϊγθ, δοααθηξίοθ Ἰυπηθη ἸΒΟΟΒΆΤΕΒ, αυοα ἔπ ἐοΥὶ 

ἀδοῦβ δίουβ : υἱά θυ β δηΐῃι ργαἀθπξϊα ῬΓΟΤΆΘΓΘ ΘΟηΒ  ΐα, 

οἴβὶ ἂἃγβ τηέο ἔθ ἰᾶθογα Ῥγοσυαϊξ, 

σοφοῖ Αμρηιλιλῦβ, οοπἐ 68 ΤΌ ]Ότη ΟΔΡῚ Π  ἰθ,τι 

Ἰδιγοα οογο πᾶ : αἴδτῃ δυΐθηι Ὑουβαθδΐ ΤΩ ΟΤΌΓΘΠῚ, 

γαϊξἴπδηβ ΤΉΘθα8 θου 5- δυροτὶο-βίσα οἴαβ ογηηΐθι8 

ΥἱΓΙΒ. ΑὙρῖν 5 τοάϊξιιβ ἀΐδια Ρογαϊ γα 5 6886. 

Αομαῦβ δαβεςοταϊ ργορμοία,, φαθιὴ ἀϊοσαηΐ 

αἰνὶπὶ σοηίξογομι γδὲβ Ῥοϊ γἱαϊ 

Το] οϑᾶ δαΐθη σΔΡΠ]Ο05 Θογοπδίτβ ἰδυγοα ηἰΐοραΐί. [ ὁδηΐα5 

Ὑἱάϊ οοπιἶβ- ἰπἰοπβατη Ἡδοδίΐαστη ἀδυτῃ ( ΑΡΟΙΤΙΝΕΜῚ), υἱὰϊ 

ἀοπιίπυμῃ, ΠροτῸ ογπδίατη ἤόογο οεοβαυϊοὶ : 

ΒΔ αἱ οηΐπι δια θοθτι8 ΠαΓΩ ΘΓ 8 ἀἰνῖβο8. ΘΟ ΠηδὉ 

ῬΘΓ-856-ΟΥ͂ΒΡΟΒ Οἰποίηποβ ; βροείαραδίαιο [αΠ]ἀἴοο υἶϑβιι, 

γϑὶυΐ νδίεἰπῖο τπουίδ!α ἀδιηηᾶ 50] Ύ 68. 

ΟΠ Αριηΐπᾶ (εοτορί ἀϊπι ἴδο]ϊ 4] τεχὶϊ Πμα]οπὰ. 

ΧΙΠῚ. δὲ Μεϊἰαπιροάε. 

᾿ς Βίης ἀυοχὰδ βαυάοθὶβ βρεοΐατε Μοϊαμιροάα ; ναΐσιη 

(βία ποῖδϊ ἔδοϊθϑβ : ψαΐη, φυδηυνῖβ ΟΓῈ ἰδοθηΐθ, 
ΝυπΙα νεπίυγὶ ἀθργοσιθγα υϑῦρα υἱάθιαν. 

᾿ ΧΙΙΥ. δὲ Ραπίλιι. 

᾿ (οπβ πο Ῥαπῖμις Ττοΐαπι βαρίοπῖθ [αιναθαὶ ; : 

Νυης φυσίαθ ποϑοῖο ψυϊά ςοπίγα πιθάϊταῖυν Αομῖνοβ. 

: ΧΙΕΥ, δὲ Τἠγηιαίο. 

Μαΐνα βεπαϊουὶ νεγϑαϊιν οαγὰ ΤΗΣ πίω; 
ΑἸίὰ Υἱγὰπι ΠΟΥ ΘΓῈ 5:]θπιϊὰ : ἴαχεσα ογθἊὰ5 

ΠΙυτὰ ΔἸ 1405 εἴ πὰηο ἜΓΟΪ 8 4π 618 σοηβυϊαξ δοίιι5. 

ΧΕΥ͂Ι. δὲ Καπιροπε. 

Τυἠβεϊτίατα ΤΑπῖροη νυϊῖα ργδίεγγε υἱάδίυν, 

Οὐοά ΡὨΓΥρΙΪΒ ἰαπῖο ΒΘΙ]Ογαπι ἴπ τὰν θη σαριὶβ 

Ομ 51Π1ο πηδάϊοαπη ποτ ροβϑὶξ ἔδυ βαϊαΐθμι, 

ΧΙΤΊΙ. Ὅὲ Οἰγιῖο. 

᾿Οομβῖμι βίαϊ ἵπορ5 ΟἸγεῖυ5, ἀδχι γα πηι18 51 1511 

Ὀθμβουῖς, οδιεπάθῃβ αιιδηϊο ΠἸΟΣΡΟΓΘ ΘΟ΄ιιαί, 

ΧΙΥΠΙῚ. 2ὲὲ ]ςοογαίε ογαίονεο. 

Ιβοογαΐοβ βαῖνε βυλάς 105 ᾿πίθρου : τὶ 

Τὰ ἀδουβ᾽ 65; ργίογβ 6 ΔηΪΠ}ΐ τ] πηΐηὰ Ἰηᾶρηα, 

Οὐδη αὶ οἰ ϊησιυ! ἀαπιπαῖυβ ἃ ἀνία Δ ΡοΥ]. 

ΧΙΠΙΣ. δὲ Απιρίιαναο. 

Οεβίδηβ ἰδυγθᾶ βουΐᾶ 5006} οαραϊ ΑΠΙΡὨΪ Γαι 

Ὑυίβία σομηῖῖ, ἰδοϊυτηάτι6 ἰεπδὶ 50} οογάς ἀο]ογεη), 

Ῥιβοὶαβ ἃ 5ίγυοῖα βοηϊζα τοδί πῖ5 ὉΓΡ6 
Οπληΐθιι5 Αὐρὶνῖβ τοάθαπαϊ ᾿πγὰ πορασὶ. 

Ι,.. Ὀὲ “4δ5ίαο. 

᾿Αρίδυβ Ηἴς δάβίαϊ [δίουι πὶ σΠΆΓι5 εἰ ἴρ56, 
Οἰιεπὶ οἰ εργαΐ ναῖῖ5 ῬΟΪΥΙὰὶ ἴάπια ρᾶγθη 6 ΠῚ, 
Οὐὰπι ΡῈ π6 ἔγοηάθητὶ γα τηϊτιι5 ἰθιηρογα ἰδιΓῸ, 

11. δὲ “ροϊϊμιε. 

Ὑ βιι5 οἵ δγοϊ[θηθ 8 ΠΟΡΪ5 ἸηςΟΠβι15 ΑΡΟΙΪΟ, 
(ἸΔυτηΐηῖβ ἁγία ροίθῃβ : γεγπδὶ οομηὰ ουΊθιι5 6Χ 56 
ῬτΟρΘ 5; ΒΌΠΊΘΓΟΒ ΠδΠΊ( 8 ογμᾶϊ ἀαρ] 106. ΟἸΓΙῸ 

ΡΊεχο βροῃῖΐδ βιἃ : ἕαϊογιιμ οοηῃβοῖα ἰογάπεὶ 

Ταιπηῖηδ., Ἰδτη δηλ ΠΟΙΆ τ ΘΘΠΕΙῚ 5ο]αἴα ΡοΥ εῖς 



ΘΝ ΑΝΤΗΟΠΟΘΙ ΡΑΠΑΤΙΝΕ β ᾿ 
Γυμνὸς δ᾽ ὀδριμόθυμος ἔην Τελαμώνιος Αἴας, 

μήπω πρῶτον ἴουλον ἔχων " ἐκέκαστο δὲ μορφῆς 

ἄνθεσι πατρῴης" πλόχάμους δ᾽ ἐσφίγγετο μίτρη" 

οὗ γὰρ ἔην τρυφάλειαν ἔχων, οὖχ ἔγχος ἑλίσσων, 

270 οὐ σάκος ἑπταῤόειον ἐπωμαδὸν, ἀλλὰ τοχῆος 

θαρσαλέην ἀνέφαινεν ἀγηνορίην ᾿Γελαμῶνος. 

ἽἼστατο Σαρπηδὼν, Λυχίων πρόμος" ἠνορέγι μὲν 

φριχτὸς ἔην " ἁπαλοῖς δὲ νεοτρεφέεσσιν ἰούλοις 

οἴνοπος ἄκρα χάρασσε γενειάδος " ἀμφὶ δὲ χαίταις 

380 εἶχε χόρυν" γυμνὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλ᾽ ἐνὶ μορφῇ 

σπέρμα Διὸς σήμαινεν᾽ ἀπ᾽ ἀμφοτέρης γὰρ ὀπωπῆς 

μαρμαρυγὴν ἀπέπεμπεν ἐλευθερίου γενετῆρος. 
Καὶ τρίτος εὐχαίτης τριποδηλάλος ἦεν Ἀπόλλων, 

χαλὸς ἰδεῖν - πλόχαμος γὰρ ἕλιξ ἐπιδέδρομεν ὥμοις 
485 ἀμφοτέροις " ἐρατὴ δὲ θεοῦ διεφαίνετο μορφὴ, 

χαλκῷ χόσμον ἄγουσα" θεὸς δ᾽ ἐτίταινεν ὀπωπὴν, 
οἷά τε μαντιπόλοισιν ἐπὶ τριπόδεσσι δοχεύων. 

Καὶ τριτάτην θάμδησα πάλιν χρυσὴν ᾿Αφροδίτην, 
᾿ φάρεϊ κόλπον ἔχουσαν ἐπίσχιον " ἀμφὶ δὲ μαζοῖς 

ωθ0 χεστὸς ἕλιξ χεχάλαστο, χάρις δ᾽ ἐνενήχετο χεστῷ. 

Αἰχμητὴς δ᾽ ἀνίουλος ἐλάμπετο δῖος Ἀχιλλεὺς, 

γυμνὸς ἐὼν σαγέων " ἐδόκευε μὲν ἔγχος ἑλίσσειν 
δεξιτερῇ, σκαιὴ δὲ σάχος χαλκεῖον ἀείρειν, 

,ὔ 5 ἧς Τ Μ᾿ . 7 εῚ 
σχήματι τεχνήεντι" μόθου δ᾽ ἀπέπεμπεν ἀπειλὴν 

490 θάρσεϊ τολμήεντι τεθηγμένος " αἱ γὰρ ὀπωπαὶ 
γνήσιον ἦθος ἔφαινον ἀρήϊον Αἰαχιδάων. 

Ἢν δὲ καὶ “Ἑρμείας χρυσόῤῥαπις" ἱστάμενος δὲ 

δεξιτερῇ πτερόεντος ἀνείρυε δεσμὰ πεδίλου, 
εἰς δδὸν ἀΐξαι λελιημένος " εἶχε γὰρ ἤδη 

800 δεξιὸν ὀχλάζοντα θοὸν πόδα, τῷ ἔπι λαιὴν 

χεῖρα ταθεὶς ἀνέπεμπεν ἐς αἰθέρα κύχλον ὀπουπῆς, 
οἷά τε πατρὸς ἄναχτος ἐπιτρωπῶντος ἀχούων. 

Νυᾶὰ5 ἔαϊξ πηδσηδηΐγηι5 Αὐλχ Τοϊδιηοηΐυδ, 

ποπάππη ὈΓΪτηᾶ Ἰδππσίπο,, ἀθοου5 ΤΟΥΤΉ 86 

ΠοΥΐθ8 Ῥαΐθγηδο, οὐ υβα 6 Ταὐτὰ υἱποῖϑ: 

ΠΘΩῈΘ δηΐπὴ σϑ]θατη ὨΔθΘθαΐ,, ΠΘ΄ῸΘ μαβίδηι υἱργαρθδξ, 

60 δοιξαπη ΒΘρίθιρ] οχ -Ὸ θυ] τὰ ἴῃ Πυτηοτῖβ, βοὰ ραγθη 5 

διιάδοοπι οδίθπαοθδξ Γου ΕἸ πἀΐποτη ΤΙ τηοπΐβ, Σ 
δίαθαΐϊ ΒΑΆΡΕΡΟΝ, ΠΥΟΙΟΓΌΤΩ ῬΓΪΠΟΘΡΒ : Υἱγία 6 σαϊάθυη 

Βοιτοηᾶιβ ζαϊξ : βοἃ ἔθπογὰ γθοθηϑ- πυϊ ἔα Ἰδηπιρίηθ. 

ΒΌΠΏΠηἃ ὙἹΠΪΟΟΙΟΥΪ5. ῬΑ. βἰσηδθαΐ: οἶγοᾶ ΘΟΠΊᾶ8 δα ΐθτη 

Βαθοθαΐ οδββϑί θη, οἵ πυᾶτιβ χυϊᾷθηι δραΐ ΘΟΥΡΟΓΟ, 568 [ΟΥτ ὁ 

ΖΟΥΪ5 5θιηθη τη ηβίγαθδξ : ΤαυΐρΡα δχ αἰ τΌ απ Ἰυταΐπθ᾿ 

ΤδαϊΟ5 δ  θαΐ ΠΟΡ1118 σϑη ΟΥἿ8. 

Εῤ (ογίϊβ θ6η6- οογηδίαβ ογαΐ ἰπ-ἰτἱροᾶθ- ἸΟ  6Π8 Αροιμο, 

Ῥυ]ο ον δἄβρθοία : οὐἰβρὶ θηΐπὶ ΘΔ Ρ Π οἰγουτα πο θαηΐ πὰ- 

ὉΓΓΌΠΊ(ΙΙΘ ; ΔΙ ΔΌΙ Π5 46 Ἀρραγοραΐ ἀοὶ ἤρατα, [ΤΠΘΓΌΤΩ 
φουὶ ἄδοιβ δ ΓΘ 8: ἀθαβαιδ ἰοηδοθαΐ υἱβῦτη, 

γοῖαΐ γαίοἰηἶβ ΒΌΡΟΓ {προ 15 ΒρΘουΪΔη8, 

Του απ ΦΌΟΧᾺΘ ΓΌΓΘΕΒ ΤΪΓ 5 ΒῸΠ ΔΌΓΘΔΠ ΨΈΝΒΠΕΜ, 

Ροοΐαβ γοϑίθ οθα ὈγδΔη 6 ΠῚ; 80 ΟἰΓΟΌΠΙ ΤΩΔΤΉΓΩἃ 8 

Ἰαχθ- υο] αι8- ῦαΐ οοϑίιβ, οἱ σγαϊία ἱππαίδθαΐξ οδβίο. 

Ηδβίδίιβ 5η6-]ππρὶπο ΒΡ πο θαΐ ἀἰὰ5 ΑΘΗΙΣΙ ΕΒ, 

πυᾶπιβ ΔΥΤοΐ5 : ΒΡΘΟΌΪΔ αν αυΐϊάθπι σ᾽δάϊατη υἱθγαῦα 

ἀοχίτγα, 5ἰ πἰβίγα Ὑ6ΙῸ 56 πὰ ΦΟΠΘῸΠῚ ΟΥ͂ΡΘΓΘ 

βομοιηδία δυΕ οἷ]; ρασηδο δυΐθπι ταΐϊπὰ8 οαἀθθαΐξ, 

Δ ἶ πο δυιδοὶ ΒΕ πη] αἴπι5. : ΟΟΌ] Θηΐπὶ 

ΘΟ ΐΠ8Πὶ ἱπάο] θη 6] οοβᾶπὶ βίο διέ “Ἐδοίδαγιτη. Ὁ 

Ἐπ]: [01 οἰΐαπι Μεπουκιῦβ δυγοᾶ- Υἶγσα; δδη5 Δα θη 

ἀοχίγα δ] αἱ! δἰἐγαμοαΐ βαη δ} υἱποῦϊα, 

ἴῃ ἵδη ΘΥΟΪΑΓΘ ΟΡ ΘΙ» : [8 πὶ ΘΗΪ} 

οἰζαχη ρμϑάθιῃ ἀδχίγιμι μα θουαΐ ἰμΠ]ΠΘχύγη,, οἱ Βἰπἰβίγδηι. 

τηδητιτη ἰποηἄθηβ ἴῃ ἰοῦ ΘΡοχὶ  οἰγου] απ υἱβὺδ, 

γος Ραΐγο πὶ ἀμ  π:π} {π|ι858--ἀδηΐδιη δια θη8. 

111. δὲ 47)κα.6 αϊονε. 

ἘΟΡΕυ.5 δϑὲ πυιάτι8. ΠΠ ΘΠ Ὁ Γ18 ΤΟΙ] Οηἶτ5 ΑἸὰχ., 
Νοπάιχπι μι )6 σϑπὰβ Ρἱοῖαβ ; 564 ἴῃ οὐὸ ρδίθυ πᾶ 

Ἑογπιὰ νἱροῖ : ΘΟΠ 61 [ΟΡ Π.Ο505 Πλΐ [τὰ ΟΔΡ1]]05 : 

Νοι Πιαβίαπι ἰθηθὶ 1116 ηδη, ΠΟῚ γ ΟΡ Ϊ 6 ΘΟὨΙΠῚν 

Νὴ ΠΙΠΙΘΙῸ 5θρῖθπι ἰδ ΤΌΤ ἰουσὰ ; 564 ΔΥΠΊᾶ 
ϑυπΐ σοηῖῖον ΤΕ]ΆΠΊΟΙ., ΔἸ ΠΒ4 6. ΠΟΟ 5ΘὨ}ΪΠ6 ἀἰρηι5. 

11Π. )ὲ δαγρεάοπε. 

Τλιοῖοῦ διἀοϑὶ ΠΟ] 15 ΘΓ ΡΘ 0 Π., ΓΟΡΟΓΙΘ Δ ηι πιιπο 

ὙΘΥΡΙΡ1Π15., Φυδηη 4 8πι ΓΙ πὰ ᾿ΔΠΕΡΊΠΘ ΠΙρΤίΘ 
ὙδἸδηαν πλΔ]8 : ΟΥΠΘΠῚ ὈΥΘΠΙΪ ΟΡ ᾶ 8515, 

Οἰδίοσα πα α5 ἀρὶϊ : να] 50} ἰθϑῖα ργοραῖαν 
Οογῖα ΤΟΥ 5 Β000165 ; ΘΘΠΊΪΠΪ5 ΠΑΠΊΠΊΙΘ ΔΟΓΘ ΟΟΥΙδοδὶ 

Ταιπ 5, ῬαΙΡΙ ιι6. ἸπηἸταῖαν [Ὁ] ΠῚ} 15 ἸσΠ 65. 

ΤΥ, δὲ “ροϊπε. 

ΤΟΡΕΠΙ5. ἢ. [Δ ΠῚ, σα ἰβϑίπηα ἔογ πὰ Ὑἱἀθνῖ, 

ῬΒΟΡιι5 δάοβὶ. ἨμΠΊΘΓΟβ. ἴογἴτ15 56 ΟἾΓΓΕΙΒ ἴῃ ΔΙῚ ΡῸ5 

ΘΠ 1οϊ : ΔΙ ΌΓΟΒΙΟ νυ] τ5. ἔα] ρθβοὶς ΠΟΠΟΓ6 

Ἐπὶ βταπάθ ἄθοιιβ. 815 ἰουχαθὶ Ἰππλῖπᾶ., απ 418 Πὶ 

Ἑαϊὰ βιιροῖ {υἸροι ὰβ ΓΌΒΘΡΔἢ8 ἀΡοΔ ἢἃ βϑάθγεὶϊ. 

1, ὲὲ Ζεμεγε. 

ΤΟΥ τα 56 ΠΟ ἷ5 οἴϊαπι Ὑ 6 Π5 ἃιιγοὰ πηοβίγαὶ 

γεβί ἰονὶ νοϊαῖϊᾶ βἰπαβ ; Ππϊτ ἀ γὰ οἰγοιπι 

Οεβίιβ, οἱ ἴῃ βιιμηηο αἰ {π|ι5ὰ δϑὲ σγαιία οθϑίο.. 

101. 26 «4οἰιϊο. 

Επ]ρεῖ ἤονα σθηαβ ποπάιιηι νο]αῖιβ ΑΘΠ1}165, 

ΑΤΠ}15 ἀρ βῆιδ Ἰουῖβ., 564 ἀοχῖγα ργοιίπιι5 ἢαϑίαπι 

ΤΟΊ]ΕΓα σοπαῖαγ, ΟἸΥΡΘΙΠ 16 6Χ Θγὲ δἰ ηἰδίγα, 

Αὐτὶβ ἃ ἱπηροσῖο ; ὈΘἢ πηι ᾿τηπηδῃ 6 ΠΉΪΠΔ ΕΣ 

Αὐυάδοὶ Πάθηβ ἃπίπηο : βρ᾽ "δηῖῖα Μαγίθμα 

Ταιπὴηᾶ ἀθηηοηβ Γαΐ ὙΘΡΠῚ 6118 ΖΕ ΔΟΙ ἀΔΤΆΠ, 

ῦ}Ὶ1. δὲ Μοροιινῖο. 

Ἐπ ΕἸ} ΜΟΡΟυ 5, ἀδ ἕαϊνο νἶγρα πηθῖα!!ο 

Οὐδηι φσοβίαϊα ἀθοοὶ, ἀοχίῖγα ἰαϊαγῖα πϑοῖιὶ 
Τηϊθηἴι5 ΘΟ] Γᾶ Γ6 νἱᾶπι : [ἃ πὶ ΡΟΡ 6 ἀθχίνο 

ΝΗ ταν ἹΠΟῸ ΠΏ 6 ἢ 5,, τη Πι15 εϑὲ ργοϊθηϊὰ βἰηἰβγᾶ, 

1ρ56 Θομ]05 10}}1 του ρ]α δά φα]εβιϊα, ἰδιηυδπι 

ΑἼΤΙΡυ15 Πδυιβαγιι5 πᾶσ τηλπάἀαῖα ΡΑΓΘΗ 5. ἘΝ 

5:. 



. Λατινίδος ὄργια Μούσης ᾿ 

ίης ἐθρέψατο Σειρήν. 
υ ὃ ἰτος ὅμόγνιος ἵστατο χούρη 
ἐς ἀλλ᾽ οὐ τόξον ἑκηθόλον, οὐδὲ φαρέτρην 
ἀνέχουσα χατωμαδόν" ἦν δ᾽ ἐπὶ γούνων 

λεγνωτὸν ἀναζωσθεῖσα χιτῶνα. : 
ἀκρήδεμνον ἀνιεμένη, πλόχον αὔραις, 
α χαλχὸν Ὅμηρος ΠΡΎΕΝ οὔτε μενοινῆς 

ε νόου ἀλλ᾽ ἄρα μούνης 
) ἀνέφαινε δὲ θυιάδα τέχνην. 

λχὸν ἔχευσεν ὁμῇ θεὸς εἴδεϊ μορφῆς" 
ὦ χατὰ θυμὸν ὀΐομαι ὅττι μιν ἀνὴρ 

γος χάλχευσε παρ᾽ ἐσχαρεῶνι θαάσσων, 
λ᾽ αὐτὴ πολύμητις ἀνέπλασε χερσὶν ᾿Αθήνη 
ος ἐπισταμένη τόπερ ᾧχεεν " ἐν γὰρ Ὁμήρῳ 

: ωιθμρρηρκον σοφὴν ἐφθέγγετο μολπήν. 
γνομος Ἀπόλλωνι πατὴρ ἐμὸς ἰσόθεος ; φὼς 

ἵστατο δὲς ϑνηρμε. ἬΝ κὲν ἀνδρὶ νοΐσαι 
γηραλέῳ. τὸ ὁ ν γλυχύ" τοῦτο γὰρ αὐτῷ 
᾿ὐμαδρι: ̓ ὐωλα χεχέραστο δὲ χόσμῳ 

ῳ τε, τε σέδας δ᾽ ἀπελάμπετο μορφῆς. 

ν μὲν κύπτοντι γέρων ἐπεσύρετο βότρυς 
γ εἰσοπίσω πεφορημένος, ἀμφὶ δ᾽ ἀχουὰς 

λαζόμενος χεχάλαστο" κάτω δ᾽ εὐρύνετο πώγων 
. » μαλαχὸς δὲ χαὶ εὔτροχος " οὐδὲ γὰρ ἦεν 

Ἶ ὀξυτενὴς, ἀλλ᾽ εὐρὺς ἐπέπτατο, κάλλος ὑφαίνων 
στήθ. ὄυκωδ χαὶ ἱμερόεντι προσώπῳ. 

ὃν δ᾽ ε εἶχε μέτωπον, ἐπ᾽ ἀπλοχάμῳ δὲ μετώπῳ 

ἧστο σαοφροσύνη χουροτρόφος" ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὀφρῦς 
Ἷ ἀμφοτέρας προδλῆτας ἐύσχοπος ἔπλασε τέχνη, 
οὔτι μάτην" φαέων γὰρ ἐρημάδες ἦσαν ὀπωπαί. 

: ἰωω οὖχ ἦν διαῷ. ἐναλίγκιος ἀνδρὶ νοῆσαι" 

ΘΑΡΌΤ Π|. ΟἨΗΒΙΒΤΟΒΟΒΙ ΒΕΒΟΒΙΡΤΙΟ 5ΤΑΤΌΛΕΟΝ. 93 

Εἰ βαρ θπεῖβ τηυΐδ 1.δἴϊποθ Μαβω οΥεὶα 

ὙΘΠΘΓΔΡΑ ΕΓ βρθοΐδηβ ΑρῦτΕυῦβ., 4 6 ὴ τηγβίατη 

ἱπο [8115 βαριθηξῖδο Αὐβοπία δἀποαυὶξ δίγθη. 

ῬΒΟΒῚ οοσπδία τιοπεένασα δε εξ υἱγρὸ 

Ῥιλνα, 564 ποῦ δύδυτη Ἰοησο-γθηΐθγη, 6 Ὸ ῬΒΔΓΘΙΓ Δ: 

τϑορ  οπ15-3 δορὶ 5 Δ Ρ6Π5 ἰπ ἩΠΊΘΓΟ ; ὙΘΓῸΠῚ δ σοητὰ 

δα ἀυείδι- ΒΑΡ θαξ υἱγρίπδίοσα ἑπηΐοδτη υἱγραΐδτη, 

οὐἰηϊατηψαθ ἐοχίατη βἰπο-υ 8 Ῥογταϊοθαξ δυγίβ. 

Τη 6} πο η5 ὀβίθηδομθαξ ἐρ5 Ἠομεαυβ, ποάπο σοσϊίαἰτοηΐβ 

ΘΧΡΟΓΒ, Π6Ο Τηδπία Ὀγγδίθση, 56 οἷα 

γόοοα Βυμηδηδ, Θχμἰ υϊααθ Βοος οαπη (ροοιεαη) ὐδει 

5.416 δἔϊδτη 65 [υἷ ἀθα5 ρου πᾶθ-ἃς δηχῖξ ΘΟΥΡΟΤΙΒ ΓΟΓΠΊΔ ΠῚ : 

ΠΟΣῚ ΘηΐΪΠ 65 ΟΡΙΠΟΙ ἃηΐτηο, ΥἱΓΌΓη Θὰ 

ορογαγίυτη ργοσυῖβ56 δὰ ἴοσυγῃ βοαἀθηΐοτη, 

568 ἰρβὰ Ῥγυᾶθηβ ἔοστηδυῖξ τηδηΐδυβ Μίηογνἃ 

βοίθηίον βρϑοίθμι, φαδτη ἱποοοθαξ : πᾶπὶ 'π ΗΟΙΏΕΓ» 

ἶρϑα ᾿ημαθξδηβ βαρ οπίθγη δάθθδΐ σαπέυμπι. 

ἈΡΟΙΠπἰ5 βοείαβ ρδίθν τηθαβ, υἱγ αἰ ϊ5- 4 8}15, 

αβίαθαξ ἀϊνίπυβ Ηοπιθγιβ. 8 .π|}15 χαϊάοτη Γαϊξ τῖγο 
56 ΗΠ: δὲ βοπϑοΐαβ ογαΐ βυδυῖβ : Προ δηΐτη πὶ ἰρϑθη) 

τυδίογοπι οἰαπάοθαξ σταίίατη,, ογπαία πη ἀθεογα 
ΥΘΠΘΓΔΡΙ οἔ σταΐο, τηδ᾽ οβίαβααθ βροπἀθ αΐεοτ (Ὀὐ πιὰ. 

σεγυῖεὶ συγναΐξ ἱπηδίαθαξ νϑίιϑ ΘΟγ τη 5 ΓΘ ΓΟΓΒΈ ΠΝ 

ΟΔΡΙΠΠΕ το θεξαβ δγαξ δἕ εἰγοῦγη Δ ΓΟ5 

ΟΙΤΔΠΒ ἰαταΐαβ ογαΐ: ἱπίουϊ 5 σϑγὸ αἰ αἰ θα Σ ΑΥθα 

δι ίθηβ., ὙΘΓΌΠ Π0}}}8 εἴ τοΐαπᾶα : ΠΟΙ 6. δηΐτη ογαξ 

δευτηϊηαίδ, 56ἃ Ἰαΐα οχίοπἀθθαΐυν, τοπαυβίδίοτῃ ἔθχθης 

Ῥθείΐοτὶ πυᾶαΐο δ διῃδθῖῖ ἴδοίεὶ. 

Νυάδπη ΒαΡοϊέ ἐγοπίθμῃ, εἴ ἴῃ εαἶνα ἱτοπίθ [εὰ 

βοάθθαξ ἐδιηρογαπεϊδ ᾿π γ6 Π65-4]6η5 : εἰγοῦγη δυΐθτα βΌρογ- 

ΔΙῸ Ῥγοιηϊποπίϊα ἤηχίξ 8.5 Ῥογϑβρίοαχ, 

ΠΟ ἴδιηθγθ : Π8Π| σδυδι ΟὈ]ΟΓΌΓΩ σαγοθδηξ ᾿υτηϊηΡ5. 

Αἰξδτηθη υἶϑὰ πο δγαΐ βί π}} 15 Ὑἱγὸ σῶροο : 

ΨΥ͂ΠΙ. δὲ «Ἱριίοϊο Μαφο.. 

οηἶα Μυβδ ΠῸ}}} τυϊσάπάα ρῥγοίαπο 
ἴδ σοηβροχὶϊ βαρίθηβ Αρυ ει, ἰυπιησπι 

1 ἀτοδηΐβ βἴ πα 5 συοπὶ Βοπιϊα ϑίγεη. 

ΠΣ. Ρὲε Ῥίαπα. 

ἰαϊ ΡΒ ΌΙ ΒεΡ πιὰ πᾶ, Ἰαρὶβ δββιιεῖα ἔεγιβα6., 
α ἀτοῦπι ὨΙΆπᾶ ΒΕΓΕΠ5, ΠΟῚ ἰοἶα ἰεποπίθπὶ 

ΑΙ τρμδήκοι ῬΒαγεῖγατῃ : βθηϊθαβ 5εὰ πιὰ αἰ18 
; ̓ ὐπηαιὰ εἴηρσεοηβ,, ἃ]: φαᾶπι Ππιθγῖα., τϑβίθπι, 
αἴσια ταρὶ τε πεῖ5 ΠῸ}]ἃ σαν Ιεθ οαρ1}]95. Ὁ 

ἸΧ. δὲ Ηοπιεγο. 

ἘΞ τἴτα τόρεϊαπι ΠΟΡῚ5 οβίθπάϊ ΗἨΟΠΊ ΓΙ : 
ἢ ΔῊ ΪΠητ5., ΠΟ 56η31:15 αροβὶ, Ξε ξο πι5 [6 

ἴο οἷβ ἐρεῖ : ΓῊΪΓΙΠῚ 4110 τἱβ ῬΓΟΘ ββουῖξ ἀΡΕΪ5. 

γεῖΞ ἀειβ μος ποῦὶς ἀθάϊι :5, εἴ ἴῃ θῦα ἤσαγὰπῃ 9 
ἱ εἰεπίπι, 5ἱ χυϊὰ ἀἰσηομι εβὶ πὸ Ἰπάϊςε ογεάϊ, 

ἈΝΤΟΙΟΘΙΑ. ᾿ς 

Ηος ΥἹΓ ΟΡ ἔδοϊθης 4] [4115 ἀθβϑίιι δ ἰσῃμθπὶ 
Πῖνα βεὰ ἴρβᾶ 55 τπαηΐθι5 ΤΥ οπία Πηχὶῖ : 
ΟΟΓΡοΥ 5 ̓πϑεϑϑὶ φαοπάδῃν ΠΟΙ ἱΠη ΠΙΘΠΊΟΓ : 'ρϑᾶ 
Οαἷρρε ΡῈΓ ο8 πιδρηὶ σαπίι5 δὐεραὶ Ἡοιηετὶ 

Οοηβοῦβ, ΡΒαρα, ΕΡῚ. 8515 4ιεπι τῖσα ρα γὶ5 ΔΌΓῸ 
Μαοηϊάες κίε ἢϊο. ϑεπίαπι ργίεγγε υἱάθίαν, 

Βαΐος 5Ξεἀ μος βεπίππι δβϑί, εἰ 40 ἢ ἀϊίον οὐὶ 

Οταῖΐα ; οοηνθπίαπἪ σταν 5 εἴ Δηηαθ}}]6 αι! άδπη,. 

Βίαπάδ υϑγεσιπάο πιδ]θϑῖας ᾿πσεΐ ἴπ ΟΓΕ : 
Ιππαῖαϊ ἴῃ σαγνα Οϑ 115 ΘΕΡΎΪΟ6 ΘΟΥΎΤΉΒΙ5 

γψεγίϊςα ἀθοοοπάθηβ εἰ οἰγουτη πα “π᾿ Δι 65. 
Μεπῖο θᾶγθα οαάδηϑβ βραῖϊο ἀἸβρεβοι ιν ἀπΊρὶο, 

ΜΟΙ Ρα5 {Π|4 Ρ1}}5 πια!οχιιε υο! απ π6, ΠεῸ 836 

Οορῖι ἴῃ δησυκίαπι, 564 Ἰαΐθ ἜἘχουνγις, εἴ ᾿πἴγα 
Εἰ τεβεῖβ βίπηιὶ δϑὶ δὰ ρεεΐου!β εἰ ἀδειβ ΟΥΊ5. 

Νιυάα σοπηΐ5 ἔγοηϑβ εβὶ : εἴ δἀ δεῖ βαρι επίϊα ἔγοπίϊ 

ὕπάε 5:0᾽1 πιογεβ ἀποαῖ ρθῈΓ : ἐχβίαξ ὈἐΓΙ πη] π6 

Τυηθγα βυρογοῖ : παιη 6 ἃῚ5 μος ῥγουϊάδ νι 

Αἀάιϊάεγαϊ, ναοὰϊ ΞΌθεγαπΐ 4αϊα "ΠΏ Π15 ΟΥΡ65. 
Αἀβρίοϊθηβ σοι ΠῸΠ ΡΟ5565 Ἴσσθάεγο; ἰδηΐα 
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ἕζετο γὰρ χενεοῖς χάρις ὄμμασιν" ὡς δὲ δοχεύω 
τέχνη τοῦτο τέλεσσεν, ὅπως πάντεσσι φανείη 
φέγγος ὑπὸ χραδίην σοφίης ἄσύεστον ἀείρων. 
Δοιαὶ μὲν ποτὶ βαιὸν ἐχοιλαίνοντο παρειαὶ, 

γήραϊ ἀπὸ Ὁ κατάσχετοι" ἀλλ᾽ ἐνὶ χείναις 

αὐτογενὴς, Χαρίτεσσι συνέστιος , ἵζανεν Αἰδώς" 
Πιερικὴ δὲ μέλισσα περὶ στόμα θεῖον ἀλᾶτο, 
χηρίον ὠδίνουσα μελισταγές. ᾿Αμφοτέρας δὲ 
χεῖρας ἐπ ̓ ἀλλήλαισι τιθεὶς ἐπερείδετο ῥάδδῳ, 

οἷά περ ἐν ζωοῖσιν ἑὴν δ᾽ ἔχλινεν ἀχουὴν 
δεξιτερὴν ; δόχεεν δὲ καὶ ᾿Απόλλωνος ἀχούειν, 

ἢ καὶ Πιερίδων τινὸς ἐγγύθεν. Ἔν δ᾽ ἄρα θυμῷ 
σχεπτομένῳ μὲν ἔϊκτο, νόος δέ οἱ ἔνθα χαὶ ἔνθα 

ἐξ ἀδύτων πεφόρητο πρλυοτοέκενῶ μενοινῆς, 
Πιεριχῆς Σειρῆνος ἀρήϊον ἔργον ὑφαίνων. 

Καὶ Σύριος σελάγιζε σαοφροσύνῃ Φερεχύδης 
ἱστάμενος σοφίης δὲ θεουδέα χέντρα νομεύων, 

οὐρανὸν ἐσχοπίαζε, μετάρσιον ὄμμα τιταίνων. 
Καὶ σοφὸς Ηράχλειτος ἔην, θεοείχελος ἀνὴρ, 

ἔνθεον ἀρχαίης ᾿Εφέσου χλέος, ὅς ποτε μοῦνος 

ἀνδρομέης ἔχλαιεν ἀνάλκιδος ἔργα γενέθλης. 

Καὶ τύπος ἁδρὸς ἔλαμπεν ἀριστονόοιο Κρατίνου, 
ὅς ποτε δημοδόροισι πολισσούχοισιν ᾿Ιώνων 

«θυμοδαχεῖς ἐθόωσεν ἀχοντιστῆρας ἰάμῥους, 

300 χῶμον ἀεξήσας, φιλοπαίγμονος ἔργον ἀοιδῆς. 

Εϊστήχει δὲ Μένανδρος, ὃς εὐπύργοισιν ᾿Αθήναις 

ὁπλοτέρου χώμοιο σελασφόρος ἔπρεπεν ἀστήρ" 
΄ Ὶ “ ΕῚ , 

πολλάων γὰρ ἔρωτας ἀνέπλασε παρθενιχάων, 
ἢ “ Υ͂ 2 » ὍΖ 

χαὶ Χαρίτων θεράποντας ἐγείνατο παῖδας ἰάμόους, 

ἅρπαγας οἰστρήεντας ἀεδνώτοιο χορείης, 
μίξας σεμνὸν ἔρωτι μελίφρονος ἄνθος ἀοιδῆς. 

᾿Αμφιτρύων δ᾽ ἤστραπτεν, ἀπειρογάμῳ τρίχα δάφνῃ 
στεψάμενος " πᾶσιν μὲν ἐὔσχοπος εἴδετο μάντις" 

ἈΝΤΗΟΠΟΘΙἊ ΡΑΓΠΑΤΙΝἍ 

ἀαΙΡΡα υδοιιῖβ ἰηβίἀοθαΐ σταίϊα ΘΟ. 185: υἵαιι ορίποτγ, 

ἃΓ5 ΒΟΟ ἰΐὰ Ρογίδοϊξ, αὐ ομημηΐθιι5 {16 Δρράγογοῖ 
Ἰχοοπὰ 50 οογᾶθ βδρί θη ἱποχεϊ προ Ὠ Π6 πὶ οἰ ΓΘ 5. 

Ῥυδθ φυΐάοπι σοπῶθ Ῥϑυ] ] πὶ οδυδθδηΐαγ, 

βοηροίαΐο τυροβᾶ οσομραΐου ; 5οα {1118 

ἰηροηϊξιιβ, ΟΥ̓Δ ἀττ οοὨ ΠΡΟ 8118, ἱπδιἀοραΐ Ραᾶου. 
ΡΙουῖα δαΐθμι ἃρῖ8 οἶγοᾶ ο8 αἰ γνἱπυτη ουγαρδξ, : 
αυῷ ἴαναμι Ῥαγὶξ τ Πα σπ. Αὐ θα θῈ18 Ὑ61Ὸ 

τηδηΐθιι8 ΔΙ [6 γδ- ΔΙ Γουὶ ἱπ ροβὶ 18. ̓ πη ΘΓ υἱγσδθ, 

γοΙαΐ ἰηΐ ον Ὑὐγθηΐοϑ : ΔΌΓΘΠΊΖΠΘ ΒΌδτη ἱπο! δ θαΐ 

ἀοχίταμῃ, ἰΐα αἰ υἱάθγοίαγ ΡΟ ποτὰ δυάΐγο, 

ΥὙΕ] οἰΐδιη ΡΙ ου ἀυτη ΔΙ {δ ηι, Οχ Ῥγορίπααο, Τὴ Δηΐ πιο δ ἔθη 

τη δ η{1 5[ 1118. Τα] ; δὲ σὰθηβ. {11 μπο αἴσαρ ἔπς 

οχ δαγίϊβ Γογο δία Δ6}}}8 οορ δ οἶδ, : 

ῬΙΘΥ͂δ ΒΙγθηΐβ ΤΩΡ ΌΤη ΟΡῈΒ ἔθχθηβ. 

Ἐλ ϑυσγίαϑ ἐοτηρογδηίία βριοηᾶθθδΐ ῬΗΕΠΕΟΥΡΕΒ 

αυϊ-δᾶκίαξ : πᾶγὴ βαρί δηξ αἰ γῖπο5 ΤΟΘΘῺ5 ΒΕ πη }]05, 

οαἴατῃ ΟὈβογυαθαΐ, ΒῈ Ὀ]τηθι οουϊιπ [ΘΠ η8.. 

Ἐθίδτη βαρίθηϑ ἴδ [αἱξ Ἠξπαοιατυβ, Υἱν αἰνίπι8, 

ἱηβρίγαΐαμῃ δυδίαιιοο ἘΡΠοϑὶ ἄθοιβ., αἱ ῥυϊάθ πὶ 501115 

Βυτηδηΐ σοηουὶβ οία ἰηυδι αὶ ἀορ] ογαθδΐ. 

ἘοΤΔ 46 ἀο]οδΐα οἰ] σοθαΐ Ῥγο  ββίπηϊ Ομ Ατινι, 

ἀυΐϊ δἰϊφαδηᾶο ῬοραΪυτα-Ὑογη 115 Τομαπὶ ἀποίουθιιϑ 

τηογάδοορβ δοαϊξ, ἰΔ 01} }5- 5: 1165, ἰδγηθ05, 

οοιηαϊατη διισθηβ, Ππατἴτ-τηδηξ8 Ορα8 ΡΟΘΒΘΌβ. 

ΕἘΓ ΜΕΝ ΆΝΡΕᾺ ἰδ] δέοι, φαὶ θοηθ-ἔαγν 5 ΑΕΠΘΠΪ5 

ἡπηϊονῦῖβ οοτησαϊς [π]σθη5. Θχ ον αΐ βγη : 

τ] ἀγα Θαΐπὶ ΡῈ ΘΙ ΔΓ ΔΠΊΟΓΟ5 Πηχῖξ, 
οἱ Οτγδέϊδγιτη μλϊηἰβίτοβ σοπαϊέ ἰᾶτηθο8, 

ΓΑΡίογοβ. Γαγο805 Υἱγοίηϊ {15 ἱπαοίαϊδο, 

γΟΠΘΓΔΌΠΙ Πογο ἀυϊοἶβ οδηξὰβ ἀιηογὶ δαμηϊχίο. 

ΠΆΜΡΕΙΤΕΥΟ [ὈἸσαγαθαΐ, ἱηηρία οΥΐποτα Ἰᾶθγ θᾶ 

οοτγοηδέτι8, ΟἹΩηΐη0 ῬΘΓΒΡΙΟΔ οἱ 51}}}}}5 γαΐ!, 

ΟΡ βου γβ οου 5 δ μιϊχία οϑὶ σγαῖϊα : [ἢ Ἰχ 

Ησοο νἱτία πὶ οϑί., 1] λθβά}8 Θου οὐ σὩ Ῥγοίαϊς ὉΓΙΪ, 
αῦ πιαρὶβ Ἔχ 'π|ὸ ὑ θη 5 ἰῸχ οονάθ ραϊογοεῖ. 

ΝΟΠΏΙὮ1] ἱπιγΟΥβ ἢ 8688 οανγαΐ αἰγδ 16 πηα]ἃ.. 

τπνααιδ βυ]οαῖαγ Τὰ ρβὶ5 : 564 ΓΡΙΦΘ. νϑηυβὶιβ 

Ἐξι ἀδθοοῦ, ἴῃ βοοῖα γδοῖριὶ 401 5646 ρα ΓῺ, 

Ἐνγαὶ ἃρὶ85 οἰσοὰπὶ ἀἰνίηο γδ1]15 ἰπ ΟΓΘ, 
ῬΙΟΥΙο5. Ραγταγα ἴανοβ. Μδμιιβ Δ] [ογὰ ΡΔΙ ΠΙΔ ΠῚ 
ΑἸΊΘΡΙι5. ρογίαϊ ; θαι] 8 ϑυβιθηϊδιὲ αἰγαμη4 8, 

ΊνΘΠΤΙ ΤΠ05 {π|8}158. δγὰϊ : 564 οἵ δυσὶ ΔῸ}15 

Ῥοχίογα 86, ΡΒ ΡΠ ΘΟ ΡΙ 65 δάϊγα Ἰοιιθηΐθηι, 

Αὐἱ ἀ6 ῬΙουο ΝΥΠΙΡΠΔΠῚ ΘΓΘΡΘ : ΨΟΪΝΘΓΘ 560 ΠῚ 

Μυ]ῖα δηΐηιο τηδηϊεϑία ἢ465 : πδιηάιθ δάϊτα οὐνὰ 
Ἐχ δάγνιο πηθητ5, πὰης πὸ πὰπο γϑγε ταν 11πο, 

Τοχαῖ υἱ ἈΡΙΏΙΒΟΤΠ 6 ΒΙΓΘΠ5. ΠΟΡ1]6 ΘΔΓΠΊΘΗ. 

1Χ1. 6 Ρ]ιορϑογάο. 

δἰαϊ Βυγ]8 ΒΆ Ποῖ] ῬΏΘΓ ον ἀ65 ΤΠΟΥ]8 ἴῃ ΟΥ̓ 

δΙϑηᾶ [εγΘἢ5., ρδβο [46 ἀμΪ ΠῚ βαρ ΘΠ 115 ΔΘ ΠΊΘ ἢ» 

Το ΡΙ 46. 500]11}} βρθοῖαι οο]θβῖϊα ναϊΐα, 

1ΧΠ. δὲ Ηοναοίϊίο. 

ῬᾺΓ ϑῈρΟΥ 5 ΔΏΪΠλι5 τπᾶσηο ἕαϊξ ἨογδοΙο, 
ὕπάο Ἐριθβο οἰαγιιπι βυγρὶς ἀθοιϑ ς τππ5 Πὶς οἰ τὰ 
Ἡυμμδηοβ ἤθυϊτ ἴθπογὰ ρῥἰθῖαϊα ἰΔΡΟΓΘ5. 

ΠΧΠ1. δὲ Οναΐϊπο, σοπιααάϊαγμηι δογρίονε. 

Τηροηΐο ΡΌ]ΟΒσὶ ρα] γα οβὶ οἱ ἴοσπηα Ογδιϊηϊ, 

Οὐ] πιᾶ]ο Τοπὶ Οδογορὶβ ΡΟΡῸΪ ἰγδοίδη τ θ8 ἈΒΡῸΡ 
Τουβὶῖ δηλ 060 οἰγουμ ἴα ἰοἰα ὙθΠ6ΠῸ , 

Ετ οοἰαἱξ 50} 185 ἴῃ βοεπᾶ ἰυάογα Μιυβᾶβ. 

ΤΧΙΥ. 26 Μεπαπάνο, σοπιοάϊανμηι δογ ριον. 

Ηΐς Ῥαπάϊοηϊς βἰαϊ ρθη! ἴάτηᾶ ῬΜεπᾶπδον, 

Οὐο οδὰ Ἰαοιΐογο πονὰ 86 οομηοράϊα ἰδοίαϊ, 

1116 Ῥιιθ Γι πν νᾶ} 105 οἰβηχὶς ΔΙΊΟΓΘ6Β» 
Ἐπ᾿ εμεγαπι ἔἈπλι]ο5. Ἔχ 88 βθ μου, ἴῃ} 05 

δοκοῦν. δῶν... ὸ.: ρὸν, 

Ιρηθὰ ἔαγιϊνοο τὰρὶ ομῖθ8 βαιάϊα ποοίῖβ5, ἱ 

Τλιβῖθιι5 148}115 σθοῖΐ ργεθοθρία τη. Δ η8. ; 

ΤΧΎΥ. 26 «4πιρί μέν γοπο. Εν 

Ευϊρεὶ εἰ Αμρμϊνγοη τϑάϊμηῖτιβ υἱγρῖπο ἰδασα 

(ἰβαυϊθμ : ροΐογαϊ ναΐῖθϑ ἢδο ἰεβὶθ υἱάενῖ, 

ΠΡ 



ἀχένεις ἔην - Ταφίης δ᾽ ἐπὶ σήματι νίχης 
χ πολυστρέπτοισιν ἐπάρμενον εἶχεν ἐθείραις, 

Ἀλχμήνης μενέχαρμος ἀριστοτόχου παραχοίτης. 
Θουχυδίδης δ᾽ ἐλέλιξεν ἑὸν νόον- ἦν δὲ νοῆσαι 

οἷά περ ἱστορίης δημηγόρον ἦθρς ὑφαίνων᾽" 
ιτερὴν γὰρ ἀνέσχε μετάρσιον., ὡς πρὶν ἀείδων 

ρτης πιχρὸν Ἄρηα καὶ αὐτῶν Κεχροπιδάων, 
τυ ηθρα πολυθρέπτοιο τιθήνης. 
Ἁλιχ' με παρέδραμε θέσπις ἀηδὼν, 
Τλίδνω; - ᾿ ὠγυγίων χλέα φωτῶν, 
ἠπείρων δυὰς ἤγαγεν, ὅσσα περ αἰὼν 

ἑρπύζων, ἐνάταις ἀνεθήχατο Μούσαις, 

ας εὐεπίησιν Ἰωνίδος ἄνθεα φωνῆς. 
Θήδης δ᾽ ᾿Ὦγυγίης “Ἑλιχώνιος ἵστατο χύχνος, 
ἔνδαρος ἱμερόφωνος, ὃν ἀργυρότοξος Ἀπόλλων 

Βοίωτοῖο παρὰ σχοπιὴν Ἑλιχῶνος. 
αὶ μέλος ἁρμονίης ἐδιδάξατο " τιχτομένου γὰρ 
ἑζόμεναι λιγυροῖσιν ἐπὶ στομάτεσσι μέλισσαι 
κηρὸν ἀνεπλάσσαντο, σοφῆς ἐπιμάρτυρα μολπῆς. 

ἰνς ἤστραπτε, φεράσπιδος ἀστὸς ᾿Αθήνης, 
᾿Ἀχαιμενίδαο μένος Κύροιο λιγαίνων, 

Πλατωνίδος ἤθεϊ Μούσης, 
μαθαν τλάεθλον ἀριστώδινος ὀπώρην 
: ἜΡΩς ῥαθάμιγξι φιλαγρύπνοιο μελίσσης. 
᾿ς ἭἽντατο δ᾽ Ἀλχμάων χεχλημένος οὔνομα μάντις" 
ἀλλ᾽ οὗ μάντις ἔην ὃ βοώμενος, οὐδ᾽ ἐπὶ χαίτης 
δάφνης εἶχε χόρυμθον- ἐγὼ δ᾽ Ἀλχμᾶνα δοχεύω, 

ὃς πρὶν ἐὐφθόγγοιο λύρης ἠσχήσατο τέχνην». 
Δώριον εὐχελάδοισι μέλος χορδῇσιν δφαίνων. 

᾿ Καὶ πρόμος εὐχαμάτων Πομπήϊος Αὐσονιήων, 
᾿ φαιδρὸν ἐσαυροφόνων χειμήλιον ἠνορεάων, 
400 στειδομένας ὑπὸ ποσσὶν Ἰσαυρίδας εἶχε μαχαίρας, 

ΠΘΑΡΌΤ Π. (ἨΒΙΒΤΟΠΟΗΙ ΒΕΒΟΒΙΡΤΙΟ ΒΤΑΤΌΛΆΌΜ. 9ὅ 

864 ποῃ δγδέ γδΐββ ; Ὑθυιμ ἴῃ 5ίσηιμι ΤΑΡΗΪ υἱοίουίυ 

Ἰηξαϊδτα ἀρίατα οἰποίπηῖβ οτίηίατη του]εἰς Βαδοραΐ, 
Α]ΟΠΊΘμ:θ ΒΕ ἸθΟΒῈ5 ΒογοΘβ- ηἶχ τηδυϊ 3. 

ῬΗΘΟΥΡΙΡΕΒ Υἱθγαθαξ τηθηΐθγω βιιδτη; οογηὶ ροΐογαΐ 

ἰδηχαδηη Ἠἰβίοτῖδθ οοποϊοπαίοτγίδμι ἰηἄο θη ἤηρθηϑ : 

πᾶπῃ ἀοχέγατη θχίο!]δθαΐ 5Ὲ ΒΒ] γάθυη.,, υξροΐα οΟἸΐπὶ οπθη5 

ϑραγίδθ ἈΠ ΓΤ τηᾶγίθῃ δ ̓ρβογυτη Οδοσορίἀδγαπι, 

ΤΩΘΘΒΟΤΘΠῚ ΟΥ̓ οἷδθ ΤΩ ΟΓΌΓΤΩ-ΔΙ ΤΩ ΠΟγΌτα πυίτίοἶϑ. 

Νδααδ ΗΔ οδγπϑββὶ τὴθ ῥγϑίθγξ ἀἰνῖπα Ἰβοϊηϊα, 

Ἠξποροτυβ ἀοο  ββίτημβ, σαΐ γϑίθγατη εἰαγα-αοΐα ΥἸτΌΓαμ, 

ἀυς ἄσριοχ οοπέϊποηβ δά δυχίξ, 4υδ ουὰπι 

βΒΘΓΡΘΠΒ ἀδροχῖξ, πούϑιῃ ἀοαϊοαν!ξ Μιυβίβ, 

ΤἸοηΐοδο γοοὶβ ἤογοβ 588 βυδυθιοψαθηξίἃ τηΐβοθηβ. 

Ββίαθαΐξ εἴ Οργρίαγυτη ἩΒοθαγυτη ΗΘ οΟηΐτι5 ΟΥ̓, 

ῬΙΝΡΑΒῦΒ ἀυ]οἰββίτηδ- 006, ἀΌθτ ΑΡΟΪ]Ο δγου-ἀγροπίοο- 

δἰοθδΐ δᾶ βρθουϊατη Βωοίεϊ Ἠο]οοηΐβ, [ἰηβί απ 5 

οἔ οσδπΐυχη τηοα υἱδ ββἰτηαση ἀοουϊξ ; παβοθηξῖβ Θπΐ τη 

ἴῃ 1806 }}15. ΘΟ πον β βοάθηΐοβ ἃ Ρ68 

ἴανυτη Πηχογιπηΐ, ἰδβίοτη ἀοοίὶ οἀπέῃϑ. 

ΧΈΝΟΡΒΟΝ ζυϊσοθαξ, ΒΘΠἸ οοβέ εἰνὶβ Αἴθθηθβ, 
πὶ Ργπηιπι ΑΟΒερτηθηϊᾷερ ΟΥτὶ Του ξαἀΐποιη οδείηϊξ, 

ἀοίηάε Ρ]αίοπίες Μυβῶ ἀἰβογίατη ἱησοηΐαμη βοαιθρδΐαγ, 

διϊβίονϊδθ Βουοθβ- ὑγοαπ θη ῖϊβ ΒΘ] ΟΟβδ ΠῚ ΤΠ Θβ56ΙῺ 

Τηΐβοθηβ συμ σου 5 δρὶβ σου γαηξῖ5. 

δίαθαΐ οἵ τόμον ἀἰσίαβ Πποιηΐπθ υδΐθϑ : 

5δἃ ποὴ δγαΐ γαΐθϑβ ἰδτηϊσογαΐῃβ, Πδάι6 ἴῃ ΟΥἿΠ6 

Ἰαυτὶ Βαθοθδΐ δογόπδτη ; ὑθυτπ 860 ΑἸΟΙΉ ΠΟΙ βαβρίουτ, 

4ϊ οἰϊπη γ ο8}15 γτὸθ θχθγουογδαξ γίθμῃ, 

Ῥουίσυτη δάστηθη ἔδχθηβ οΠογα 5 ΒΟΠΟσῖ5. 

Τύτῃ οἵ ῥτίποορβ Βοπθ- ρογδηξίαση Αυβοηαμη ΡΟΜΡΡ}05, 

Ἰωΐαπι Ιβδυγοβ- ἀσπεέστη υἱἰγέαΐατη ἄδοι5, 

5ῈὉ Ρϑαϊθεβ οδ᾽σαθαΐ 1βδυτσοσττη δος, 

Νεὸ ἰδηιθη εϑὶ ναίεβ : ΤΆρὮ 56 βῖρηδα ἰἹῸπρΗὶ 
ΕἸεχ.  θα5 σεσαὶ ΡῬμα θεῖα βεγία οαρ 15 

ποῖ γι ΑἸοπιετεδ [6 1οἷβ ργοΪα τυ. 

ΠΊΧΥΙ. δὲ Τἰμογαΐάε. 
ΤΒυογάϊάε5 δηΐποὶ τογααδὶ τηο ϊπιΐπα,, ἰαπηυιᾶπι ἢ 
Γηβογαῖ ἰβιου δ. βουτιοηῖβ νευρὰ αἰαῖ : 
Ῥεχίγαιη φυῖρρα πιάπυπι κἷς ἴοΠ]Π6 γα σογηἑ τα, ταὶ οὐ 
᾿ ϑρατγίξ βογορ 415 οοηίγαγῖα βου θαγεῖ ἀγπιᾶ, 
 Αγππὰ 4υΐθυβ Ἰανεπαπι ἀείοιιϑα εβὶ Ογτῖα ἔγυρεμα. 

ΤΧΎΠ. δὲ Ηεγοάοίο. 

Νοα Ηδ]οαγπαββὶ Βοπᾶ Ἰδιι5 τηθα πομπιῖπα ἔαρ 

ετγοδοΐυ, νεΐθστιπι ργυάθηβ 40] [λοϊα Ὑἱγοσιιηι, 
Ὅυο5 ἰεγγῶ βεπῦεγε ἀἰι5, 4005 οΥάϊπα ἰσπξδο 

5αουϊα υἱάεγαπι, Μυρὶβ ἴογι βᾶογὰ πουβηΐβ, 
 Ἰοηΐο ἀυϊσειι φοπίεχεπϑ ἔστε Ἰοφαεῖαπι. 

ΕΧΎΠΙ. δὲ Ρίπάατο. 

Αἀξίδὶ εἰ Οσυρῖα Ὑμεράγιπι οἷον εὐϊυβ ὑγΡ6, 

ῬΙμάδτυϑ ἀγρυΐαπι ὀδπίδηβ, 46 πὶ πα ςγΙ  ᾿ρ58 

Ατοϊϊεπεηϑ ἰηΐαν 901165 Ἠε]οοηῖς ΡΟ] ]ο, 

Οοἤἶεοτγάεεαυες τηοάο5 ἀοουϊξ. (πὶ ργοά τ αἶνο 
Μαιγὶβ, ἀρ65 ἴθῆετο ΡΌΘΕΙ 5 ΡΕῈΓ ΟΓΘ βεύθηϊοβ 
Μεῖϊα Ιδθογαγυπῖὶ ἀοοῖ! ργαϑαρία οδηΐι. 

ΤΧΙΧ. δὲ Χεπορἠοπίε. 

Ευϊρεῖ εἴ ἀΥτυἶσογῖ ΣΧ Ἔπορθοη ρτορπαίυβ5 ΑἸ μθηΐε, 

Μαχίπια Αοβετηθηϊάξ αυὶ Ογτὶ ἕδοϊα ςα]εθγᾶη 5. 

ΖΞΈπααϊα οοπηροβεῖε ἴδουπάο Ξογρία Ρ]αΐοηϊ, 
Εἰ ξγανὶβ Ηἰβίουϊδα ρατῖτι παϑοθηῖα ροπᾶ 

Οοπάϊτῖς Πἰφαϊάϊ5 Δ Ἡγπιειτὶ πϑοΐατα συῖ5. 

ΥᾺῪ. Σὲ Αἰεπιξοπε. 

Ἑαϊϊάϊοο κἰδξ εἰ μἴς ΑἸοιηζβοη ποιηΐπα ΟἸΑΥ 5 : 

Αἴ ποὴ ἴβεϊϊους ἴδηθη δεῖ, πος ἰδυγθα ΟΥΠῈ ΠΥ 

ϑεγία ργεπιπηξ. ΑἸοπιᾶμα ρυϊο., αὶ ΡΟ]]Π166 φαομίαπι 
Μυΐοεθαϊ ἀοοίξαιο 5οπο ἰεβιπἀϊηἶβ Δι Γ65, 

Ῥουίοδιθ ἀγραϊ!5 ἀρίαθαὶ δαγπηϊπᾶ Πουυΐβ8. 

ΕΧΧΙ. 26 Ροπιρεῖο. 

Ροπηρεΐαπι βρεοΐαϊα ἄποεπι, αιϊ ἴεϊα σῸ ΡΕΓΠδη5 

Αὐξοηϊάάπι, ἀοπιϊεῖ8 ρεροσὶϊ 5181 ποηθη Ιβαιγ5, 

Ηΐπο ρεάθ βαγβαγῖοαϑ οαϊοαὶ υἱοίοσγα τῃδοβιδοτᾶβ. 

ο- 



390 ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙ ΡΑΙΑΤΙΝἊΑ ΟΑΡΌΤ Ἰ|. 

σημαίνων ὅτι δοῦλον ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα Ταύρου 
εἴρυσεν, ἀῤῥήκτῳ πεπεδημένον ἅμματι Νίκης. 
Κεῖνος ἀνὴρ, ὃς πᾶσιν ἔην φάος, ὃς βασιλῆος 

ἠγαθέην ἐρύτευσεν ᾿Αναστασίοιο γενέθλην. 
406 Τοῦτο δὲ πᾶσιν ἔδειξεν ἐμὸς σχηπτοῦχος ἀμύμων, 

δηώσας σαχέεσσιν ᾿Ισαυρίδος ἔθνεα γαίης. ἷ 

Ἵστατο δ᾽ ἄλλος Ὅμαρος, ὃν οὐ πρόμον εὐεπιάων 
ϑέσκελον υἷα Μέλητος ἐὐῤῥείοντος ὀΐω, 
ἀλλ᾽ ὃν Θρηϊκίησι παρ᾽ ἠόσι γείνατο μήτηρ 

40 Μοιρὼ χυδαλίμη Βυζαντιὰς, ἣν ἔτι παιδνὴν 
ἔτρεφον εὐεπίης ἡρωΐδος ἴδμονα Μοῦσαι" 
χεῖνος γὰρ τραγιχῆς πινυτὴν ἠσχήσατο τέχνην, 
χοσμήσας ἐπέεσσιν ἑὴν Βυζαντίδα πάτρην. 

Καὶ φίλος Αὐσονίοισι λιγύθροος ἔπρεπε χύχνος 

115 πνείων εὐεπίης βεργίλλιος, ὅν ποτε Ρώμης 
Θυμόριὰς ἄλλον “Ὅμηρον ἀνέτρεφε πάτριος Ἠχώ. 

5 ση 1 ΠοΔ 5, 50 ᾿πστιη ΒΟ. 16 86 ΤΔΌΣΙ ΘΟΥΥἸΟΘ Τα 

{γαχῖβ86, ἰηγασὶ!  οαἰοηδίαμη υἱποι]ο Ὑἱοίονί. 

Υὶν {16 οϑέ, Ἰυπηθη ἔπη ομηηΐθα8, ααὶΐ τοσῖβ 

Αηδβίαϑιϊ ΠΟΌΪ] 6. σοΠ118 Ργοογθαυϊξ. 

Ηοο γϑγοὸ σπηοίβ. οβίθ αἰ τθιι8 Βοορέσο8 οστοσίαβ, 

ΟἸ ΠΡ ῖβ σθηΐθϑ Ἰβδυγίοῦθ ἰθυγὸ Ρορευ]αΐιιβ. [οουιτν 

Ααβα| οἴϊδτη δ] 8 Ἡομεπῦβ, 4 6 πὶ πῸῃ ῬΗποῖροπι Ἐρὶ- 

αἰνίηυτα, ΜοΙοΙβ. 6 π6- Πα η 15. ΠΙΙατα, Ραΐο, 

864 χαθπὶ ΤΉΓΔΟΙΪ5 ῬΓΌΡα Εἰ ουῖθ5 ῬΟΡΟΥΙΕ πηαΐου 

οΟἸΘὈτῖ5 Μασ ΒυΖζδηΐπα, συδτὰ δᾶϊμιπο ᾿π Δ η ἔθ Γα 

δἀποαθαηΐ μογοΐος Γἀοαηαϊς Ῥουϊατη Μιβῶ : 

{16 δηΐπὶ {γασίοϑθ ΡΟΘβ608 ἱπρσϑηϊοβδτη ἀγίθμῃ δχϑγουὶ, 

σδΥΤη 8 ΟΥ̓ΠΔΠ5 ΒΥΖΔη πᾶ ΠῚ Ῥαΐτ τ 5Ό δ ΠῚ. 

ΕΓ Αὐβοπία!5 σταίη σοηβρί οἰ οἰ θαξαν οἰ ΑΓ βοηι8 οἵους 
ΘΙοααοηξαπι ΒρΊγἂπ8 Ὑπκοιῦβ, 4αθηὶ οἸἷπὶ Βοπιςο. 

ΤΙΡοΥῦίπὰ δἰέογαπι Ηομιθταγα δ᾽ οθαΐ Ἐδμο Ραΐτία. 

ἩΙῸ [ΓἈΠΊ Πα] ΓΘ ᾿πρ Ὁ πὶ ΠΙΔΡΉΪ5 ΘΘΥΨΊΟΙ 115. 4} 
Τηροβυὶὲ ΤΑΌΓΡΙ, ἸΘροΒα ας ἸΠΒΟΥρϑῖῖ ΠΟΥ Ι]65. 

Ηΐς χυοπάδπι [αν ΟΥΌ5 Ἔγαϊ,, 46 βδῃπριη6 οὐ 15 
ΕἸυχῚ Απδβιδϑιὶ αἰ νίπιι5 ΡΥ ΪΏΟἾΡ15 ΟὙ ὰ8 : 
Ἄθων ἀθά τ διιοῖϊου θη πᾶσηᾶ 56 ϑϑηΐθ οὐ ἐτ πὰ 

ΘΟΘΡΙΡΙΘΟΡ, 1Ρ86. εἴϊαπι πᾶπὶ Υἱπὶ ΘΟἢ Γοσὶϊ Ἰϑι ΓΔ ΠῚ. 

ΤᾺ ΧΙ, )ὲ Ποπιονο. 

ΑἸίον Ἠοιηθυιβ δἰθϑῖ, πΠοη,, τὶ στθου, 116 Μεθ 

Ῥυορθηϊία5., ουὐὐυδαας Οἱ θιπὶ 48 ἰοπῖθ ροοίῶ; 

ϑεἀ χιθπὶ ΤἬγοϊοὶ! ΜυΤῸ Ρργορα ᾿ἰἴογα ΡΟ 

ἙάΙάϊ ἴῃ Ἰασοπὶ Βυχαητία,, φυᾶπι πηοάο παΐδηι 

ἩδΓΟΟβ ᾿ρϑ85 ΠΕΠΊΘΙΟΒ ἀοοῦογο σα πο; 

ΠῚῸ δἰθηὶπι σθοϊηϊξ 5} Ἰπ}1 ἀἶσηα σοι μεσπο,, 
ΝΟ ἰα}}5. ὑγαροἷβ ραϊγίαπι Βυζαηιϊάα Μιιβὶβ. 

ΤΧΧΠΙ. δὲ τὶν οι ϊο, 

Αὐλῖθυβ Πΐο οἷον δϑὶ οθοίηϊε φὰὶ ἀυ]οα Γι ηΐ5 : : 
γ ΊΓρΙ 5. (ΟΠ Χ δηΐπι, 46 Π1, πιαχίμηθ ΤΙ Υ 5, 

Τάδρυα {ἘΠῚ Ἀοιηδπα πον ργοάιχὶς Ἠοταθτμη. 



,Ἴ ἐωύονονι, Ῥαμηΐβοὶ ΠΙΐιβ,, 588} Απαβίδβίο: ἱπιρογαΐογο 
Υἰχῖ!. 5080]. δὰ γ. 402 : ὁ θαυμαστὸς οὗτος Χριστόδωρος 

: ἑλῶν τα ποὺς πες ζευγνύουσι τόπον αἰνίττεται, 

ἤγουν τὸ ἱπποδρόμιον, ἢ τὸ θρυλλούμενον τοῦ Ζευξίππου 
᾿ς λοετρὸν, τὸ τῆς περιωνύμου Χαλκχῆς ἐγγυτάτω, πάλαι μὲν χαὶ 

μόνον γνωριζόμενον. Μυϊξῃ5 ε88ὲ ἀδ Π|Ὸ 5ριδπαϊἰββίπιο 
τοαϊδεῖο υασδηρς. ΟΡ. ΟΒγ. 1, Ρ. 88.» Β. Ζευχίρρὶ ἃ ϑϑύθτο 

ο΄ φΟμα ταδϑηϊ ἢ οοπεϊατι Ἰαυδαὶ Οεάγοηιιβ, δῆηο «υϊηΐο 
᾿ς Δυβεϊηϊδηϊ, ἀὰο ἅππο, βθαϊπίοης οτία, ἴσῃ οοῃϑιηρέιϑ 
᾿ δέ: τότε ἐνεπρήσθη τὸ λεγόμενον Ζεύξιππος, ἐν ᾧ ποιχίλη 

ὕτης τεχνῶν, τῶν τε μαρμάρων χαὶ 

πε εονὸ μὴ παρεῖναι αὐταῖς ψυχὰς 
; οὺς ἐγένοντο. Ῥοϊπᾶθρ δααϊξ : στῆλαι δὲ ἦσαν ἐκ 

πεποιημέναι τῶν σοφῶν ἁπάντων, τῶν ὑψηλῶν καὶ 

καὶ ῥητόρων, 
δυΐδη 

᾿ Ξ 
Ἐπ 

Ε 

ἯΙ 
χαὶ ὅσοι ἐπ᾿ ἀνδρεία ἐγένοντο διαδόητοι. 

Ογβίοαοτί (Ηδγηΐαβ ἱπααϊ Ὁ) ποὴ ἔδπι 
Ἧ ἀδργομδπᾶδβ, φαδιη μοί γὙϑυβ Ποδίου 
᾿ς βἔυδίαπι ογπᾶπαϊ 5ἰπριϊα ρΡοοίϊοα Ποοπίϊα : ογᾶο πατγαπαϊ 
᾿ς μἴδῇ Βαβρεΐ εογίς ταϊϊοηῖβ; ροίοβί δα υἱάθγὶ δἀππιθγαΐαβ 
᾿ς ΟΧΊΡΒ0 βίαξυδταπι ογάϊπο ἴῃ Ζθυχίρρο. ψας. 

1-.[:2. δΒεϊρ]ιοδὲ βίαια, ἴῃ ἴρδο ἱπίγοϊέαι, υἱ υἱάοίαν, 
- Ζουχῖρρὶ ροβὶία. σοᾶ. ἴῃ πιᾶγρ. : εἰς τὸ ἄγαλμα Δηϊτόδονυ. 
Τῦνι : οὗτος ὁ Δηΐροῦος υἱὸς Πριάμου, ἀδελτὸς ἽἝχτορος χαὶ 

.π 1. « Βωμῷ ἀϊοΐυτηῃ 65ἴ ῥγὸ βάᾶσε:. Ηοτῃ. Οἀ. 
7, 100 : ἐθδμήτων ἐπὶ βωμῶν “Ἑστασαν᾽ 5.}:0]., ἐπὶ βάσεων. 
με ὁ Οδρία Ὑτοΐὰ, Βεῖρμοθὶ ἀομυιμι ὈἸ 5βθῖὰ 80 Μεπείδαπι 
βυμηπια Υἱ Ορρυσηαυῖϑβα Ποιηοάοουβ οδηϊξ Οαγ85. 8, 517.» 

͵ς. 8.--5. γατίαυις Βοσηθυϊοι πὶ εὖ χατὰ χόσμον. -Ο. Δόχμιος, 
᾿ς υἷ ΑΠγΟΙβ ἃΡ. ΤἬΘΟΟΓ. 22, 120 : δοχμὸς ἀπὸ προδολῆς 
᾿ χλινθείς. Εχ δοάριη ρΡοοί (ογίδϑϑο βοααθηΐία δαυτηθγαΐδ. 
᾿ς 1α. « Νοὴ τοοίβ ἀτοξυβ : ἀογβιίεηι οἰξιι5 ογσὶξ ἀγάογ. 
᾿ πο ἱπουγγαΐοτη ἀογβαπι αυδϑὶ οοπίγαμοραξ, φαοὰ 5:ορῖτ5 
 ἰδαϊυπξ «υἱ 5ίδηξ ἱπ ρῥτγοεϊηεΐα, πδς ὙΕὶ ῥγοβγοάϊδηβ 58 
᾿ οπρεθαΐ.» Β. Μανίῃ ἀϊεΐυτ αἱ μανιχῶς. ---11 ἐλάσσειν ΡΊΔη. 
ο΄ 48:10. ΖΕξελῆπος. 1ιϑημμᾶ : εἰς τὸ ἄγαλμα Αἰσχίνου τοῦ 
Ο ῥήτορος. --- 13 δ᾽ ὁχ ΡΙΔη. Ξιιπιρίαπι, (υὶ ἄνθεα, υἱ ΡΑ].οοἀά., 
᾿ 6 Πῖο 5υρουβουρίο μ. « Ἄνθεμα ΟΌΤη δοοθβῖο ({π θὰ νυ. 
ΟΡ. 34) ΡΓῸ ἀνάθεμα Πᾶῦθο, υἱὐ ἴρ5ᾶ ϑιδᾶδ ογαΐογοιη ἀθαϊ- 
 φδγυοῦξ. δῖος υ. 316 ἀϊοῖξ ροεία ποι γε ἤοριη, 56 ἴρβαμῃ Μὶ- 
 φΟΓΥΆΤΩ Πηχῖββα Ηοτηοτΐ βίδίυδτ.» Β. 
Πς 417-22. Αγιδίοίοἶδ5. Τιοτηταᾶ : εἰς τὸ ἄγαλμα Ἀριστοτέλους 
τοῦ φιλοσόφου. « Ατίπίοἔ }15 5Ξίδΐιιδ5 ἀδβουρ ΟΠ 6 πὴ ρα] ῖο6 
ὙοΥΓ εἴ ἢ] δέγαυϊε ὙἸβοοπίϊ Τοοπορτ. δ τ. ἔ. 1, α. 4, Ρ. 188. » 
:8.---οϑι. Οοηΐ. ΥΥογηῖςκ. δὰ ὙΠΡΒΙοά. 667. 
᾿ς ,23.3]1. δ οηιοσίϊοηοξ. Τιϑτημηᾶ : εἰς τὸ ἄγαλμα Δημοσθένους 
" τοῦ μεγάλου ῥήτορος τοῦ Παιανιέως. 6 τηρίδρμογα υοοὶβ 
σάλπιξ υἱάδο εἰΐαία ἃ ΒοῖΞΞ. δὰ Ῥβϑι! πη ̓ . 284. --- 26. Βο- 
4 Ὑ]05 τηϑοθαΐ δὴ ἐφαίνετο. ---- 28. 5ἔΘρμαπιβ ΒΥΖ. : Ἦμα- 
θία,. .. ἡ νῦν Μακεδονία. --- 29. Αριυὰ ΗοΙΠΘΓΌΤ ΜΙ ΠΘΙδι5 

ἐπιτροχάδην ἀγόρευε. 
Ο .32.85. Εἰγὶρία65. Τιοτημηᾶ : » σ - . φιὝ - 

εἰς ἄγαλμα Εὐριπίδου τοῦ 
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---εῶς.:- -ο.Φ..:.--- 

τραγικοῦ. --- 32. Δοχεύω, Υ͂. ΤΠ οβΔιν. --- 34. Διανεύμενος, 
ᾳυοά 5ο]οΐ ἀϊεὶ διερχόμενος. « Βοβρί οἱ σέο οαϑίϊ Ἑυπρίαϊ5 
ΠΟΡΌΒ, 4005 ἴη ἔγασο 5. 58}5 » 50 ῆδπη 58η- 
αἰϊπιοηΐα οἱ Ριυαϊοϊεϊε5 ἀἰβο ρ πάτα γα ϊξ. » 7166. 

30,37. Ραϊωρλαίιι5. Τιοτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα Παλαιφάτου. 
« Βὲ Ρ:ρβαῖο νδΐβ νυἱὰδ αϊοηθμι ῬδΙςρ δι Εἰβοβογῖα- 
ΒΔ} Ρ. ΕΥ̓͂Ι, ἈΧΠΤῚ. Οδέογαπη υἱχ ρμυΐο ἱσῃογαθῖοτη νδΐθιη 
[υΐβ56 Δ αἰΐχυο Βου]ρίογα βίαξαα ογηδίαπι. ΟΠ γβέοδογιιβ 
γί βίδίις δυξ ροδίω: δϊουΐαβ., Ἰδατο οογοπαίϊ δὲ ἃπο- 
ὨγΠλΐ, ῬΑΙΈΘΡμδΕΪ ποπῆθη οοηἸδοίατα γὙαηϊββίπια ἀθάοτίξ. 
Ἔπρεπε, εοοπϑδρίοιιις εταΐ, οἴἴδτα νυ. 88, 121, 265,362.» Β. 
---37 στεφόμενος ΡΙΔη.: στεψόμενος ἃρορτ. ἙΔρτίο. ΒΙΌΙ. εὖ 
Ρ. 182. 

38-40. πεκιοάλι5. Τιδτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα Ἡσιόδου. Ηδδῖο- 
ὅσπη 50 Ἠδιοοπο ἃρηοβ ραβοθηΐθηι δ οψαυπίυῦ Μαβδ 
ἰπ ΤΏρος. 23. --- 39 δ᾽ ἐδιάζετο ΡΊΔη. « οἴ ἀρορτ. ΡᾶΓ. ΥἹὰ6 
Δ ϑγηΐοῖ. δὰ Τγυρμοᾶ. 448. ΑἸΐα 6ϑὲ γαϊο νυ. 122, υδὶ δ' 
ἐδιάζετο ποη τυυίδηάυτη. » Β. 

41:44. Ροϊγεάινι5. 1,οταμνᾶ : εἰς ἄγαλμα Πολυείδου. « Ὑαΐοβ5 
Ῥοϊνίάυβ ἴῃ [Ὡ]}}5 οοἰοθγαΐα5, ἰάτη ἂρ. Ηομι. Π. Ε, 148,. 
δὶ γν. δυη. εἰ δὰ Αροϊοάοτ. Ῥ. δ44 5644., ΒαΌΝΝ. δά 
ἘΝ Ἐχρ!ὶς. Ρ. 218. Οοηῖ. ἰηΐτα 264. » 8. --- 42 τινάξαις 

,ἡ τινάξας Ρᾳ]. 

ΙΝ δἰπιοτιδ5. Τιϑτηπιᾶ : εἰς ἄγαλμα Σιμωνίδου. ---- 
46 οὐ χερσίν. « ὨΙΞΙΕ5 ἴῃ Ἱγταπη ἰηΐθης5. Ποία 6556 υἱάθίων, 
ἴδγθ αὐ Ατηρ θα ἂρ. ΡμιΠ]οβέγ. ᾿ὰη. Ιοοη. Χ, Ρ. 778 - ἧ 
ἑτέρα χεὶρ τείνει τὸν νοῦν εἰς τὴν πηχτίδα. » 766. ---- 48 564. 
ἀναιδὴς αὐδόμενος... ἀνήχεε Οοάδχ, ἴογ Ἰᾶρ5ο0 Πἰγαγῖο ; ρο- 
βίγογηστη δἰΐδιη ΡΊδη., ἃ Βγαποκῖο οογτϑοίαμι. 

80, 61. Απαχέπιοηδς ΡΒ γυϑβίοαβ. Πϑιημηᾶ : εἰς ἄγαλμα Ἀ- 
γαξιμένους. 

83-ὃ5. Οαϊοίιας. Τιοτατηᾶ : εἰς ἄγαλμα Κάλχαντος. -ϑ2 δ᾽ ἐχ 
Ρίδη. Θεστ., Ηομῃ. ". Α, 69.---δΆ. « Οἰχτείρων, ργευ 6 η5 
αυϊρρα βἰπιι! δέοι τορύτη οἵ τηδὶᾶ ἱπᾶθ ᾿τηγηϊηθηξία οχϑ- 
αἰξυϊ ατθοο. ΟΠ γιβίοδογιβ οἱ 5:16 οαυβεθ, 4υδιη Οχ 
Πιδᾶθ βυτηρβὶξ Α, 78-83, 109 56644., 5]ογοβίογθιι 8] θγϑτη 
δααϊαϊξ. » ας. 

5060. ἔψ,ΥΪαις ἈΟΒΠΠ15. 1ιϑτημηα : εἰς ἄγαλμα Πύρρου. 
ΑἸῖᾳ Ῥυγγῆὶ βίδα ἀθβου οί υ. 192. --- 58 τὰ μή οἱ Ρ]α- 
πιμ. (γ. “8 0005. Ργϑῖ. 1, Ρ. ΧΧΥΤΙ, ἢ. 39); τά μιν οἱ Ρα]. 
οἴ Δροξτ. Ραᾶγ. 

01-δὲ. Απηιϑηιοπο. Οὐδίξοῦ ὙΘΓΞῸΒ ΟἸἶβ551 ἴῃ οοα. Ραὶ]. 
- 64. Μελαγχαίτην, 41 ΗοΙΏΘΙΟ χυανοχαίτης, Νορέἔσπαμη. 

05-68. Νερέιτιι5. Τιοτητηδ : εἰς ἄγαλμα Ποσειδῶνος. --- 
67. Ηγρίπιυβ Ροεδξ. Αβίγοῃ : 17 : θμὲ Νορέίμπο βἰηιμίασγα 
[αεϊιπέ, ἀεοἰρμίπι απξ ἔπι παπὶ απὸ δὼ ρμείῖο 6715 
σοπδίϊιεν εἱἰδηῖις, χψιιοά Νερίνηο σΥαὐ 55: ΠῈ}1}}} 6556 
αγϑιγαπέιγ.. « Ἠυαβτηοαϊ ᾿τηασῖποϑ Νορίυηι ἱπαϊοδί ΥΥ εἰ- 
σον. δὰ ῬμΠοσέγ. ᾿τηᾶσ. 1,8.» Β. 

69-71. ϑαρρῆο. Τιϑυυμηᾶ : εἰς ἄγαλμα Σαπφοῦς τῆς λυριχῆς. 
- 70 ὑφαίνει, 71 ἀναψαμένην Ρα]. 

72-77. Αροϊϊο. Τιδτημηᾶ : εἰς ἄγαλμα ᾿Απόλλωνος τοῦ Πυ- 
θίου. ΑἸ1ᾶ45 ΑΡΟΙ Πἰ5 βίδξιδϑ ἀπὰ5 ἀδβογινοῖ ἱπίγα 206, 283. 
-- 78 ξίνεα Ραὶ]. --- 77 τηλεσχόπος γυ]ξ Βοίῃίαβ. 

78-81. Ἐδηιιδ. ΤιΘτημηᾶ : εἰς ἄγαλμα ᾿Αφροδίτης. ΑἸ180 Ὑ6- 
ΠΟΡῚ5 βίαϊιιεθ. ἀπο ἀ βου θοηΐοΓ νυ. 99, 288. --- 78 ἔλειδε. 
«ΑΒ Φῖδ υϑπιβίδα υἱαθθαΐαγ ἀπ  ΠΠ]ατό. --- 80. ἼἌντυξ 
μηρῶν πογα ἀϊεΐαπι 46 διηουῖθιιβ ΤΌΓΓΏΟ50 ἔθτηΟγα 50- 
ϑομξθυβ οἔ 5656 τοϊυ παδπέθαβ. » Ψ2ας. 

82-85. Αἰεϊδίας65, ΟἸϊηϊοο Π]᾿ὰ5. Τιθτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα ᾿Αλ- 
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χιβδιάδου τοῦ ἐρωμένου Σωχράτους. --- 84. Μύθων, ΘΙοααθηίί. 

-- 85 ἐγείρων 5001 Βοί 5. ἱ 
806-91. Οἤγ 568. 1,6 μη : εἰς ἄγαλμα Χρύσου τοῦ ἱερέως. 

Οοηῇ, ἰηϊἐπαπὶ ΠΙδαΙ5. --- 88. « Ῥαΐοῖ δὃχ βοο Ἰοοὸ ΟΠ Ἰβίοαο- 
ταπι ἴῃ ΗΟΠΊΘΙῸ πρὴ Ἰορίβ86 στέμματ᾽ ἔχων, ῬΙ αΓΆ]6 Πα (Πᾶτη 
οἱ 'ρ86 ἃ ροίογαΐξ βουῖθ6γ6), 56 ἃ βίπρι]αγομ στέμμα. ὅάτη, 
ΠΟῚ βουγαΐο τε, υὐδϑέθαπι πηιΐαγα ορουίυϊ. -- 89. Ηοϑβιοά. 

ΟΡ. 188 : Ἀνδρῶν ἡρώων ἱερὸν θεῖον γένος. » . : 

92-90. «εἰλιις5 Οωβαγ. Τιϑτημηᾷ : εἰς ἄγαλμα Ἰουλίου Καί- 
σαρος. --- 93. Βοείαις, 505 (Υἱοίογιαπι Ποβίϊαπι), αἱ ΤΠ]. 
Ἐ, 452, 8]. ---- 94 ἀγείρων ῬΩ]., αἰΐογαπι ΡῬΊΔη. Βλοσ.; Υ. 1]. 

Δ, 36. --- 96 νέος ἰῃ τηᾶγρ. Βαθοΐ ῬᾺ]. 
97, 98. Ρίαίο. 1,6τητηᾶ : εἷς ἄγαλμα τοῦ φιλοσόφου Πλά- 

τωνος. ----97 εἱστήχει 080., υἵ Βα ργὰ 72. ΟΟἄοΧ ἴ6ΓΘ ἔστ. 
99-101. Ῥδηιι5. ΤιΘΙητηᾶ : εἷς ἄγαλμα ἄλλης ᾿Αφροδίτης. 

Οομ. 78, 288. --- 101. « Ο΄5έτι5 ἀρβουὶ υἱάθἪυ 511} }}}8 
Ιοῦο, ἀπα6 τη] 65 σἸδάϊατη ΘΒ ρΘηβαστη σογαηΐ.» 766. 

102-107. ΠΟΥ αρ!γοα 5. Τιογημὰ : εἰς ἄγαλμα Ἕρμα- 
φροδίτον. -- 103 οὐδὲ πῸΠῸ 78 0005. 6χ Ῥὰ].: υα]σοὸ οὔτε οχ 

ΡΙδη. --- 107 φαῖνον ΡΙδη. 
108-110. Εγίηνα. Ἰιοτημηὰ : εἰς ἄγαλμα Ἡρίννης (510). 
111-116. Τογραπαον. Τιθτηπηᾶ : εἰς ἄγαλμα Τερπάνδοου. 

-- 111 μή με λίπῃς ΡΔ]., μήτε ΡΊδΔη. ---112. Οοπΐ, 123. --- 
118 χινουμένας ΡΩ]. --- 115. « ΤοΡαπάτγυχη δα 56] ΠΟ Π 6 Πὶ 
Ταϊιβίοοβ ΟΡ6 βοαδηάδτη ἃ Τιδοθς μη} 18 δανοοσδίῃγα [1586 
πᾶιταΐ ΡΙ]αΐατοι. ΜΟΥ, Ὁ. 1146, Β, οἵ Ῥίοάογιιβ ἰπ ἔγδρτη, 
Ῥ. 639, 16 ΝΥ 6858. Οοπῖ, Ῥουίζοη. δὰ Ζ]ΐφη. Υ. Η. ΧΙ, 50.» 

ενἴαο. - {10 Ἀμυχλέων Ῥα]. Εχ ἢθς ΙΟ60 ΑΠΊΥΟΙΘΘΗΒ65 56- 
αἰ ΠΠομθὰ ΠΠὰτὰ οχοϊΐαϑβα ϑβυβρίοαθαΐῦ Φαροθβίυβ. 56 
Βοΐ58. : « 1ῃ ποιηΐηθ Ἀμυχλαίων ΠἾἘ}] ΤΌγβδὴ Θγ {{π|8 οϑὲ 
φιυφγομάσπμῃιν, οἵ ροΐθϑί 46 ἱρ515 1δοθ δου "118 ἱπ6 Πϊσὶ. » 
᾿{1{7-120. Ῥογὶοῖο5. Ἰιϑτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα Περικλέους. 
120-124, Ῥυίασογαξδ. Τιθτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα φιλοσόφου 

Πυθαγόρον. --- 124. « ᾿Αχράντοισιν δᾷ τηρη{15 οἵ ΘΟΓΡΟΓΙΒ Ρὰ- 
γυἱ(αΐίθιη τοίθγθμασστη υἱάθίιγ, αι ῬυΓΠασοτῶ ἀἰβο  Ρ] πὰ 
ΟΠ ηαθδΐ. » ζα6. « Μοῦνον ποη πἰ[146 ἀϊοίαχη 6δϑΐ : ΟΟα}15 
ἰδηΐιυχῃ δα τηθίϊοπαδ ναϑίδ οοἱὶ βραίϊα υἱθθαΐαν. ΕΘΓΘ τ] μα 
μοῦνος.» Β. ἴπηο αἰοἰξ, σα] πὰ ΒΟ] υτὴ δὲ Βαυτηοηΐδγη τη, 

᾿ ἘΪΠΠ] ἀ6 ἰδυγθηΐβ οἱ φαοίμαϊθ ρογθιη!θα8. 
125-130. δέδϑίοϊνογιιδ. ΤιΘτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα. Στησιχόρου. 

- 126 σιχελίη οοα. « Οουτίσα Σιχελική, Δα] οὔ γα τ Θηΐτη 
ΠΘΟΘΒΒΔΙΙΟ ΤΟΩαΪΓ[.» ΠΘΟΪι67. Οογγοχὶξ ἤδη ἵ,. Ὀἰηαογί. 
ἴῃ ΤΉΘ8. --- 128 μολόντος ῬΙαη. Οιδτα μολοῦντος, Τιυοᾶ 65 
ἴῃ ῬᾺ]., ΤΘΠΊΟΥΪΓΏΙ5, οἴβὶ ΒΟ ΓΊΟΥῸ5. Θὰ [ὈΥΠἃ τιϑδὶ βηξ. 

131-135. Ποηιοογζι 8. Τιοτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα Δημοχρίτου 
φιλοσόφον. --- 38. « "᾽Οργια Μούσης ἰρβῦμη ΡΒΙ]ΟΒΟΡ 
βίιαϊ τη 6586 υἱαἀ θέαν, Ὠϊβὶ 1η8}15 δοοῖρογο ἀρ 115 διξθι5 
485 γϑίθι 68. ἡιυιδίσαϑδ ΔΡΡΘΙΔΓΟ ΒΟ] ΘὈδηΐ : 685 οἵ δ] ἶβ56 
οἵ βου ρ618 ΠΠυβίγαβϑο Πϑιηοουπηι οοηϑίαϊ. » Χ70αο. ὙἰάΘ 
Μυ]]δοῖ. Ῥ]ΟΒΟΡ Βουπὶ ἔγαστη. 1, Ρ. 336 566{(. --- 134 
ἐγέλαις ΡᾺ]. 

136-138. ΗΠ γΟἰἶ65. Τιθταπιᾶ : εἰς τὸ ἄγαλμα Ἡραχλέους. 
-- 138 λιδύτιδος οοαά. 

139-143. Ατισα, ΤΘΙΘΡΕΙ τηδίου οχ δθγοι]δ. Τθιητηᾶ : εἷς 
ἄγαλμα τῆς Αὔγης. ---- 140 ἐπιστείλασα. « ΗΘΥΓΩΔΠΠῚΒ ΟΟΥΤῚ- 
σοραΐ ὑποατείλασα, 564 ρῬοϑίθα 811{8 7 56ηβ1:. (Ὁοηΐ, ἱπένα 
188, φᾶρος ἐπιχρεμές.) αΥΟ8 : 1671: ΘΉ}5 ἸνυυηνογῸ υδϑέοηι. 
ΜΙΗῚ ρδοοῖ ΒΒ θυὶ γουβῖο, οοη ρΟΊ θη ὑοδίθηι. ΒΟ ΠἸοοί, 
Ῥοϑί νἱἷτὰ αυδη Ῥᾶβ88 δϑί, γϑϑίθιη (δ Πυχογαΐ Δ ππ- 
ΤΟΙ Ἶ5. ΘΟΙΩΡΟΗΪΐ, ποπᾶππη ΤΘΡοβίζο οΡΙ Ποσατ γίπουῦϊο. 
ΒυαποΙῖυ8 βουῖρϑὶξ οὐδ᾽ ἄρ᾽, οἰΐτα ποορβϑιἑαΐθμι, αὐ ορίπον. 
Μίγαμα νἱ ον! Ῥοΐεβϑί ψυαοᾶ Ηδγοι]θβ πὰης Ῥοῖηᾶ Ηδβροτί- 
ἄστῃ τηᾶηιι ἰθηθδΐ. 56 [ὈΥβΔη ροθίθ [158 δϑέ ἱπίδγργοία- 
(10, οἵ πη] ] 16, σαδτη ῬΓῸ Απιρα Βα θαϊξ, ἀπὰ [αἱ Ἡοβρουγί τη. 
6] πο δγδηΐ οἰάθιη Ὀαβὶ ἱπηροβίίω βίαίιιϑο Ἡθγο 5. οἱ 
Αὐρο5, ἰαϊΐχαθ Αἀρο ἰἀπίσπη Ἠδγοι] ργοχίτηα. 515. 16, 
40, ἄγχι, ἐγγύθι ἀ6 υτυἱοϊηΐα ἰδηΐατη.» 8. 1}. ἐθείραις 
Ρα]. --- 148 ἀπὸ δειράδος τηΔ}1}{ Βοΐ55.: ὑπὸ δειράδας ΡΊδη. 

143-147. Ζπιοαξ. Τιοτημηᾶ : εἰς ἄγαλμα Αἰνείου. --- 144. 
λάψυπον ΡΔ]. --- 140 σοφὴ αἰδώς, πἰπηϊτιιπὶ σὺν σοφίᾳ αἰδώς 
γοὶ αἰδὼς χαὶ σοφία. Ἀροΐα οορί586. υἱᾶθο Οτγοίίαμη. Μ8]6 
Βοίι. σαφής. : 

148-1δ4. Ογοιδα. ΤιΘτη μη : εἰς ἄγαλμα Κρεούσης. --- 149. 
« ΟἸηηΐηο ἀἰδβρ!ίοοῖ αὐταῖς, Απ αὐτή 8δη αὖαις, 5[6οὐδῇ 
δ0ηΐ ἴῃ ἀοβουϊρίϊοπο βγη} 15 ΒΡ 5 ἨΘουθΥ. 188---7 συ 
Βᾶπηο οοπἸδοξαγδπι Πγτιηθηΐ. » Β. Ῥογρογαμι Βοίμ. αὑτῆς. -- 
180 ἀφελχ. βα]., αἴογχαθ οοᾶοχ βἰ μηροὶ σ. --- 153. Τιθήνην, 
»ραϊγίαπι, αἴ τῆοχ 158, 104, 376. 

585-159. Ποϊοηλιδ. ΤιΘτημηᾶ : εἰς ἄγαλμα Ἑ λένου. « 6 
Ἠδρίθηυ γαΐθ ψαἄατα οΟἸΙορὶ δᾶ ΡΒ ]οβίν. Ηδθν. Ρ. ὅ8!1, 
Ῥίατα Βομγδάογιβ Ἐπιθπᾷ. Ρ. ΧΙ, ἴῃ χαῖρ οἵ ααεθ δᾶ πδης 
ΗδΙοηὶ ἰπ Οτέθοοβ ῬΓΟΡοπβίοποιῃ δοίππί. ---- 1δὅ πατρὶ δὲ 
νηλής οοαΐοο5, ἱπ 400 τηοτῖίο Ὠοογοΐ Τδοοθβίαβ, Φαστῃ ἀ6 
ΗοΙοπὶ οὐλὴ Ῥυΐδτηο βἰπιυ]ξαΐο ποπῖο ἱγδαϊουῖί. Θουρϑὶ πα- 
τρίδι, ατοΙ βοουξαβ Ἰαϊπα. » Β. 10. ἀνεπαύετο ΡΊΔη. --- 159 
πήματα ἨδοκοΓαβ, 60}}. ν. 191. Ῥογρογᾶτη δἀθθδίιν σή- 
ματα. 

᾿ 41ρ0-164. Απαροηιαοῖτα. Τιοτητηᾶ : εἷς ἄγαλμα Ἀνδρομάχης. 
Ησοπι. 1]. 7, 395 : ᾿Ανδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿ετίωνος,. 
-- 1602 χορυθαιόλος ΡΔ]. ὐαδι 

165-167. Μοπεῖαιι5. Τιοτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα Μενελάου. --- 
106. « 1,οἴαΐϊαγ, αἴγατῃ ἄθ υἱοίῖβ Ὑγοϊαπὶβ ἂς τϑουροῦδίδ 
Ἠδίοπα, ἃπ ἀδ υἱοῖῖβ Ῥγοοῖβ δἕ ἀποία ρυϊοῦγα υἱγρῖπο ἢ Ηξθο 
Ῥοίίου υἱάθίυγ βοπίοπίϊα, ργορίογ ὁμόφρονα, φυοᾶ ἨρΙοπῶ, 
Ροβί Ῥαυὶαΐ5 οἵ ΤΠ ῖρΠΟ θ᾽ ἀπιογοθ ΜΘποῖδο τγοἀαϊίδο, Υἷχ 
Θοηγθηΐγο υἱαάοίυγ.» 8. ᾿ 

168-170. Ποϊοπα. Ἰ,Θτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα ᾿Ἐλένης. 
171-175. υἱ͵ΐίχοβ. Τιϑτηγηᾶ : εἰς ἀγαλμα ᾿Οζυσσέως --- 174 

ἐγέγηθεν ΡαΪ. : 
175-188. Πδοιδα. Τιδττᾶ : εἰς ἄγαλμα Ἑ χάθης τῆς γυ- 

ναιχὸς Πριάμον, μητρὸς δὲ “Ἕχτορος. --- 117. Κόσμῳ,, 5Βίαΐία 
γὙ61 Βα τα ἄθοοτο ; ἢἰδὶ 5118 δϑέ ἰδ δ τη ΒΥΠΟΏΥΤΩΟ ὙΟΟΐΒ 
ἀγάλματι. --- 179 δυσαλγέος ῬΙΔη. « ΕΟΓβΔΠ ἄπνοον. 
βἷο δϑβϑί υἱβ.» Β. Αύσσης ἀ6 Ὑϑ θη 55ϊπ|0 ἀοΙογο, 0 
48 Δρυϊρ᾽απΐαγ, οαπὶ ΒΔΟΟΒΔΡα5. οἵ Μωπδαϊθιβ οομηρᾶ- 
γδηΐαγ, αὐ Απατγοτηδοῖα ἴῃ 1]. Χ, 460, 766. ---- 182 πεσοῦσα 
Ραᾳὶ]. 

189-191. Οαδεαπάγα. Τιϑτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα τῆ: Κασάνδρας 
(ϑἷο οἰϊδπι ἰη Ὑθγβιι).---190. « Ἑαΐο Ττοΐδπο ἱπηρουῖο ἱπδίδηΐο, 
Ρυΐδηηιβ Οδββαπάγδατη, αὐ {γα πάδτη, ἴῃ οΔΓΟΘΓΘτὴ ΘΠ οἱ 
7581: ν. Τχοίζ. δᾶ Τυοορῆν. 350. » ζας. Ἰὴ 

192-196. ΡΨ, υιι5. ἈΘΒΠΠ15. Τιϑπηπηᾶ : εἰς ἄγαλμα ἑτέρου, 
(τ ] 15 ἕτερον) Πύρρον. ΑἸΐὰ βίαϊαδ 6115 ἀοϑογρία ἴυϊξν. 
56. -- 195. ἑὴν οἴῃ. Ρᾷ]. « Ηδγηΐαβ ὀδηβοῖ ΡΎΤΤ Ππη 50] ἴα 
Τηδηῖι ΠΟ Υἱοίοτγ πὶ ἰδβίαγὶ, 5 ῬοΟΙυχθηδο ἴῃ θυ 8 46- 
β[ϊηαΐτο ἰαΐατη ἀθ πα πξδγθ. » (766. ---- 196 ὄμμασι ῬΊδη, 

197-208. Ροϊγχοπα. Ἰιδταπιᾶ : εἰς τὸ ἄγαλμα Πολυξένης 
τῆς ἀδελφῆς Ἕχτορος. ΕΓ Ῥᾶ0}}0 ἱπίουϊβ : ταύτης ἠράσθη 
Ἀχιλλεύς" διὸ χαὶ ἐπὶ τῷ τάφῳ αὐτοῦ ἐσφαγίασαν αὐτὴν Ἵ)- 
ληνες ἐν τῷ ἀπόπλῳ. --- 200. ΤηΐογΓοΟσδ ΟηἿ8. βίσημτη οαπὶ 
ατοίϊο Βοἰββοπδαϊιβ, πο ροϑβί ἔχεις, 568 ρΡοϑί ἀλίγχιος 
Ροηϊξ, μή ̓ ησθηβ σα πένθος. ---- 302 ἔχοι Δ 006}8. οἵ ΒοΙ58.: 
ἔχει οοἀᾷ.: ἔχῃ Βοίϊ 8. --- 204. Νοΐατη οϑὲ ΝϑορίΟΙθτηπτι 
ῬΟΙΪΥΧοπδτη ἱπη ΠΟ] τὶ {π|551556 ἴπ ἔπτη]. ΑΟΘὮΠ]Π15. « Οὐ 5 
ἰπ ῬΟΙΥΧΘΠΔΤη ΔΠΊΟΓΘΙΙ οἵ ἰπΐου βροηϑα! α τηοσίθιη πᾶγταΐ 
ΡΒΠ]οβίν. Ηθγ. Ρ. 738.» 8. -- 207 ξυνήϊον ῬΔΙ. 

209-214. 47α.7 Οἰϊοὶ. Τιοτητηὰ : εἰς ἄγαλμα τοῦ μιχροῦ 
Αἴχντος τοῦ Λοχροῦ. --- 210 πελώριος ΡΙΔη. « 568 ἀἰδρ 16. 
ὀδριμόθυμος ᾿Οἱλεὺ: πελώριος. ΡΙαπα ρα ἸΘοίίο πδΐᾶ οχ Ἰοθο 
ΗΟ}. 6ὉἹ 1]. Η, 211, 4αθπι ἱπηϊαΐιι5. δ ΟΠ γί ΙΙ5. : τοῖος 
ἄρ᾽ Αἴας ὥρτο πελώριος, ἕρχος ᾿Αχαιῶν. Αἴ ΗΟΠΊΘΙΙΒ πελώριος 
ἀρ Αδοθ, Ῥ]ηι 65 τη8]6 ἀθ ΟἸΠθο. --- 212. Οοηΐ. 279, οἵ 
ἰηΐγα ΡΊδη. δρίρτυ. 344. » 8. ---ι4. « ᾿Ελέλιζε, οἰγοῦχηγοῖ- ἡ 
γοραΐ, ἱ. 6. πο οἱ ἔ]πς ᾿η ογορδΐ. » Βοίϊι. 

41ὅ-218 (4 ἰη ΡΙδη. Ἰοσαηΐαν Ροϑί Υ. 221). (Ξ ποΉΟ. 
ΤιοΙηπηᾶ : εἰς ἄγαλμα τῆς Οἰνώνης γυναιχὸς ᾿Αλεξάνδρου τοῖ 



ἐς τ λι. Ζεϊοίγρία ἴῃ Πρίομαιν. αἱογάυθ οοᾶοχ 

τώ πλιαμας Ηος. τοίογομάμμι δὰ δὰ ἰθιηρογᾶ, ἀαυπι 
Ῥατίβ, τποῦίϊ ργοχίπηιιβ, (Εποηθβ δαχηϊαπι ἐγιιβίγα ἱπυρῖο- 
Ταραΐ. » υαε. 

ΟΠ .,Ά8Ξ49-221. Ραγῖ5. Τιοτηπηᾶ : εἰς ἄγαλμα ᾿Αγεξάνδρου. --- 

: Οεδγοπῖβ, ἤανῖ ΡὨγυρῖϊ, Π|ίαπι. σεῦγοπίάα οἴϊδτη 
Μεΐ. ΧΙ, 769. 

225-257. Ῥαγο5 εὐ Επίδίϊις, ποίἰββίποὶ δχ ὙἹγρῖ!ο “Ἐπ. 
Τ1οπιπιᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ πυγμάχου Δάρητος. ΝΙΠΉΪΓΌΤΩ 

15 ᾿ἰθγατίυβ ἃ ὑϑῦβα 222 δρογγαυῖξ 'π ὙοΓ- 
Αὐαλέῳ δὲ Δάρητος ἐναντίον, ΟΥ̓ 5518 τη 6 18. --- 

ἐῳ ἱμάντι, οερϑίι. --- 223, « Κήρυχα, πμηπέϊηι, 
ἄγγελον (γοααθηϊα5. ροπαηΐ Ροείςϑ. ΡΙπάδγιβ 

το τον ἡ νροδτας ἀμδροειᾶν φν 
των. (σοηῖ. τηοχ 258. )--- 324. Οοτηρο βίο ἔπνεεν ὀπω- 

παῖς βδδουϊαπι, 40ὸ Ομγβίοδογιβ 5οτίρϑιἑ, Ὑθιθιηθηΐοῦ 
τοᾶοϊοξ. » ὕαο. --- 226. Μύρμηκες ΗδδγΟΝΐΟ βαηΐξ, ἔξω τοῦ 

υ, καὶ οἱ πυχτιχοὶ ἱμάντες. Οοηΐ. Ρο ΙΧ ΠΙ, 150. 
εἰϊαξ Βατείξ. ἰπ Ἡ δ ηιοῖγες (6 ἐπορρίο ΑΜ 

ἔπϑοῦ. ἴ. ΠῚ, ῥ. 266. --- 227 φόνον διψόωσαν ΡΔ].; 
᾿δυψῶσαν Ρίδη. Ηοο οἀϊάογαΐ οἴ πε θα Ρ. οὐ μβεραίδορ νῷ, 

Ῥγαίαξ φόνον 6011. ῬΆΠΙΡΡΙ ορίατ. π᾿ Ρίδη. 137, 

ἱποογίαβ,, συΐα5 ποιηθη Βᾶϑὶ 5ἔδξἔι:θ. 
Ἰερὶ ποη ροΐογαξ. 1θτημηᾶ : εἰς ἄγαλμα 

Φίλωνος, μᾶλλον δὲ Μίλωνος τοῦ Κροτωνιάτου. 
ΡυΘΊΙ, ἃ Βἰπιοπῖ δ πηθππ γα Ὁ Γ 

᾿αβοβίμοπο ἰπ Οτδξ. ὧδ ξοτοπᾶ Ρ. 331, οἵ Ὑποιηϊβεο ΟΥ. 21, 
ΟΡ. 249, υϑὶ γ. Ηατγάυΐη. Ρ. 503. ΜΙο ποιίξβί πηι. --- 240. 
᾿ς « Παρειαί Πηῖο βυπὲ ἀντὶ τοῦ ὀφθα)μοί, υξ 5:5: ρ6 σεηδ Ργὸ 
᾿ς οὐ] 5 Τ1,Δξϊποβ ροδίαϑ : οοπῖ. ὅεγν. δὰ Υἱγᾳ. Ἐπ. ΥἹ, 
᾿ς 686.» 8. --236 μυῶνες 146.: μυιῶνες οοὐἀᾷ. Ηἰΐβ8 γογῖθι5 
ΣΝ ἀπδαβ ἰτηϊίδέατ Ἡποοοπίυτι ΧΧΗ, 48 566. --- 240 εὐγγάμ- 

πτοιο Ρίδη., ργοραπίο Δ ογηΐοκ. δὰ Τιριοά. 205; ἐνγνά- 
πτοιο Ῥα]. « ᾿Αὐλός ἀ6 δησιιξίο ἐγαιηἰΐο ἀϑυγρᾶίατ, » «Ζ7ας. 

ἢ 441, 2345. Οπαγίάσηιις, οταῖου οἵ ἀὰχ Αἰ πο θηβίυγη. 
Ῥ-. Πριπτηᾶ τ : εἰς ἄγαλμα Χαριδήμου. --- 242 ἑῆς: π. βουλῆς 

«οὐάᾶ.: ἑαῖς π. βουλαῖς ὙΥ δΥγπῖοι. δα Τιῖρῃι. Ρ. 111. 
243-245. Μεϊαπεριι5. Τιοτηπιᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ μάντεως 

Μελάμποδος. --- 245 τιταίνειν ΡΊΔη. 
346, 247. Ῥαπέλιι5 Ὑτοΐαπυβ. Ηἰς οἔ ἔγθβ φαΐ βοχαθη- 

ἴὰγ ς ἴῃ ΠΙδάο Γ, 146, 147. Τιογητηᾶ : εἰς ἄγαλμα 
᾿ τοῦ Μάνθου. --- 247 μῆνιν γᾶπᾶ ΠδΙ]οἸδεϊο ΒΟΙΉΪ. 
τ΄ 248-250. ΤἸιψηιαίες. Τιοιημηᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ Θυμοίτου. 

᾿ς --Οὶ 949. « (οηίαϑιιβ 5ῖνα δοτηρυΐϊβαβ ἴῃ ἀυθιξαἰίοποβ, ἱ. 6. 

ξ ̓ Νερεΐαβ φαϊὰ ἀϊοοτοῖ. » » Η. δίερϊι. ἴῃ ΤΠ65. νυ. ἘΏω. γὲ- 
ποτὰ Βαρθοξ ατοξίαϑ ἴῃ ἸδἔἸηϊ8.---950 ἐνὶ Τρώεσσι 50 ρ οδέτι 
 Βεγηΐθβ, Ομιραγὰπβ Υἶγα. “Ἐπ. 11, 30, δ᾽ ΤΗγπήἴεβ 
᾿ Ὑτοΐδποβ, υξ δααῦπι ἀυταίουπι Ἰηΐγα ὑσθοῖ ἀυεσογοηξ, 

᾿ Ρηπηαϑ Βογίαϊγ. 
ος 95{-2353. ΓαΊρο. « Τὴ ΠΙδᾶς Λάμπος, Ξε Λάμπων ἰάδηη 
 Ὑοραΐαν ΔΡ. ἈΡΟΙΙοᾶοΥ. ΠῚ, 12, 3. » ὕΧας. 1,οτηπιᾶ : εἰς 

᾿ ἄγαλμα τοῦ Λάμπωνος. 
Ε΄ 4254. 255. Οἰγέμις. ΤΟΙ : 
᾿ς -- 2584 ἑστήχει εἴ εἶσχε ΡΔ]. 
ἶ 256-258. 15οογαΐοξ, Τιοτητηᾶ -: εἰς ἄγαλμα τοῦ ῥήτορος 

εἰς ἄγαλμα τοῦ Κλυτίου. 

Ἢ Ὑἱγ Πησρογοίον τηυΐαϑ. 
᾿ς 259-262. Απιρηίαγαιι5. Τιοτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ μάν- 
᾿ς τεῶς ᾿Ἀμςιαράου. --- 261 βοόχτιτος ἀτεοῆπι!, οΟἸ]αΐο ΝΟΠΠΟ 
 Ρίοη. ΧΧΥ, 4{5. Νοΐα ρα !α γε δὃχ Ονϊάϊο Μεοΐδηι. Π1Π. 
᾿ Οοᾶ. Ρα]. βιόχτιτος, ΡΙΔη. λυρόχτιτος (υοᾶ τοῦ! ατο- 
 Ἐἰ5). --- 262 ὑπότρομον ΡΔ]. ΑἸίογαμη πΐτιτη ἀνδράσι Ππαϊιὰ 
᾿- ἄυθῖς νοεῖς δἰϊὰβ Ἰοσατα ορεϊπεΐ. 
᾿ς η,63.205. Αρίαιιδ. ΠιΘμηπηδ : εἰς ἄγαλμα τοῦ μάντεως 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΒΕΟΌΝΟΌΜ ΑΝΝΟΤΆΤΙΟ. 

᾿ ̓Ισοχράτους. --- 258. ᾿Αφωνήτῳ πόνῳ βοπδέ ἸΔΒΟΓΕΠῚ ἀπο, 
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᾿Αγλάου. « ᾿Αγλαός οοἀ,, 56ἃ Ἄγλαος 5ογῖρϑὶ βϑοιυμά πὶ 
τορι ΐατα ἷπ ποτιηϊηΐθιι5 ὈΓΟΡΓΙΪΒ. ΟΥΠ65 ἴδιηθπ ρδΐγομι 
Ῥοϊγιαϊβ νδὲϊβ σαγαπυηι ΔρρΟΙ τ βοϊεπέ. Οὕᾶγα (ἢ γκῖο- 
ἀογατη δορί ποΐοπ ΘΓ ΘΥΓΟΓΘΙΏ ΡΓῸ ΠΟΙΗΪΠ6 ργοργῖο ᾶ- 
Βυΐβ56 βυβρίοαίυν Ηρυμΐυβ. » (60. (οἀά. ἑστήχει. --- 264 
μαντιπόλων Ραὶ. 

266-270. Αροῖϊϊο. Τιοτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ ᾿Απόλλωνος. --- 
2607 ἀτμήτοισι Ρίδη., φυοὰ οὐἀϊξαγ. « Ἔσο ργία Ρα]αΐ!- 
ΠΔΠῚ 50 ΓΡίΌΓΑΓΩ. 856 ἄνθεσι ποη ἀ6 ΠΟΛΙᾺ ργοργία ἀϊ- 
αΕ8 φαρίοπάστη τηοηβέγαξ 5 Π6η8 ΟΠ ποῖ᾽ γάρ. ϑυπὲ 
μη ἄνθεα ᾿ἰρϑὶ σοτηᾶγιπη οἰποϊπηϊ. ϑογγαΐο ἀτμήτοισι, 
8] 6 ροβξ ἀχεοσεχόμην οἰαδάθηῃ Γοὶ ἴτῆᾶσο δα δοίυγ. 1η- 
ἰθΠρο ἀδμήτοισι ἀ6 ἙΔΡῚΠΠ15 405 οαἰατηϊβίγα δ ρϑοξίπος 
βοὴ ἀοτηθπογαπέ ἴῃ οἶτγοβ δὲ Ποῖ ο5, βοᾶ χψαΐ βαπέ ἠδίαγα, 
πο ἃτγίθ, ογπαῖϊ.» ΜΒ. Βγῃποκὶαβ χαίτης. Βοἰπβοπδαϊαπα ἴῃ 
ποὺ οἂρὺξ τοϊῖψιδ ἱπίογοϊ ἀϊββ υἱάθηΐαγ. --- 270 πλήματα 
Ραὶ]. 

271-276. 4)ατ Τοϊατηοηΐῃϑ. Πϑιητηᾶ : εἷς ἄγαλμα τοῦ 
μεγάλου Αἴαντος τοῦ Τελαμωνιάδου τοῦ ἐχ Σαλαυῖνος. Ἐδ]-᾿ 
ΒΌΤΩ ΠΟΙΏΘΩ ξοτὶ δ βου ρέσπι [υἶ586. βυθρίοαίατ Ηδγυπΐαβ. --ἰ 
273 δ᾽ οπι. Ραᾳὶ. 

477-282. βδαγροδάοῃπ. Τιδτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα Σαρπηδόνος 
τοῦ ΔΛυχίου, ὃς ἦλθεν ἐν Τροίᾳ μετὰ Γλαύχου. --- 282 ἀνεπ. 
Ρίδη. 

283-287. Αροϊίο. 1ιδτατηᾶ : εἰς ἄγαλμα ἑτέρου ᾿᾿Ἀπόλ- 

288.290.Ψ Ῥεπῖι5. Τιθτητηᾶ : εἰς ἄγα)μα ἑτέρας ᾿Αφροδίτης. 
- 290. « Ἐτ δος Ιοοο Ηδγπῖυξ ἰπαϊοαξ ἀϊνογβαση [ἶ556 
οοβίμηι ἃ οἷηρσοϊο 400 γεβίϊβ εἶγοα Ἰδίθγα οοηβίγησθρᾶ- 
ἴυγ. » 966. 

291-296. Αεἰιέϊ!δ65. Τιδτοτηᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ Ἀχιλλέως. 
- 292 σαχέων οσοὐᾷ.;: σαγέων (1. 6. ὅπλων) τακεϊξαϊξ Βοΐ5- 
50η. δὰ ΤὭθοριι. ϑδΐπη. Ρ. 310. -- 294 ἀνέπ. ΡΊΔη. --- 295 
οὗ γὰο Ρα]. 

297-302. ΜδΙΟιΥῖι5. Τιοτατὴᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ ἙἭ μοῦ. 
- 297 ἙἭ ρμείης, 302 ἐπιτροπόωντο: Ρ]Δη. 

303-305. Αρείοῖιι5. ΤιΘτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ ᾿Αποληΐου. 
-- 303 ὄργια Μούσης, εοηΐ. 133. Ἄφθεγχτα Βτοάτρυβ δὰ 
τηδσίοδτη βεϊθπεϊδτη Αρυϊοῖϊ τοίογοθαΐϊ. --- 304 ᾿Ἀπυλήϊος 
ΡΊδη. --- 305. δήγϑη ἃ6 Μυβ4, υἕἱ ἱπίγα 350. ᾿ 

306310.  έαπα. 1,Θτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα τῆς Ἀρτέμιδος. ---- 
308 ἰοδόχον χατέχουσα ΡΊδη. --- 309. « Πυσία Πῶς δχ (α]- 
᾿πηδοῦο, Ηγτηη. ἴῃ Ὀΐδπ. 11 : ἐς γόνυ μέχρι χιτῶνα Ζών. 
νυσθαι λέγοωτὸν, ἕ ἵν᾽ ἄγρια θηρία χαίνω" υδὲ ν. ΒΡΔΠΠΘπη. 
Ἐγαΐξ υββεῖβ υἱγσαία, υἱγαι}!8 Δυγοὶβ δὰξ ΡαΓΡαΓοΪΒβ. σρίὰν 
486 ἰπ γϑβϑία δάϑυςβ δυξ ἱπίοχεβ: υ. Ῥο]ας. ὙΠ], 14. 
“ας. --- 310 ἀνειεμένη πλοχάμου αὔρης ΡΩ]. 

311-350. ΗΟΤΙΕΤΊΙ5. Ἰμοτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα Ὁμήρου. Οσυΐ 
ἰπῖτα δἀάϊξαμῃ : ἔχφοασις τοῦ ἤθους χαὶ τοῦ σχήματο: αὐτου. 
-- 313. « Θυιὰς τέχνη, ἰἀΔευ 45 ροσέϊοα; συΐα τηδὶθ βδηὶ 
Ροεῖς. Π6 Ηεβίοαο νυ. 39, χαλχὸν ἐδιάζετο θυιάδι λύσση. » 

.]1ας. --- 314 τῇἦ 6ἔ ὅμη (516) Ρ4].; ὁμοῦ ΡΊΔη. ἱπορέϊ βίη ; 
ὁμῆ Ὠῖς οβέ ργὸ ὁμῶς, 5 ΠΠΠ 6 Ὁ Ὑοὶ Ῥεππάθ 86 ΘΟΓΡΟΓΙΒ 
Ηοχιοεὶ ἔογτηᾶπι οἰ ηχογαΐ. --- 318 τό τ᾿ ἐῴχειν ΡΙδη. ἡ ἐ- 
πόγυα δεηδ πουόταίΐ Γογηιαπι εἰγὶ, πὶ φιο ἔρδα παδίία- 
δαΐ, 145. Μαϊπη ἐπισταμένη ἴπηρογα ΟΌΠ ἀνέπλασε, πὲ 
βοϊεὶ ἐπισταυένως. --- 320 δ᾽ ἐμὸς ΡΙΔη. 56}0]. : ἠράσθης,. 
ὦ φίλος, τοῦ χάλλους χαὶ τῶν λόγων Ὁμήρου, χαὶ τοῦτον 
πατέρα σὸν ἐχάλεσας διὰ τὴν σὴν εὐμουσίαν, χαὶ ναὶ μὰ τοὺς 
λόγους, οὗ μαχρὰν εἰ τῆς ἐχείνου ψυχῆς καὶ τῶν. ἐχείνου χα- 

οίτων. --- 323 ἔσταξε ΡΙΔη. --- 325 βότρυς, γ. 9]. --- 325 
μαλαχός τε καὶ εὔτριχος ΒοίΠΠπ5,, ΡοΒίΓΘ στη τη 6. --- 339 
χουροτρόφος, πᾶτη μῃοτὶ Ἠοιηθιηϊοοτατη οδττηΐπατη [6- 
οἴϊοπο ᾿πβε ἐπ θαπίυγ. --- 334. 56}Π|0}. : τυφλὸς ἦν ὅ πλάσας 
αὐτὸν, ἐπεὶ Ὅμηρος πολλῶν ἀνδρῶν ξόλεπε χρεῖττον. Ξ’ς 
ὙΔΙΙοῖα5 1, 5 : ΗΠ ΟΥ̓ δὲ χιιῖδ σσοιηι σοπίξιηι »εία! 
οπιπῖθιι5 βεηξίθιι5 ΟΥδιι5 οβ΄. --- 3306. Ῥτο ἐνέζετο. --- 339. 
[ἢ ργοϑᾶ πρὸς ὀλίγον. --- 342 564. « (ορίίαβεα ρυΐο (ἢ τγὶ- 
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βίοαουιηι 6 (ἀΡ0]ὰ ἀπὸ 46 Ῥίπᾷδνο ἰηπίδηξθ οἰγοα γ6- 
Ραΐαν, οἵ Δ 'ρ80 τοίδυξιιν ν. 387 566(., ἃ}065 ἴῃ 6[118. ΟἹ Ὁ 
Π]0]}{Π0ᾶ556. » 966. --- 344, 5601)0]. : ὡς θαυμαστὸν τὸ τῆς 

εἰχόνος σχῆμα. --- 3460. 4}οϊϊϊηθηιν γουϑι8 αἰ οἰδηΐθμη. 
351-359. ῬΠΗΘγΘΟγ 165. ΤιΘτημηᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ φιλοσόφου 

Φερεχύδους. --- 352. « Ιτηᾶσοὸ ἀποία ν᾽ ἀοἔι" ἃ}0 δυτῖσα το] 
ὩΡΥΊΟΟ]ἃ, 5ἔϊμηι]ο ᾿παπιρθηΐα γτοσοηΐθ, οἵ ἀἰοὶ - Υἱγ ἴῃ ΡἘ]]1ο- 
Βορ Πα τοσπδηβ. ΟΟἼαπὶ ϑρθοίαξ ἰδηαιδπι θα θ πὶ βαρίθη- 
{ἰ. » 7α.ο. Βοίμίυβ Δα βου! ρ51: : « χέντρα », ἃ ΓΟΠΟΠΊΟΙΠΓΩ 
Δ ο68.» 

354-350. Πογαοϊ 8. Τιοτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ φιλοσόφου 
Ἡραχλείτου. --- 356 ἀνδρομένης ΡαΪ]. Ε 

357-300. Ογαίίηιι5. ΤιΒΠλμηᾶ : εἰς ἄγαλμα Κρατίνου τοῦ 
χωμιχοῦ. .--- 358. Της6]]Πἰσαηΐαν ἀοπηασοσὶ Αἰ ΘΗ ηβίΠ, 
4] οΥὐἱρίπα βιηΐ Ἴωνες. 

361-360. ΜοδηαΉ 6)", ΤιΘτητὴδ : εἰς ἄγαλμα Μενάνδρου 
τοῦ χωμιχοῦ. Οο0αα, ἑστήχει. ---- 305. Β᾽σῃ!Ποδί πον οοτηω- 
αἰδῦ᾽ ΔΡραΠΊΘηΐ πὶ ῬΓΌΡΘ 50} {πππ|, Ὑἱ ἰαΐαβ. υἱγρίηθβ, Ηδπὰ 
᾿ηϑ]5ιπ Θρ᾿ΓΠοίοη, Φαστη υἱγρίηϊαϑ. δι Ὁγδίιιν ἔτη ἑδνωτή 
ἄμπδπι ἀέδνωτος, δηΐο Ὠπρ[15. δἶνο ροβί ῃιιρεϊαβ. --- 360, 
μελίφρονι τηδ]οθαΐ Βοί 8. 

307-371. 42} 71 )ι0. ΤιΘτητηᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ Ἂμφι- 
τρύωνος. --- 307. Τιϑυνο (Οὐ 5 Θρ᾿ ΠοΘίοη δχ ποΐδ (Ἀθ}} 
ΘΟΙΟΠδίϊ ναΐρ8. --- 309. Νοία οχ Ῥ᾽αυΐο 11ὰ υἱοίουϊἃ ὃ 
ῬΆΡΠΝ 5. νοὶ Ἡ ΘΙ θοἱ5. ---ο 370 πόλυστέπτοισιν ἐφάρμ. ῬαΪ., 
τ προ 367 ἤσταπτεν ἴῃ ΘΟ΄ΟΙΗ. ---- 371. ΑἸΟΠΊΘΩ68 Πρ 
Ῥγοίίαμη δυδηΐ ἢΠ15 νἱοίουϊς. 

372-370. Τ]Ίογ αἰ 65. ΤιΘτητηὰ : εἰς ἄγαλμα τοῦ ἵστορι- 
χοῦ Θουχυδίδου. --- 374. ἀνίσγχε Βοίἶτι5. Πα ρΒοάϊ 500] αἴ ἃ 
τῆδϑηῖ Το αρδηΐ. 

377-381. Πογο(οίιιδ. Τιδτημηᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ ἱστοριχοῦ 
Ἡροδότον. --- 377 ἀοιδὸς ῬΊΔη. --- 379 δοιὰς ΡΔ]. Α Ὑοίουθιι5 
ΠΟΏΠ.}}15 ἰοίμα8 ΟΥ5. (θυ γα Πὰ ἴῃ ἀιιὰ5 ΡᾶΓί68. βῖνθ οοπί- 
πϑηΐο5 αἰν ἀοθαΐαγ. --- 380. ὁπ]. αὶ]. 

382-387. Ρίηιαλιιδ. Τιθγηταᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ λυριχοῦ 
Πινδάρου. 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟῚΝ ΘΑΡΌΤ ΤΠ. : 

388-399. ΧΟΉΟΡ]ιον.. Τιοτητηδ : εἰς ἄγαλμα τοῦ Ξενοφῶν- ἦ 
τος. ῬᾺ]. Ξενοφόων. --- 389 λιγαίνειν Ρᾳ]. 6 Ο ὶ 
Ῥοΐϊιι5 ἀιὰπὶ ἀθ ΑΠδθαϑὶ δοοὶ ρΘη απ. --- 399. « Φιλάγρυ- 
πνος μέλισσα βδρ᾽οηξ: 5ίι᾽ τη 6556 νἱἀθίιν. ῬὨΏΠΟΒΟρΡ ΐ 
ἰρίταν οαπὶ Ὠἰβίονϊα οοηἠ απο ποι τηϊγαΐον ἴῃ 
ΟΡΕΓΟ. » 766. ἷ 

393-397. Αἰοηιαη. ΤιΘτητηἃ : εἰς ἄγαλμα τοῦ λυριχοῦ Ἃλ- 
χμάωνος. --- 393 ᾿Αλχμαίων ΡΊΔη. ΑἸΟΙΘΟΗ, 
γαίβ ΠΠ 8, δ ἴρ86 γδίθβ μα θοθαΐαν ΤΉΘΌΪ5, --- 394, οὐ ἐπὶ 
ΡᾺ]. 

398-406. Ρογιρθίτιϑ. ΤιΘΙητηᾶ : εἰς ἄγαλμα ΤΠομπηΐον, ουΐ 
ὐάϊξατη Καίσαρος, αυοὰ δὰΐ δχ δυγογο πδίαμῃ οϑὲ, δυΐ 
ἘΠ] Π, 51 ΑΠμαβίδβιιβ Πρ Γαΐου σοβρ  οἰϊαγ, « Ῥορία Ῥοτὰ- 
ΡΟΙΙ Μαρῃηὶ Ἰδυυάθπι οὐμὴ ἰδυᾷθ Απδϑίδϑιὶ οοηπθοῖξ, ΕἸοίαΒ 
οὐαΐ Π|6 οἹαάϊοβ ρϑάϊθιιβ οδοδηθ, «αυοᾶ ἀδ υἱοίουία ἀδ 
Ιβαυγῖβ ἰη οΓρυοίδίαν ποβίον, αὖ ἰπδ Θοοαβίοπθη οαροῦοξ 
Ἰαυάδηαὶ Αμδβίδϑι!, αυὶΐ 46 ᾿βδυγία ἐγ υτηρδνογαί. Αἰτη- 
σοραΐ ᾿5δΌΡΙοα γορῖο ΙΗ ν] απ οἵ ΟἸΠ οἴατα.,, ο}118. ᾿γῸ- 
νἱμοί ραγίοιη ϑδΌγὶ, σθὴ8. Ὀ61]0 οἱ Ἰαϊγοοϊ πη! ἀοαϊία, 
ἰηναβογδηΐ, “Ψάγη «Ζαστὴ Ῥοτϊηροίυβ Ὧἀ6 μἱγαϊϊβ ΟἹ οἰ θ5 
ἐνὶ ατη ραν ορῖς,, Ἰάθπι ἃ ΟΠ γβίοάογο υἱοίογίτη 6 1880}}5 
γορογίαββο ἀἰοϊ αν. Α Ῥοιηροῖο δυΐθιῃ ἀθβοθηᾶῖββα Απδϑίᾶ- 
βίαι, οομητηθηΐαπι οδί βῖν ροθίδο βῖγθ δι! οογαπι. Νάτα 
ΟὈϑοι ἃ οΥαΐ Π}}}}5 ἱπη ρου ίου 5 οὐἶσο,, ἀ6 4υἃ γ, Πυοδηρ, 
Εδηι. Βνυ.. 85.» .ας. --- 400 ἔθεα Ραᾳ].: ἤθεα οοηΐ. ὅδο. 

407-413. Ηολιογι5 Βγεδηζίαξ. Το πὰ : εἰς ἄγαλμα τοῦ 
ποιητοῦ Ὁμήρου. --- 409 παρήϊος γείν. ῬΑ]. «- 410 Μυρὼ 
ΡΊαμ.; καϑαλίμη ἃ ῬΥ. τι. οἵ ἔτι πεδνὴν Δ]. Π6 ποῦ ΗἨΟΠΙΘΙῸ 
νἱάθ Ἐγδστηοηΐα Τγαρίοογαμι δὰ. Ὀϊάοί, Ρ. 149, Μοίΐποκ. 
Οοιη. 11. Ρ. δ88 864. Μαίγ[5 δρ  βυδιμπιαΐα ααςθάδμη ΒΌροΓ- 
διηΐ ἴῃ ΑΒ Πο]ορὰ. : 

414-416. Ῥὶγσὶιλιι5. ΤιΘτητὴᾶ : εἰς ἄγαλμα τοῦ ποιητοῦ 
Βιργιλίου τοῦ γράψαντος τῇ τῶν Ῥωμαίων διαλέχτῳ τὴν χα- 
λουμένην Αἰνεάδα ἐν ἔπεσι θαυμασίοις. --- 415 Βεργ. Ρα]., 
Βιργ. ῬΙδη. --- 416 θυδριὰς Ῥ4]. Ὀμόριὰς, Ὁτηθτῖοα, Βο- 
{Π|5, Πποβοῖδβ 4ΙΔΓ6. 

- τ τ «----ος....-.  - ἧ ἧ 

᾿ " 

Ἀπ οΥ Ψ ἈΨ ΣΌΣ νυ ΜΝ Ὁ Ὁ 



Ἷ Εἰς Διόνυσον, Σεμέλην τὴν μητέρα εἰς οὐρανὸν ἀνάγοντα, 
προηγουμένου Ἑρμοῦ, Σατύρων δὲ καὶ Σιληνῶν μετὰ λαμ- 

"ΤἸάνδε Διὸς δμαθεῖσαν ἐν ὠδίνεσσι χεραυνῷ, 
᾿ χαλλίχομον Κάδμου παῖδα χαὶ Ἁρμονίης, 
ματέρα θυρσοχαρὴς ἀνάγει γόνος ἐξ ̓ Αχέροντος, 

τὰν ἄθεον Πενθεῦς ὕόριν ἀμειδόμενος. 

2. Ὁ Β χίων ἔχει Τήλεφον ἀνεγνωρισμένον τῇ ἑαυτοῦ μητρί. 

 Ἴὸν βαθὺν ᾿Αρχαδίης προλιπὼν πάτον εἵνεχα ματρὸς 
᾿ς Αὔγης, τᾶἄσδ᾽ ἐπέδην γᾶς Τεῦθραντιάδος, 
Ῥήλεφος, Ἡρακλέους φίλος γόνος αὐτὸς ὑπάρχων, 

᾿ ὄφρα μιν ἂψ ἀγάγω ἐς πέδον ᾿Αρχαδίης. 

3. Ὁ Γ ἔχει τυφλούμενον Φοίνιχα ὑπὸ πατρὸς ᾿Αμύντορος, 
ἢ χαὶ χωλύουσαν ᾿Αλχιμέδην τὸν οἰχεῖον ἄνδρα. 

᾿Ἀλχιμέδη ξύνευνον Ἀμύντορα παιδὸς ἐρύχει, 
᾿ς Φοίνιχος δ᾽ ἐθέλει παῦσαι χόλον γενέτου, 
ὅττι περ ἤχθετο πατρὶ σαόφρονος εἵνεκα μητρὸς, 
᾿ παλλαχίδος δούλης λέχτρα προσιεμένῳ" 

ἵνος δ᾽ αὖ δολίοις Ψιθυρίσμασιν ἤχθετο χούρῳ, 
ἦγε δ᾽ ἐς ὀφθαλμοὺς λαμπᾶδα παιδολέτιν. 

. Ὁ Δ ἔχε: Πολυμήδην καὶ Κλυτίον τοὺς υἱοὺς Φινέως τοῦ 
Θραχὸς, οἵτινες τὴν Φρυγίαν γυναῖχα τοῦ πατρὸς ἐφόνευ- 
σᾶν, ὅτ: τῇ μητρὶ αὐτῶν Κλεοπάτρᾳ αὐτὴν ἐπεισῆγεν. 

Γητρυιὰν Κλυτίος χαὶ χλυτόνοος Πολυμήξης 

χτείνουσι Φρυγίην, ματρὸς ὑπὲρ σφετέρας. 

[λειοπάτρη, δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἀγάλλεται, ἣ πρὶν ἐπεῖδεν 
τὰν Φινέως γαμετὰν δαμναμένην ὁσίως. 

ΘΑΡΌΤ ΠΙ. 

ᾧ Κυζίκῳ εἰς τὸν ναὸν ἀπολλωνίδος, τῆς μητρὸς ἀττάλου καὶ Εὐμένους, ἐπιγράμματα, 

: στυλοπινάχια ἐγέγραπτο, περιέχοντα ἀναγλύφους ἱστορίας, ὡς ὑποτέτακται. 

ΟΥ̓ΖΙΟΕΝΑ ἘΡΙΘΒΑΝΝΑΤΑ. 
Ογζίοὶ ἴῃ ἐθπρ]ο Αρο]]οπ 15, πιαίγ!5. Αἰ(8}1 δὲ ΕΠ θηἾ5, Θρ᾿ ̓Ρδιηπηδΐ ἰ0}}5 ΘΟ] απι- 

ΔΕ θ.5 Ἰπϑοριρία, Θχ ΒΙ ΡΘπ ΠΡ ι.5 βου] ρίαϑ Ὠἰβίογιδβ, αἱ ἰηἴνα ροῃϊίαν, 

4. 1π Βδοοδυπι, β8επιθίδῃ πιδίγοπι ἰπ οαΐαπη ἀμποδηΐοπι, δη- 
τοατ υϊοπο Μεγουγίο, οἱ ϑδΐντὶβ 5:16 ]54 06 οὰπὶ (δ ϊβ ῥτο- 
Βοαῦεπιθα5 608. 

Ἠδης ἴῃ ῬαΘΓΡογ -Δο]ογῖθιι5 ἀοπηϊέδτη Του 8 Γυ]πγΐπο, 

ῬΌΪΕΓ οοπηδη Οδαπηϊ ἢ] τὰ δὲ Ἡδγιηοηΐ, 
τηδίγο μι ἕ υτβο- σδιιάθη8 ΡΓΟ]68 γοἀποὶξ οχ Αομογοηΐο, 

ἱπηρίδτη Ῥεηξῃοῖ σοπέμυτηθ! δτη γοροπᾷθπβ. 

2. Αἴΐεγὰ οοϊυμηπδ μαροῖ Τοϊθρμυμη ἀρηϊζαπι 4 πηδίγα βῃδ. 

Ργοίαπαππι Αγοδαϊω σα] θτὴ αι ΤΟΙ υΐβογω Ὁ τηδίγορη 
Αὐρθη, ᾿δπΟ 50 ἱπρτ6551:18 ἔουταπὶ Τα γαπἄρθιη, 

ΤοΙορμαβ, Ηδγου5. ΡΓΟΪ68 οᾶγὰ ἴρ56 «αΐ 5[π|, 

ει Πάτα υἱ τοίτο δνάποδμ ἱπ σατηρατῃ Ατοδαϊω. 

ὅδ, Τεγια μΒαροῖ Ῥμαπίοοπι, ἀππὶ Ἔχοβοδίηγ ἃ ραΐγα Απηγμΐοτο, 
αὔδπὶ τγοιϊποὲ χοῦ ΑἸοϊπηθάθ. 

ΑἸεἰπηθβ Θομ  σΘ ΓῺ ΑΤΩΥΠίΟγΘ ἃ πδίο δοεΐ, 

ἴπααθ ΡΟ πΐσθπι ΥὙὐ]ξ 5θᾶδγα ἴγάτη σθηϊουὶβ, 

ἀυΐρρο ἰηΐδηβιιβ ογδξ ραΐγὶ οδϑίϑθ σδιιβὰ τηδίγίβ, 

ῬΘΙΙ οἾ5 βοῦν: ΘΌ1]16 Ποη-Δϑρογμδίο: 

16 γεῦὸ ἀο] 515 βυβαγγδ  οηῖθι5 ἢ (1615 ᾿πΙ͂Θ 5.5 δγαΐ ᾿αυθηὶ 

δατηονυθθαΐααθ οου] 15 ἔδοοπη πδίϊοξάδιη. ἷ 

ἃς Ουδτία Παρεΐ Ροϊντηθᾶεπι εἰ ΟἸγ(μπη, ἢ]105 ῬΗϊποὶ ΤΗγαοίβ, 
4 ΡΗτγΥυβίαπι ὑχόγοπὶ ρδίγὶβ ἰπίογίδοογιπέ, φθορὰ ᾿ρβογαπι 

πιαίγὶ ΟἸθοραίτῷ [Η6 δὰπὶ ϑφιρογι πἀπτογαῖ. 

Νογθγοδτη ΟἸ ἔϊα3 οἱ ἱποϊ νἐ5-πῖτηϊ ΡΟ γτηθᾶθς 

ἱπξουταπηξ ΡΒγυσῖαπι, τηδέγβ σταΐία ᾿ρβογΏτη. 

ΟἸεοραΐγα δυΐδιῃ 3 ΡΘΓ Πῖ5 ᾿ΐδξιγ, 4:8 ἀπο υἱάθθαΐ 

ΡΒϊποὶ πυρΐαση ἱπίογοιιρίαμη Ρῖθ. 

ΑἹ 



ἀ ἈΝΤΗΟΘΠΘΟΙ. ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

ὃ. Ὁ Ε ἔχει Κρεσφόντην ἀναιροῦντα Πολυφόντην τοῦ πατρὸς 
τὸν φονέα " ἔστι δὲ χαὶ Μερόπη βάχτρον χατέχουσα χαὶ συν- 
εργοῦσα τῷ υἱῷ πρὸς τὴν τοὺ ἀνδρὸς ἐκδημίαν. 

Κρεσφόντου γενέτην πέφνες τὸ πάρος, Ἰ]Πολυφόντα, 
μ Ὧν , ΄, 7' , χυυριδίης ἀλόχου λέχτρα θέλων μιάναι" 

ὀψὲ δέ σοι πάϊς ἦχε φόνῳ γενέτη προσαμύνων, 
'χαί σε καταχτείνει ματρὸς ὑπὲρ Μερόπας. 

“- ’ 
Τοὔνεχα καὶ δόρυ πῆξε μεταφρένῳ, ἃ δ᾽ ἐπαρήγει, 

βριθὺ χατὰ κροτάφων βάχτρον ἐρειδομένα. 

θ. Ὁ ς ἔχει Πυθῶνα ὑπὸ Ἀπόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος ἀναι- 

ρούμενον, χαθότι τὴν Λητὼ πορενομένην εἰς Δελφοὺς ἐπὶ 
τὸ χατὰἀσχεῖν [τὸ] μαντεῖον ἐπιφανεὶς διεχώλυσεν. 

Γηγενέα Πυθῶνα, μεμιγμένον ἑρπετοῦ δλχοῖς, 
ἐχνεύει Λατὼ, πάγχυ μυσαττομένη" 

σχυλᾶν γὰρ ἐθέλει πινυτὰν θεόν - ἀλλά γε τόξῳ 
θῆρα καθαιμάσσει Φοῖῤος ἀπὸ σχοπιΐς 

Δελφῶν, οὗ θήσει τρίπον ἔνθεον" ἐχ δ᾽ ὅδ᾽ 

πικρὸν ἀποπνεύσει ῥοῖζον ὀδυρόμενος. 
ὀδόντων 

Ὁ Ζ2 ἔχει, περὶ τὰ ἀρχτῷα μέρη, ᾿Αμφίονος χαὶ Ζήθου 
ἱστορίαν" προσάπτοντες ταύρι" τὴν Δίοχην, ὅτι τὴν μητέρα 
αὐτῶν ᾿Αντιόπην, διὰ τὴν φθορὰν Λύχῳ ἀνδρὶ αὐτῆς ὑπὸ 
Νυχτέως τοῦ πατρὸς αὐτῆς [παραδοθεῖσαν], ὀργῇ ζηλοτύπῳ 
ἐνσχεθεῖσα, ἀμέτρως ἐτιμωρήσατο. 

Ἀμφίων χαὶ 2ῆθε, δύο σχυλαχεύματα., Δίρχην 
χτείνατε τάνδ᾽ ὀλέτιν ματέρος Ἀντιόπας, 

δέσμιον ἢ ἣν πάρος εἶχε διὰ ζηλήμονα μῆνιν " 
γῦν δ᾽ ἱχέτις αὐτὴ λίσσετ᾽ ὀδυρομένη. 

Ἄγε χαὶ ἐχ ταύροιο χαθάπτετε δίπλαχα σειρὴν, 
ὄφρα δέμας σύρη τῆσδε κατὰ ξυλόχου. 

8. Ἐν τῷ Η ἡ τοῦ Ὀδυσσέως νεχυομαντεία " χαθέστηχε τὴν 
ἰδίαν μητέρα Ἀντίχλειαν περὶ τῶν χατὰ τὸν οἶχον ἀναχρί- 
νων. 

Μᾶτερ ᾿Οδυσσῆος πινυτόφρονος ᾿Αντίχλεια, 
ἐφ Α 3 9 , 3 « ’ δεν 

ζῶσα μὲν εἰς ᾿Ιθάχην οὐχ ὑπέδεξο παϊν" 
ΕΣ 7 δ: Ὁ ! ᾿ »" - ἀλλά σε νῦν ᾿Αχέροντος ἐπὶ δηγμῖσι γεγῶσαν 

θαμόεῖ, ἀνὰ γλυχερὰν ματέρα δερχόμενος. 

9. Ἐν τῷ Θ Πελίας χαὶ Νηλεὺς ἐνλελάξευνται, οἱ Ποσειδῶ- 
νος παῖδες, ἐκ δεσμῶν τὴν ἑαυτῶν μιητέρα ῥυόμενοι, ἣν 
πρώην ὁ πατὴρ μὲν Σαλμωνεὺς διὰ τὴν φθορὰν ἔξησεν - ἣ 
δὲ μητρνιὰ αὐτῆς Σιδηρὼ τὰς βασάνους αὐτῇ ἐπέτεινεν. 

, πο 2 » ΠΝ , 
Μητέρα τρηχείοισιν ἐπὶ σπείρημα σιδήρῳ 

Σαλμωνεῖ γενέτα τῷδ᾽ ὑποτασσομένῳ" 

οὐχέτι γὰρ δουλάσια ἐν ἕρχεσιν, ἐγγύθι λεύσσων 

Νηλέα χαὶ Πελίαν τούσδε χαθεξομένους. 

10. ᾽δν δὲ τῷ χατὰ δύσιν πλευρῷ ἐστὶν ἐν ἀρχῇ τοῦ 1 πίναχος 
Εὔνοος γεγλυμμένος χαὶ Θόας, οὗς ἐγέννησεν ὙΨιπύλυ,, 
ἀναγνωριζόμενοι τῇ μιητρὶ, χαὶ τὴν χρυσῆν δεικνύντες ἄμπε- 
λον, ὅπερ ἦν αὐτοῖς τοῦ γένους σύμδολον, καὶ ῥυόμενοι αὐτὴ: , 

τῆς διὰ τὸν Ἀρχεμόρον θάνατον παρ᾽ Εὐρυδίκῃ τιμωρίας. 

Φαῖνε, Θόαν, Βάχχοιο φυτὸν τόδε" ματέρα γάρ σου 

ὅ, Ουἰηΐία Παροὲ Ογοϑρμοηίοιῃ, (ἱ ἱπίον ἢοὶς ΡοΙγρμοηξεμ), 
Ρᾶΐγ 5. ὁσοίβογοπι ; δᾷθδί οἱϊαπὶ ΜΟΡΌρο, βοὶρίομ πὶ ἰποπϑ οἱ 
δ αν δη85 ΠΙΐαπὶ ἰῃ Υἱγὶ ρου οπηρίϊοπο, 

ΟΥ̓ ΒΡΒΟ 5. θη! ογθὴ ἰη ογ οἶδ! ρυῖι5, ΡΟ ΡΒοπΐθ8, 

Ἰορι Εἰ τηςθ Βροηβῶ Ἰδοΐιηι γΟ]6 5 ἰδιηθυγο:. 

5860 πάθη {ΠῚ γϑηϊξ Π] 5 οὐρα σοηϊογθτη α] οἰβοθηβ, 

οἴ ἴδ ποοδξ Ῥγὸ πηδΐτο ΜΘΓΟΡο. ; 
Ργορέογοᾶ οἵ πδβίδμι ἱπῆχὶξ ἄογϑο ; Προ γθτῸ ἔρυ-υχ Τὴ 

ΒΡΔΥΘΠῚ (ΘΠ ΡΟΥ 118 ὈΔΟΏΪΌΤΩ ἐγ ρ  ΠσΘη8, 

60. δοχίαᾳ βαθεῖ Ῥυῃοποπι ἃ} ΑΡΟἸ ΐπ6 οἱ Πίαπα Οσοίβαπι, Ρτο- 
Ρίεγοα {ποι}, αἴοπδιη ΠΘΙΡΠΟ5 ργοἢ οἰβοθπίθπι δὰ οοσπραπαάζιπι 
ΟΥ̓ΔΟΒΪΙ ΠῚ, ΔΡΡΆΓΘΠΒ ἱπηρραϊνιξ, 

ΤΟΡΡΙβοπᾶπὶ ῬΥΠΟΠΟΠῚ, Τηϊχ ἔστη ΒΟ ΓΡ ΘΠ 5 Βρὶγὶβ, 

τ ἀονῖαξ Τιαἴοτια,, ῬΓΟΓΒΙ15 ἃοΙηἰπδία - 

ΒΡΟΪ ΙΓ δηΐῃι γο]οθαΐ Ῥγυἀοηΐθτη ἄθδτῃ ; ὙΘΓῸΠ Δ ΓΟ 
(ϑγᾶμη οὐπιθηΐαΐ ῬΏΟ ΙΒ οχ βρϑουϊα 

ΠΟΙΡΒογΌΤΩ, ἘΡῚ ροποί {τ ροάοτγη αἰ νυ παχη : δὲ {10 ἀο ἀοηίἴθιι5 
ΔΟΘΙΒ. ΠῚ ΘΧβΡ ΓΑ Ϊ 5᾽ ΠΠῸ ΤῈ σΟΙΠΊΘΠ5. 

7. Βορ{{π|ὰ Παροὲ οἶγοα βθρίθπίγιοπαϊθβ ρᾶγίθβ Ατῃρϊοηΐβ οἱ 
Ζ6Ι Πἰδίονγίαιπ, αἱ ἴδιο ΔΙ ραπέ Πίγοθη,, φαΐα πηλίτ πὶ ͵ρ80- 
γαπὶ ΑΠΓΟΡΘΠ, ΟἹ Γαγεϊν πὶ δοπου ἰαπὶ (οεεηε 7006) Τιγοο 
ΠΑΡῸ 6015 ( 7) γ068) ἃ Νγοῖθο ραΐγθ 6}8 (,41η|2ϊ065) ἰνλα]- 
ἴδῃ. 'γὰ Ζε οἴγ ρᾶ ροββ6β8ᾶ, ᾿ητηοαΐοα ραπίνογαϊ, 

ΑἸΩΡΒΐοη οἵ Ζοίμε, ἄσο ᾿πνθποῦϊ!, Πίτοθη 

ἢδης οοοἰαϊί6, ΡοΡα γΊοθ τὰ τηδί 8 Απίορδ, 

4αδηὶ ῬΓΪ5 ἴη- ν᾽ ΠΟ Ὸ}}5. Πα αΪξ ΟΡ Ζ Ιου ρᾶτη ἰγᾶπι: 

ΠΌΠΟ δΔυΐΘ ΠῚ ΒΌΡΡΙΘΧ ᾿ρβὰ Ῥγυθοδίαν ΒΟΠΊΘη8. 

Εἰὰ δἔϊδτη ὁχ ἔδιαγο ἀο᾽ σαί ἀυρ] δθπὶ Γαποτα, 

400 11|ὰ ἐγῃδίαν ἤοσοθ ΡῸΡ {τα οἔαπι, 

8. Τὴ οοἴανὰα ἰποϑί {Πγ 8518. Πθουοηδη ἃ : δά θβί τηᾶίγθιη ϑυλις 
Απιοϊθαπι 6 τ θῈ5 ΟΠ 65:1 018 πίθου ΓοβδΠ8. 

Μαΐου ὉἸγ 5515. 1η{6]]}Πσϑητ5, Απξοῖθα, 

γὶνα αυϊάθτα ἴῃ Πδοδτη ΠποῸπ τϑοθρίβϊ σπδίαπι ; 

564 πὰηο [6 ΑΘ ΟΡ π 5 ἴῃ Πἰ ον θ.8 ἀδισοπίθγη 

τηϊγαΐαν, ἀυ] θη τηδίγοιη ΓΟΥ 56 η8. 

9. Ιῃ ποπὰ Ρο]ἶα5 οἵ Νοίθιβ ἱποἰβὶ σαπΐ, Νορίαπί ΠΠ Π, πηδίγοιη 
ἰρβογατη ὙΠΟ 5. Θχϑο γθηΐ 65, 4πι8π| ὈΥυ δ πὶ μαΐόν ΘΑ ΠΟ 6.5 
νἱηχογαΐῖ ργορίον ΓγΕνὰπι σΟποιθ πη, οἱ πουθγοᾶ δ᾽ 115 51- 
ἄἰδτο οεαπι του πιὰ 1} ἱπίοπᾶδραΐ. 

Μδίγομ ἈΞΡΟΡ5 ἴῃ ὙΠ Ὁ} }5 Βἰᾷθνο ἕοποί 

ΒΔΙΤΊΟΠΘΟ Ῥδίγὶ Πὰς βυ θαϊέδτη (9) 

ΝΘΑῈ6 Θηΐπὴ ΔΙΊ] Ἶτ5 κανίδο, οὐδιοοίι ἴπ νου] 5, ΡΙΌΡΟ νἱ- 

Νοίδατῃ οἱ Ρρ]δια ΠΟ566 ἐρϑιε)υ ΘΟὨ ΙΓ} Ό8. [ἄδηβ.. 

10. Τῇ οσοἰἀθηία!! Ιαΐονο δβϑὲ, πιο ἀθοίπηδ ἰΑΡαΪε5, ἘΏΠΟΙΒ 80ιι}-ς 
᾿Ρ[ὰΒ δὲ Τποῦβ, 4105 ρθρογὶξ ΗἩΥΡΒΙΡΥΙΘ ; Ἀ5 ΠΟΒΟΌΠΙΙΓ ἃ πηδέγθ,. 
οἵ οβίοπάμπηι νἱΐοπη δυγθᾶμη, 5υ τη ο τ ΒΘΠΘΡΪ5. ᾿ρΒΟΓΠΠῚ., 

{Πα χιιθ ἃ ἰγγοσαΐα ΟΡ Αγ Ομ Θ που πιοτίοπι ρΡομᾶ δρυὰ Εα- 
τυαϊοθη υἱπεϊοδηΐ. : 

Οβίοηαο, ΤΠοδ, ἢδης ΒΔΟΟΗΪ ρΙηΐδτη : ΠΡ 06 τηδέγθιη ἔπδηη ; 



μ θανάτου, ο᾽χέτιν Ὑψιπύλαν- 
Ἶ ᾿Εὐρυδίκας: ἔτλη, χόλον, ἦμος ὀρούσας 
ὕδρος ὃ γᾶς γενέτας ὥλεσεν Ἀρχέμορον. 

ε δὲ χαὶ σὺ λιπὼν Ἀσωπίδος " νέαν κούραν, 
ἄξων Ὕ"" ἐς σρϑῃσβς 

τανηκοα τῷ Διὶ ἀρεμης 
ν ὄμματ᾽ ἔλυσε τὰ Γ ὀργόνος ἐνθάδε Περσεὺς, 

γυῖα λιθουργήσας, ματρὶ χαριζόμενος. 

ταργον ἘΠ ΐ δνηνηλον ὅδ᾽ ̓ Ιξίων βάλε γαίη, 
ἰς ἰδίας ματρὸς ἀμυνόμενος. 

13. ΠΩ Ἡραχλέα ἄγοντα τὴν μητέρα αὐτοῦ ᾿Αλχμήνην 
εἰς τὸ Ἠλύσιον πεδίον, συνοιχίζοντα αὐτὴν Ῥαδαμάνθυϊ, 
αὐτὸν δὲ εἰς θεοὺς δῆθεν ἐγχρινόμενον. 

᾿Αλχίδας ὁ θρασὺς ἹΡαδαμάνθυϊ ματέρα τάνδε, 
Ἀλχμήναν, ὅσιον πρὸς λέχος ἐξέδοτο. 

. Ἐν δὲ τῷ ΙΔ Τιτυὸς ὑπὸ ᾿Απόλλωνος καὶ ᾿Αρτέμιδος το- 
ῤ , ἐπειδὴ τὴν μητέρα αὐτῶν Αητὼ ἐτόλμησεν 

 Μέάργε χαὶ ἀφροσύνη μεμεθυσμένε., τίπτε βιαίως 
᾿ς εἷς εὐνὰς ἐτράπης τᾶς Διὸς εὐνέτιδος: 
ὅς σε δὴ αἵματι φύρσε χατάξια, θηρσὶ δὲ βοῤῥὰν 
ο΄ χαὶ πτανοῖς ἐπὶ γᾷ εἴσσε νῦν ὁσίως. 

᾿ 18. Ἐν δὲ τῷ ΙΕ Βελλεροφόντης ὑπὸ τοῦ παιδὸς Γλαύχου σω- 
᾿ἰμαοαβ ἡνίχα χατενεχθεὶ: ἀπὸ τοῦ Πηγάσου εἰς τὸ ᾿Αλήϊου 
πεδίον, ἔμελλεν ὑπὸ δΜεγαπένθους τοῦ Προίτου φονεύεσθαι. 

: τα ἔνι Μοιρῶν ἢ ἐπέκλωσε λίνα. 
Καὶ σὺ πατρὸς φόνον αὐτὸς ἀπήλασας ἐγγύθεν ἐλθὼν, 

᾿ χαὶ μύθων ἐσθλῶν ὑυάρτυς ἐπεφράσαο. 

. Κατὰ δὲ τὰς θύρας τοῦ ναοῦ προσιόντων ἐστὶν Αἴολος χαὶ 

Βοιωτὸς, Ποσειδῶνος παῖδες, ῥυόμενοι ἐχ δεσμῶν τὴν μη- 
᾿ τέρα Μελανίππην τῶν περιτεθέντων αὐτῇ διὰ τὴν φθορὰν ὑπὸ 
Π τὸ καιρὸς αὐτῆς. 

χαὶ Βοιωτὲ, σογὸν φιλομήτορα μόχθον 
'πρήξατε, μητέρ᾽ ξὴν ῥυόμενοι θανάτου" 

ὔνεχα γὰρ χαὶ [χάρτα] πεφήνατε ἄλχιμοι ἄνδρες, 
ὃς μὲν ἀπ᾽ Αἰολίης, ὃς δ᾽ ἀπὸ Βοιωτίης. 

7. Ἐν δὲ τῷ 1Ζ Ἄναπις χαὶ Ἀμφίνομος, οἵ ἐχραγέντων τῶν 

ΘΟΑΡΌΤ ΠΙ. ΑΟΥΖΙΌΕΝΑ ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ. 

ΞΟΥΥΔΠΪ5 ἃ τηοτίβ, τη ά τὴ ΗΥΡΞί ρθη, 
4 Επγγαϊῖο65 ἰγᾶπη ρᾶβϑἃ δϑδέ, Ζυσπι ργουιοηβ 

Βγᾶταβ ἔδιτίσοπα ρογαϊαϊξ ΑΥο μοτηογιπη. 
γδὰο εἴ ἔπι, γο παι θη8 Αβορίαϊβ, ἘΏΠΟΘ, ΘΔΠΊΡπι, 

Τηδέτο η ἀπ σξαΓτΙ5 ἰπῃ ΤΟ Παπὶ Ὀοδΐδμη. 

11. 1πὶ ἀπαεοϊπια Ροϊγἀδοίεβ, Θογρμϊογοσι τοχ, Θουγβοηίβ οαριΐο 
ἴῃ ἸΙαρίάεπι πιυΐδίιβ ἃ Ῥέῦβθο, ΡῬγορίονγ πηδίγ!5 τ (δ απαε5) 
ΠΟΠΗΌΡ πὶ πηΐϑεγαξ δὰπὶ δὰ αἰϊογεπάαπι Θογσοηΐβ οἀραῖ; 
ἰΐδψιιο, 4ὰ πιογίβ αἰΐογιιπι αἴποοσγα πιραϊαραΐαν, δᾶπι ἶρβο 
“ β( εἰ ργονυϊἀδπίία 5 ϊξ. 

Αὐδι5 {π φυσι 65, Ροϊγἀ θείᾳ, Ἰδσξατη Πδη 865 ἰθιηθγαγο 
ΟὉ ῬΓΟΌΓΟβ48 παρξϊδα5 Τουὶ οοηνϊεϊαΐς : 

ἀυδρτορίου Βΐο οου]ο5 αογροηΐβ βου (γί) Ρεῦβθιβ, 
ΤῊΘΠΊ Γᾶ ἰη-5}ΠἸΟοτη-σοπυθγίθηβ, τηδίγὶ σταςΠοδίαβ. 

12. ἴπ ἀυοάεοίπιο 6βὶ [χίοτι Ῥῃογραηίοπι δὲ Ῥοϊντηρίατη ἰηΐογῆ- 
οἰδηβ ΟΡ» οσοίβαπη 8} 18 πιδίγεπι ἱρβίυβ. Μοράγαπὶ : ἰγαϊὶ δηΐην 
Ρτγορίογθα, φυοὰ προαυϊγὶ ΠΟΓΏπι ΠΌΡΟΓ6 γοϊαΐξ, οαπὶ ἰηίουῖδθου- 
τυ, 

- ῬΒογθαπέογη δ Ῥοϊστηθίαπι Εἰς Ιχίοη ΑὐΠ χὶξ βοῖο, 

Ῥαπδ5 Ἠδ5 ἴῃ ὉΠ οποιη ργοργίθο πυδίγὶ5 ΓΟροβοθ8. 

15. Τ)εοίπια δυΐοπι ἑογίϊα ἐσ λἐδεί Ἠδγουΐδι (αἱ πιαΐτοπι ΑἸ πΊὸ- 

πᾶπὶ δὰ Εἰγβίαπι σατηρηπιὶ ἀποῖξ, ἈΠαδατλαηίῃο δὰπὶ Ὠρίαπν 
οοἰοοδηβ, οἱ ἰρβυπι ἱπίδυ ἀ605 5ο! Πἰοεΐ δά ορίαϊπι, 

ΑἸεϊᾷοβ δυᾶδχ ἈΠδαάδλτηδπίθο τπδέγοτη ἤδης βιιαηι 

ΑἸετθηδπη βαπείΐστη δὰ σΌΡῖ16 ἰγδαϊαϊξ. 

14, 1π ἀξοίπια «υδτία Τί νι5. ΑρΟ  ἐπὶβ οἴ Τίαπα; βαϑίςεἰ5 ροτῖξ, 
4αΐα τηαίγὶ ουταπι [αἴοπι Υἱτα πὰ Οἴεσγα ἀπβ5 [ἀδγαξ, 

γόβδπ6 οἱ ἀοτηθηξα ουγίθ, φυϊὰ υἱο θηΐοῦ 

δὰ φΌΡ116 δοοοββίβεϊ ΤΟΥ 5 σοπ] υρΒ᾽ 

αυὶ ἴδ Ξαηρτίπο ἔμο ρογίαϊξ 58η6 τηϑγϊΐο, δἕ [δ υ5 ρα] πὶ 

νου Κ(αΟ ἴῃ ἴοττα πῦης ΤΟΙ Ταϊξ [ιβίθ. 

15. [π ἀδοίῖπια φαϊπία ΒεοΙΘγορθοη ἃ ἤ]ο Οἴδλποο βοῦν αἴ, {1}, 
ἀεϊεοίῃβ ἃ Ρεξᾶβο ἴπ Αἰδίιιπη σαπυραπη, ᾿Π 60 ἐ5βεΐ υἵ ἃ Μεβα- 
ῃρηΐμο, Ργα πιο, οοοϊἀεγείαγ. 

Νοη διηρ υ5, Ργαῖ ΠῚ, οἰθάθτη ἃ 86 ἀγεγίίββεί Βειίογο- 

Βοςοο Δθβαιθ παίο ἀοίεπαθηΐθ ἐρϑιηι ἃ τηοτίε [ΡΠοπίθ8, 

Εἴδπεοο. Ἐξ Απίος ἀοίατη ΤοΡαΐζοσιδ οὐσία : 

εἷς δηΐτι Ῥδγοδγιτη ἰρϑὶ ΠΘυ ΘΓ ἢ]. 

Εξ ἴα ἃ ραΐτε οεθᾶδπι 5011|5 γρῸ 15Ε1 ῬΓΟΡίμ5 δοσράθῃβ, 

οἱ [αυϊατατη οστοσίτοτη [οϑεϊ5 δας ἱπ- τηθπθ- Γθροβιβίς. 

16. Αα ἴογεβ δυΐεπι ἰθιηρὶϊ δοοθθπεθι5 βρεοίαπίῃγ ΕΟἰμ5 εἴ 

Βαοίμ, Νορίπηϊ ΠΕ, τη ΓΕ πὶ Μοϊδηΐρροη ρογαηΐεβ ἃ υἱπουὶῖς, - 

ἱπιροβίεῖβ εἰ ἃ ραΐγε οὉ Ξ[ρ ΓΈ, αυοά ρᾶ5538 εγδΐ. 

ΖΞ οἷο εἰ Βαοίο, 5β3εϊξζυτη Ῥοπαυη-Ῥ᾽ οἴδε!5- Π- τη Δέγοτη ἸΑθΟΥΘΙ 

Ρογίθοϊβεῖβ, πηδέγοιηῃ Ὑβϑέγατω ΗΠ θογαπίεϑ ἃ τηοτίε : 

Ῥγορίεγοᾶ οἰΐδτη υδ]ᾶ8 βίγοπεϊΐ 6556 ἀρρδΓἾ5Ε18 ΥἹΤΊ, 

μἷς φαΐάοτη εχ 2 0}14, {16 σϑῦο εχ Βαοίϊα. 

17.1π ἀθοῖπια βορεπηα Απδρὶ5 οἵ ΑΠΠΡΒΙ ΠΟΠΊΙ5, ἀἰβγηρ 5 516 1}15 



λὰ ΟΑΝΤΗΟΙΘΘΙΖ ΡΑΙΑΤΙΝἊῈ ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

χατὰ Σικελίαν χρατήρων διὰ τοῦ πυρὸς οὐδὲν ἕτερον ἢ τοὺς 

ἑαυτῶν γονεῖς βαστάσαντες ἔσωσαν. 

Πυρὸς καὶ γαίης ἢ ἢ" 

18. Ἔν δὲ τῷ Η Κλ ἐοδις ἐ ἐστὶ χαὶ Βίτων, οὗ τὴν ἑαυτῶν μητέρα 

Κυδίππην ἱερωμένην ἐν Ἄργει, Ἥρας, αὐτοὶ ὑποσχόντες 
τοὺς αὐχένας τῷ ζυγῷ διὰ τὸ βραδῦναι τὸ σχεῦος τῶν 
βοῶν, ἱερουργῆσαι ἐποίησαν, χαὶ ἡσθεῖσα, φασὶν, ἐπὶ τούτῳ 

ἐχείνη ηὔξατο τῇ θεῷ εἴ τι ἐστὶ κάλλιστον ἐν ἀνθρώποις, 

τοῦτο τοῖς παισὶν αὐτῆς ὑπαντῆσαι" χαὶ τοῦτο αὐτῆς εὖξα- 
μένης ἐχεῖνοι αὐτονυχτὶ θνήσχουσιν. 

Οὐ ψευδὴς ὅδε μῦθος, ἀληθείῃ δὲ χέχασται, 
Κυδίππης παίδων εὐσεδίης θ᾽ ὁσίης. 

Ἡδυχαρὴς γὰρ ἔην χόπος ἀνδράσι χ᾽ ὥριος οὗτος, 

μητρὸς ἐπ᾽ εὐσεόδίῃ χλεινὸν ἔθεντο πόνον. 
Χαίροιτ᾽ οὖν ἱεροῖσιν ἐπ᾽ εὐσεδίη χλυτοὶ ἄνδρες; 

χαὶ τὸν ἀπ᾽ αἰώνων μῦθον ἔχοιτε μόνοι. 

19. Ἐν δὲ τῷ 10 ἹΡῆμος καὶ Ῥωμύλος ἐχ τῆς Ἀμολίου χο- 
λάσεως ῥνόμενοι τὴν μητέρα Σερδιλίαν ὀνόματι" ταύτην 
γὰρ ὁ Ἄρης φθείρας ἐξ αὐτῆς ἐγέννησεν, καὶ ἐχτεθέντας αὖ- 
τοὺς λύχαινα ἔθρεψεν. ᾿Ανδρωθέντες οὖν τὴν μητέρα τῶν 
δεσμῶν ἔλυσαν, Ῥώμην δὲ χτίσαντες Νομήτορι τὴν βασι- 

λείαν ἀπεχατέστησαν. 

Τόνδε οὺ μὲν παίδων χρύφιον γόνον ἼΑρεϊ τίκτεις,, 

Ῥῆμόν τε ξυνῶν καὶ Ῥωμύλον λεχέων, 
θὴρ δὲ λύχαιν᾽ ἄνδρωσεν ὑπὸ σπήλυγγι τιθηνὸς, 

οἵ σε δυσηκέστων ἥρπασαν ἐχ καμάτων. 

ογαζουῖριιβ, ροι’ Παμηπ]ᾶ8 ΠΗ] ΔΙ᾿ ἃ 4αλπὶ ῬΑΓΘΠ 685 8ι105 ἄδρος 
τΔηΐ68 βογυαγαηΐ, 

Τησοπαᾶϊο ὁ 

18, Τὴ ἀφοίπια οσΐανα οϑὲ ΟἸΘΟ 8 οἱ Βίίοη, αἱ πηδίγϑιη βιιδπι 
Ογάϊρροπ Φυποπίβ Αγρίνῳ βαοογἀοίοεπι, ἰάγάδπίο ἀρρᾶγαίι 
Ρομπι, Φαππὶ βου ἤραγα γϑὶΐοὶ, ΘΟ} 15 ΓΝ ΒῈΡΡΟΒ [18 ἐρβὶ δῸ 
{γαχοῦαηΐ : 4υἃ Γὸ βανίδα {{|π, υἂἱ δἰαπι, ἃ ἀδἃ ἘΠῚ ργθοδῖα 
εϑὲ ἰᾷ φιοᾶ ῥα ]ομογ ἰ πηὰπ δἰ ἐπ Ποιηϊπίθι8 ; δᾷ (8 ῬΓΘΟΟΒ 
τηδίτ 8. 111 οδάθαι ἴρ88 ποοίο τπουϊαηίαγ. 

Νοη Τιθηᾶᾶχ 116 τγίμιι8, βοὰ νου ἀθοογαβ, 

ἃ Ογαΐρρδβ Π]1|5 οἵ βαποία μι θίαΐε : 

Τρ ί 0115 Θηΐπὶ υἱγὶβ. οἱ ἐϑιηροβῆγα Γαϊξ [αιραίῖο ἰδία, 

τηδέτὶ8. ΟὉ Ῥἰ δἔδίθιη βου οϑπὶ ΒΌΒΟΘΡΟΓΟ ἸΔΡΟΥΟΠη. 
Ουδγο σϑιαοΐθ 5808 Ὁ ῥἰθίδίθμι οοἸθθγ65 Ὑἰτὶ., 

οἵ ῬΘΙΌΠἢΪ8 ῬῸΡ βοᾷ 5ὲὉ θυ] ἄθ γ 0 ]5 50}15 

19. 1 ἀδοίπιο ποπὸ Ἀουηυΐα8 οἱ Ἀϑιημβ τπηδίγθπι, 56 υ Πἴαπ πὸ- 
μηΐῃ6, ΑΠΊ. Π} Ραμ τίοπο ᾿ἰνουαπί, ααΐρρα πδο σογγυρία ἰὸς 
βθηυϊξ Μαγβ, οἵ ὀχροβίίοβ πὰ ρα πυίνὶ υἱΐ, Αἀο οβοθπίοβ ἱρίυῦ 
ἴδοι πηδίτ!5 υἱ ποι ]ὰ βοϊνογαηΐ, ποιῆι οοπαάϊία, τορι 
Νιυμπηϊϊοτγὶ γοβϑιϊπϑγαμῖ, 

Ηδπὸ ἴα φυϊάοηῃ ΠΟΥ τα οἰδη ἀοϑἐϊπατη ΒΟ θτα ΜΑΓΗ Ῥοτα, 
Ἐοπηατη οομπηπιμηΐ οἱ Βουη] πη Ἰδοΐο, 

ἴϑγααθ Ἰὰρ8 παίΐτγῖχ ἴῃ Βροϊ αηοὰ 605 ΤΟΒΟΓΑΥΪ,, ᾿ 
ἀαΐ (0 ἐρτθτηθα οὈ ΠΠΠνι5 οτραθγαπξ δχ ἸΔΡογίναβ. 



ΟἸατὰ ταϊξ ΑΡΟ]]ο ἰἰ5 βῖνο τ τετοι Αἰία!ῖ τορὶβ 
Ὁχοτῖβ, δὲ ΠΟ πὰ Ρἰοίαβ, ἀθ 4υἃ δῖ. πᾶτγδηΐ 
οἴ ΡΙυΐαγοα5. Ρτίου Ηἰδί, ΧΧΤῚ, 18 (πὰς Ροι- 

ΓΡί πηι Ἰδἔϊπ6.} : « ΑΡΟΙΙΟηἶα5 Ὀγαῖοο οὐἶπηδα 
ῬΙ αν πα5. ΟἿ οδιιδὰ8 τηθιηοτίδ οἱ ἰδυᾶθ ἀἰσμηᾶ. 

ἰᾷ Τασπι 6586, ἰδγηθη τορῖπα δαϑοϊία οϑξ, ἰάσυϑ [ἃ- 
᾿ πμκοω δὰ οχϊξαπι υἱἕθο γοεϊπυϊξ ΟΡ Ιπυῖ8. ἀγΈθι5, 

' τα υοιβῃμῆεμ δτανταΐο φυδάδτη εἰν} οἱ ργοθίαΐθ, ἴῃ 
᾿δυΐοτη,, 408 ΡΘροΥὶξ φυδίξιον, ἱπογθα! δέ οι θθηθυο- 

πν δὲ δμογθπὶ δὰ δχίγθπηιπι ἸΒ6Ὸ6 ΒΡ ΓΙ) ΘΟη56Γ- 
ὙΥΑΥΪΈ, Φυδτυνβ ἀἰαΐαγπο θπιροῦα τηαγῖίο βιβογβίοβ υἶχο- 
τῖξ. σοέογατα Αἰία!υβ οαπιὶ Ἐππιθπο γαΐγο, ἴῃ {10 δάγοηξι 
ἴῃ ἀγθθπὶ ΟΥίουπι, οΒβοααῖο ἴθ ΒΟΠΟΓ τϑίτὶ (τ ρὰν 
ἰδὲ) ργωβίϊίο, τηδχίγηαπι ᾿δυιάθτα δάἀθρίυβ οϑξ. Μαΐγθιη 
Θηΐπὶ ἅτ. τηρᾶϊδτη αΐγαι6 πλᾶπιὶ ἀραπιοθηΐοβ, (θμρ]ὰ 
δἔ οοίογα υτθὶβ Ἰοοα οὰπὶ οοχηϊξδξιι τορὶο Ῥουιδίγαγιπί. 
Ῥτοϊπᾷθ ουπηηθ8 (αΐ δἀογαπξ, βρθοίδοιϊο υϑῃθηιθηΐον 6 ]6- 
οἰδῇ!, δἀοἸδβοθηίοβ 5 ΠΉΟΡΟΓΟ Ἰδυιάαραηξ, οἴ ΟἸΘο ἰ ἀϊ5 ἃς 

(δοίθτι πηθπιογία τοροίθηΐοβ, βἑυάϊα ὈΪΓΟΓΌΤΩΠΙΘ 
"86 φοηίογοθδηΐ ( οοπί. ορίστ. 18}. » ΡΙαΐΑτο 5 δὺ- 
ἴῃ Πρεῖῖο θ6. ἐγαίθγπο δΙηοτο ( ὃ ὅ, Ρ. 480, Β): 

« Αρο!οπίάοπι ἘπΠΊΘηἶ8. τορῖβ τηδίγομη. ἃς 
ἔπίαιηι Ῥγδΐογθδ ἢ] γπι, ΤΕ ΡμΠορέωνὶ δὲ Αἰμοηρὶ, 

βυδίηδο 56 Ὀδδίδιη ἀϊίβαιι δρίξβο αἰμηΐ στᾶ- 
ἀἰὰ5, πο Ῥτορίθυ Αἰν Εἴδ5 Ὑ6ὶ ̓ πηρθυίατη, βΒοἃ «ᾳυοᾶ {το8 
ἢΠϊο5. υἱάογοξ πδΐιι τηαχῖμηΐ 6586 βδίθ!Π65, δυταχαθ ἷπ 

Ἰρβογαμη οἹδαϊοβ μαβίδβαιιθ σογοπέϊ πη ̓αὔβαιιο τηδΐα 
ὙΘΓΒΔΥΪ. » Ηυΐϊο ᾿ἰσίξαν ἢ} ἐθιρίυμι βέγαχογαπε Ονχίοὶ οἔ 
: Θχουμάγιηξ, Ρῥἰοίδεϊβ ΠἸΡΘγογ πὶ ἴῃ Ῥαγθηΐθβ, 

Τηδίγοϑβ, ΘΧΘμρΙἃ 6 [Δ 0}}}5 μδίϊα θα μ  θοπε 5. 
γεθλοωυ δα φοϊανηηΐβ (στύλοις) ἰπβογία, ὑπᾶ6 στυλοπινάχια 

 γοοδίδ, 5 γουβῖθιιβ ἀθβου νυ πίαν, Φαοτγιγα Ῥᾶγέθιη [ουτηΘ 
᾿ ἰποϊάϊδπι 8 Π|ο6 υογεξ οἱ οἰδσαπ: οογητηθηΐαγῖο δχρ!ουϊξ 
 ΟἸΠΒδγάομιιβ ἀθ 1ὰ Βοοβμοίίε, Μϊαηφος γο]. 11, Ῥ. 272 

5664., Ροδέ ΤΔοοθβίαγα, σαὶ Ῥγίτηιβ οαϊᾷοτγαΐ ἃ. Ἰ797, ἴῃ 
ΘΡοἰἑ Ἰοπῖθιι8 εὐἰειοῖς, Υ0]. Ἡ. Νοὸβ δὰ ἰαπέππι ρὸ- 

ἩϊμηΒ ἀξ προρββαυῖα ϑπηΐ δα ἱπίθΠσοπάα ορίστδιη- 
τηδΐα, ἀ6 Τυγεηϊ5 δυΐθι 5ὶ {πὰ ϑυπέ τϑοοηαϊξίοσα. ἀπο- 
Ὑτηΐ Ῥοοίαω γοϊαπίδέοια εἵ βέιαϊαμη ροξία5᾽ Ἰδυ Δ 015 φυδπὰ 
σΘηΐατηα οἱ (δου]αΐοτη. ΜῸΪα ἱπ Πὶβ ρΡθοοαυ ΠΡγατῖτβ, 

Βθάυ]0 ἴδηηθη οδΥϊπη8 πα ἃ Ῥοδία Ὡρβίθυ θαυ τ8 56 Ὁ} 
Βαϊ ποίδ8. --- Ιῃ . (σᾶ. : ταῦτα ἐν Κυζίχῳ ἐν τῷ θχυ- 
᾿μαζομένῳ ναῷ τῆς μητρὸς Ἀττάλου χαὶ Εὐμενοῦς (516 οἰϊδΠ 

) τῶν Περγαμηνῶν. --- ΗΒ. ΒΟΥ ΡΕ5 τορογία δϑέ 
Βοϊ ββοπδαϊὶ ποίᾳ δοοιιγαΐϊου : « Βουῖρϑιί σδοοθβῖαβ Εὐμένους. 
566 (Θῃιογαυίατ ἴῃ ἰα! 5 6ϑὲ δοοοπίστη τηπέαγα ἃ οοαϊοο 
᾿Θχμιρίξατη. σοτγάγιιβ Ρ] αἰδγοματη δἄθηβ οἰ υβάθην πουηϊηῖβ 

οοπΐατῃ τοίγαχὶξ, σαοα ποὴ Ῥγοθαπάθμη. --- Ἐξέ στυλο- 
νάχιον ΠΟΠΊΘπ ΟὈΒΟΌγατη. Ὑ γί Ὑἱβοοπέϊυβ δὰ Τηξου. 

ΤΥΙ͂ΟΡ. Ρ. 122 : δορὶ σΥγαηιηιὶ ἰδοῦ  ἐ{ τοῖα σαγίοιϊα αδἰἰ6 
6. Ἑυογαπέ ἰΔθυ]ς Ἰαρ 686 ( υἱᾶθδ Ἰϑιηστηᾶ δρίσταγη- 

18 ΠΟηΪ) 6Χ ἴρ80 ΘοΙ ΤΏ Π8θ 508Ρ0Ὸ Θχβίδηΐοβ δἵ ΟρθῦῈ 
οἴνΡῃΟ οὐπᾶΐθθ υϑὶ οπογαΐςθ. ΝΆ) ἴ8]638 ΘΟ! ΠΤΩΠΔΓΏΓΩ 

Προ Πα ἴο68 ῬΌΓΔΙΩ ἃγίϊβ βθυθυ ϑίθπι υἱοϊαγα υἱάθηξαν. Ὀς 
οπιναχίοις αἰχτΐ οὗ Τιοἰτοηπῖπβ 4ρροπαϊΐϊςο ἃ ἴα Ἰοΐἐγ6 

““π απϊφιαῖτα Ρ. 104. 568 Ῥοΐξαοτγιηξ πρίν ΟΥΖὶ- 
δἔϊδτη ἴῃ ΘΟΙ ΤΑΥΤῚ 5.0] ΟΠ 15 βοι!ρία ἔαϊ556., {ὲ 

ἴξ ορίπῖο δνδτητηδίϊεὶ {αὶ ΔΙζδγιιμι Ἰϑτηπιὰ ἐϑγεϊ δέ ἀυαν! 
ἰστδτηγηδί!β 8ΒΟγ ρβὶζ. Οαΐ ἈπδοΙ ΡΒ οσπ πὶ Ροβ ἰοηὶ οἔ ̓ρϑὶ 

ΒΆΕΥΊΒ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΠΙ. 

ΘΟΒΥΘηΪοέ ποιηθη στυλοπινάχιον. [πῃ ἶρϑο δηδοῖνρῃὶ βραϊϊο 
οΟἸ]οσδίδϑ ἴαΐ556 ἰηϑοῦρί οι" 65. ποθὴ οϑὲ ογθἀθηάι μι, {ππ|ΠῸ 
ΠΘΟ οΓδίιο [6 ΠἸοἱ δὲ ἀπέϊχις ἐοΐαιὶ γοϑροπᾶθαξ, οἱ τέριισηοῖ 
ὙΑΥΪῸ5. ὙΘΓΒΙΠΠ ΠῚ ΠΕΤΉΘΙβ. [ἢ [811 ΟρΘΓῈ Ῥοθία ἴρ886, ποὸὴ 
τηΐητ8 4υδπὶ Βου]ρίον, Ἰορῖθιι5 ἀθθυΐξ βυτηπιθίνδο ῬᾶγοΓΟ 
οἱ Φσυδὶθ ἱπ Ὁποάποάιθ ΔΠΑΆσΙΎΡΠΟ Ὑϑγβίθιι8. ϑραϊατη 
ἄδλγο ; Πᾶπὶ᾿ ἱπέρ αι} 188. Θοι]ο5. γα] 6 Ἰδοβίβϑοί. Ῥαΐο 56- 
τι ζαΐδβο φομηροβίία ἢξθο δρίστδιητηδία,, ἂο ΠΠΠ6}10 ἔογϑὶ- 
ἴλη οΟἸ]θοΐα ἀπθπὶ ὡοἀϊξαιβ υἱβιζουι 8 αἀϊνοπάομθαΐ. » 
Οομπηπιοᾶθ δηϊτηιδάνογεξ Ἠθοκογιιβ, ορὶ στατηπιδία Ουζίοοπα 
υἱαοτὶ π᾿ πἀϑὰπιὶ (Ὀπβίαπεϊηϊ ΟΘρμαϊα, ἀδβουρία ἐαΐββο 
ΟΥΖίοὶ 40 1 ατεσονῦῖο,, {αθιη οομητηθπιογδξ βομο αϑία δα 
ορίξν. 334. φαρ εἰ5 ὙΠ. 

ΤΙ. πη Ἰθῦμπι. σιλήνων Οοά. --- ῶ παῖδα χάδμου χαὶ ἀρμο- 
νόης (810) σοᾶ., ἐοΥτ. 780. --- 4 Πενθεῦς (Ππατάοηιιβ, Ἰομίοθ. 
Ἄοοηίγασξουπι ὁχ Πενθέος. (ὁ. πευνθεύς. [η[6]]ἰσοπᾶδ 6ϑὲ θη 
ταπιο! δ φὰὰ Ῥοηξηθιιβ. δἰ δοογαΐ ϑϑιηθῖθη, πο ΒΔοομιπι, 
41 δρυὰ Εὐυτὶρ. 5[0 Ἰοφυϊίαν, υ. 41 : δεῖ... 

Σεμέλης τε μητεὸς ἀπολογήσασθαΐί μ᾽ ὕπερ 
φανέντα θνητοῖς δαίμον᾽, ὃν τίχτει Διί. : 

Π. - 1. Βαθὺν πάτον, ΡοΙΡΕγαβίϊος 46 υαἰ νι. -- 
2 τευῦρ. (οα. Βερῖο ἃ Τουξῃγαπίο τορηδία,, Μυϑβίδ. --- 3 οἱ- 
λιος ΝΥ δκοἢοιάυ5, γυδβίγα. 18 τῖοχ ξύνευνον ἸοηΒο υ, οἴ 4115 
διχρόνους Ο0 δοσοπέαπι ῥγοάιυοίαβ ΠΡ 5. ἴῃ Ββοὸ γοεδία. 
ΝΟΩῸΘ ἰδηρσοηᾶᾶ αἰ οἔΟΓ ΤΩ πἶγὰ ΘΟ Ππβῖο. --- 4. ἀνγάγω ἐς 
πεδίον (οα., οοΥτ. 786., ᾿τηργοθαη5 φυοὰ ἴῃ ἐογία δα οπθ 
Ῥοβιιογαΐ ἀνάγω. 

ΠῚ. Τυφλούμενον, 5εἰΠςοΐ χαταψευσαμένης φθορὰν Φθίας, 
τῆς τοῦ πατρὸς παλλαχίδος, υ ἸΙοφυϊξα ΑΡΟΙΟάογιβ ΠῚ, 
18. « [ἢ τηᾶγᾳ. Οοᾶ. : ὁ τρίτος πίναξ τοῦ τρίτου στυλοθά- 
του. Ὑἱἀοηΐον ᾿ἰΐασυθ [1 ἀπαρῖγρδ ΘΟ] απ πᾶττιτ Πα βθι5, 
τοῖς στυλοδάτοις, ἰπϑογία [{|556. » 7950. --- 1. « ΡῬτγϊπηᾷ 
Ἰοῆρα ΠοιΉΪΠ8 ξύνευνον, ΠΟῸΠ ΤᾺΓῸ ΘΧΘΙΡΙο. Μοηιὶ δὰ 
ἙΠΘΟΟΥ. 28,25 6. 560.» 8. --- 2 Φοίνιχος ἡδ᾽ γο] ὁδ᾽ ἐθέ- 

λει Οοᾶ., οοττ. ΟΒαγάοπηιϑ. Ἐγιϑίγα Βοίη 5 παῦσαι ἔριν. 
« Ἐβί παῦσαι ἰτοοῃόθιιβ, πθῸ ἰᾷ ΥΆΓΟ ΤΩΔΙΟΓΙΤ ῬΟΘίΔΓΌΓη 
ΘΧΘΙΉΡΙΪΟ : Υ-. ἱπΐγα δᾶ ΧΥ͂, θρ. 31 (6 ξὰι ργα δᾶ 1, 6ρ. 104).» 
Βοῖ55. Ἐβί χόλος γενέτου, ῬΏΘΪοἾ5 ἰγὰ ἰπ Ῥδίγομι, Ὁ ἴη- 
Ἰαγίαιη Αἰοϊτηθᾶς τηδίγὶ 1Πδΐαμη, ὙἹάδηπ5 σου. Π. 1, 
448 5664. (υθὶ ν. 459 οἵ {Π4, παῦσε χόλον. » 7.6. δᾶ σιδ: 
Βοϊββρηδᾶϊαβ : « ΜΑ]ὶ δἅτῃ βυπίαχίη δὰ σϑηϊ γατα Φοί- 
γιχος Δα μίθογα : ἐγαηι ραίΐγὶς ἱπ, ῬΗωπίσθηι, αἴχαθ εἰς 
οἸΐπν ἴογα βοπίϊθθαΐ ἴρ56 9}40008. Ῥοβϑβξ γενέτου ππρὶ ΘΌΓῚ 
Φοίνιχος, ἔγανι ἐπὶ Ρπωπίοσθηι βίην, ἀαῦτα οἵ 5 ρ6 
ἱπυθηΐϊδίαν γενέτης ἀντὲ τοῦ υἱός (5ἰουΐ ᾿ηἴγα, ἐΡ. 10, 4). 
Εἰρηῖπι παπὸ δ Ξοάδπᾶα ῬῃΟΠἰοΙ5 ἴγὰ ΠῸΠ ἀσθθαΐῃν, 5οα 
ἄδ τἱ 80 δὸ ρτοριιϊίβαπᾶδ. ΟἿγ ἰταΐα8 ἔπους ῬΒορηϊοὶ 
Ατηγπίον, ἀθοϊαγαΐ υϑῦϑιι8 ἰθγέϊβ : Ῥμοπῖχ υἱάθ!οθέ τηὰ- 
ἔγθπὶ ἀοβροοΐδπι ζυῖ586. ΟὉ 5ΘΓΎΌΪΔΠῚ [ὈΥΤΩΟΒΙΟΓΘ ΠῚ ΠΟ 
Ραϊοπΐον ἐθγοθαξ, οἵ τηὰ]6 ἔθυτ παυταθαΐαγ, οἵ, οὐ Πέ, 
"8 απ ὙΘΥ5 σΟΙΤηΘηΐᾷ ΒΘ ΠΘΠῚ ἸηΠατηπιάγογαηΐ. χ.-Ὁ-» 

4. προϊεμένω, 6 παιδολέτην ΟΟοᾶ., οοὐτ. Ηθγηΐπ5. Ηθοκθττι5 
Ῥγϑοίογί παιδολετήο. 

ΙΥ͂. ἴῃ πιᾶτσ. ὁ τέταρτος πίναξ τοῦ αὐτοῦ στυλοδάτου. 



ἀό ἈΝΤΗΟΙΘΟΙΕῈ ΡΑΤΑΤΙΝ 

« 14 ο8[ τοῦ τετάρτου στυλοδάτου. ΟἸο Π0Π60 Δ Ῥαυΐδ586- 

πἴπμι, αἱ Ρ. 6 46 ἰογίϊο βίγιοραίο ἱπί6]]οχὶς ῥαΐδυ αι 1ῃ 

τππᾶ ΘΟ Π]η85 θᾶϑὶ {586 ῬΙ Τὰ ΔηδρΙΎΡ δ. » 8. --- 1. ἴῃ 

χλυτόνοος ροϑΐ Κλυτίος ΟΠδΔΡάοηιΒ τοοΐο υἱάϊξ Δ} ογδῖϊο- 

πθπλ; υ Ῥιοἀποίαμῃ τ ἴπ ἀυδατί 8.118}. --- 2 πατρὸς Οοά., 

Ἰᾶρϑιι. --- ὃ ἣ πρὶν « ἱπορίμχηῃ ο8[, 568 ογί88860 ποπι ἀθργὰ- 

γαΐιιπι, ἀυΔΙΥ 8 δι ἥπερ Δ οὕτη ΟἸΔΓάΟΠΟ ἥτις ΘΟΥΡΙΘῚ 

Ῥοβϑίί. » Ψας. ὙοΙ 8586. υἱάθίυγ. : δηΐθαιδμι ᾿ρ8ἃ τη] 

«υϊὰ ραΐογοίαν. Βοίμιι5. οοη οἰ οθαΐ ἦ, φιία ταΐϊοηιθ, 018 
1118 - « Οἱταμηααθ ΠΠΠ6η5 δάβϑροχίβϑα ἀἰοϊξαν ΟἸθοραίτα, 
ΒΠΏΡΙΟΧ Τγ]16 1, οἱ ΠΟΥ ΘΡΟΔ ἢ ΟΟΟἰϑᾶπι οἵ δηΐθᾶ ΘΟΙΏΡΓΘ8- 
88π| ἃ Ρῃΐηθο, 868 βδποίθ, ἰᾷ οϑί Ἰθρί ΠΠπ6, ἀΧΟΓΟΠῚ, ΠῚ 
ῬΟΙΠοθη. » --- 4 γαμέταν Οοά. 

Υ. Ἐχδημίαν ΟΠμδγάοπαβ Θχροηϊξ φιογΐθηι, αἵ 68 ἀρὰ 
Ῥαΐγοβ, 564 ἴῃ ποίϊ8. μ)885. Δ αἰΐ : « ϑαβρθοίδ ἰδτηθη τ ἱ 
νἱἀδίαν Ιοοίϊο, ῬΓῸ 4πἃ Ταϊᾷ τϑρομθηάπμηι 56 ποὴ Ὑἱᾶθο. » 
Ὑογαπὶ υἱ 1586 ογθᾶο Βοἰββοπδαϊμη, (αὶ ἐκδικίαν ῬΓΟΡοβυϊῇ 
Ἀπροᾶ. ΠΡ. 127, πῦπηο δ ἀ6ῃ8 : « ὈΙΠἀοΡ 8 ἰη ΤΒ68. ΠΟῸΠ 
οὐδηά θβα υἱάθίαν δὰ ἐχδημίαν, φαοᾶ ἀθ οδέὲξιν 1π|6}} 16], 
δοᾷ Βἴο ὨυΪὰ5 ΠΟΙΪηἶ5 πἰϑι8. ΠΟῸῚ δϑί [τοπᾶ8. ΑὉ Ῥγῶ- 
ἰοτθὰ οϑί ἀνδρός ἀ6 Υἷτο, ἀ6 ΒρΡοη80 οἂρίθπάμσμι, συοᾶ δᾶ 
ῬοΟΙΥΡΒοπέθπι ποὴ ἃρία ρου {πογϑί. » --- 1 Κρεφόντον Οοά., 
ἴῃ Ἰοτηπηιδΐο χρεσφόνην. ---  « μιάναι δυάδοῖ ϑγϑίοϊα, ἴῃ 
ΨΟΙΒΙΙ5 σταίη (δοΐα.» Ψ9.6. ᾿Αλόχου, ΜΟΙΟΡΘ. ---ὃ. « Ἐβὲ 
οἱ παῖς ῬΓΙῸ αὐτοῦ παῖς, ϑ5γηΐαχὶ ἀδίνϊ νὰ] 6 υϑι(αΐα. Ιῃ 
ἢπ6 ὙΘΥΓΒΙΙδ᾽ ΤΟΌΔΙΥ 5 Βιβρθοῖο ΠΪΠ1] τηουθᾶμη. » Β. Ἀθοίθ 
ἨδΟκοτ5Β. ὀψὲ δέ σοι ῬΓῸ οἵ (υοα οἀρθαίαιν, ΠηΘ ΠῚ ὙΘΓΒῈΒ 
ἴρ56 ααοααο {αϊξα8. 

ΥἹΙ. --- 1 ἑρπετὸν Οοά. « Αἀ Ζδομάγίδιη ΜΙ]. Ῥ. 3608 
ῬΓΟΡΟΒαΪ, ποὺ Ρωηϊίοί, ἑρπετοῦ. ῬΥΐΠΟ το ΒίΓα πὴ ΒΘΓΡΘἢ- 
5. 5Ρ1.158. τηϊχίῃγη οὐαί, 80}]Π1οϑὲ οχ Βουηΐηθ οἵ βϑυῦρθηΐθ 
οοπῇδίαμῃ. 51. ἰηο!]οχὶς Ἡργυπῖθβ. 56 οἱ δον ροίοϑί 
ἰη[6}]1ρὶ. » Β. τω οοντίροραΐ Πυθῶν᾽, ἀνελιγμένον ἕρπε- 
τὸν ὁλχοῖς., διιἷ γηγενέων Πυθῶνα μεμιγμένον ἑρπετὸν ὁλχοῖς, 
« Θυὐα5 ΤΟΥτηᾶ 6 ΒΘ ΓΡΘ ΡΒ ἰθγγῶ ΠΟΥ Τὰ τϊχἕα οἵ Θοπ)- 
Ῥοβίία. ϑογρϑηΐθβ δηΐηὶ οἱσδη 8 Ῥθάσμη οὐδηΐ Ἰοοο. » 
ῬγΟΡΔ ἢ ΠἸβϑίμηα ΒΟ ββοηδα !! οογγθοῖο, οοηβθηΐθ οἰϊδι 98- 
οΟ βίο. -- 3 σχύλαν Οοᾶ., οοΥΓ. ΟΒαγάοη. δοο βία τη} 
γὰρ πινυτὰν ἐθέλει θεόν ( 510 οἰίδιη Βοί.), οἵ γῬοΐοβέ. ἃ 
ἩΡγαυο 6886 αὐοᾶ οαἀϊΐαν. 1Ρ]ἃ. τόξῳ 286.: τόξον (οἄ. 
Νδὶ ργωβίαθαί λοξὸν θῆρα 80Ὑ}ρ581588. οὕτῃ ΗΟΚΟΡΟ. Ἰτηπι6- 
τ] ΓΔ 8116 ΒοΙβΒΟη Δα τόξον θη ρὶ χαθαιμάσσει. --- ὅ Δελφῶν, 
οὗ 7ΤΔοο βῖα8, βυθιαΐα ἀἰβεϊ ποι οη6.Ῥοϑί σχοπιῆς, δργθρίο, 
ηἶϑὶ Ἰηβο! ᾳ συνέπεια ἀἰδι ΟΠογατα ἃ] αἰοπὶ Ἰοοιιηὶ το] η- 
αιοτοῖ. Οοᾶ. δελφὸν δ᾽ οὐ. Ιῃ ἤηρ ὙΘΥβὰ8 Οοαθχ ἐχ δὲ 
δρακόντων, 4 γαῦῖο ἰοηΐδηΐ ΟΥἸ οἱ. ΦΔΟΟ Β᾽ 5. ὃς δ᾽ ἄρ᾽ 
ὀδόντων, ἴῃ ΠΟΐΪ5 Τη88. ἐχ δ᾽ ὅδ᾽ ὀδόντων, 4 ΤΟΟΘΡΙΙΏ8. 
« ΒοΒρΡΙΟἴαΥ δα τὸν ὀδοντισμὸν, ἀ6 40 ῬοΟΙΪὰχ ΤΥ͂, 80 οἵ 
84, υδὶ ἀ6 ποπῖο Ῥυίῃϊο : ἐν δὲ τῷ ἰαμόιχῷ μάχεται 
(ΔΡΟ1)10) " ἐμπεριείληφε δὲ τὸ ἰαμιχὸν χαὶ τὰ σαλπιστιχὰ 
χρούματα χαὶ τὸν ὀδοντισμιὸν, ὡς τοῦ δράχοντος: ἐν τῷ 
τετοξεῦσθαι συμπρίοντος τοὺς ὀδόντας. Οομΐ. ΟἸ6Π,, ΑΙΟΘχ. Οο- 
Βοτί. Ρ. 2, 8.» Τὴ φαϊθ8 πιχρὸν ῥοῖζον, « απ ἀ. 16 ἱπί6}}}- 
δοπάσπι 6 βίγ!ἀογ βαρ δ ασμη ααΐι8. Ῥυίμο ἰηΐουίδοίαβ 
οδί (11. Π, 361),.» ῬΘΙΡθγδτη δοοῖρὶ 80 0658 ἩΘΟΚΘΡιβ, 

ἢθο ροϑβὲ θήσει τρίποδα ρΡοϑὶία 6556 Τηᾶρὶβ δΔαγθγίουα ἀθ06- 
Ῥαΐ. 1056 οοη]θοϊξ : : 

Δελφὸν δ᾽ εὖ θήσει τρίπον ἔνθεον " ὃς δ᾽ ἄρ᾽ ἀκόντων 
πικρὸν ἀποπνεύσει ῥοῖζον ὀδυρόμενος, 

Ἰηἰουργθίδηβ : ῬΏΟθι5. ΠοΙΡμϊοατα ἔγροάθην ογδοι]α [ἀ- 
ἀδηΐθια θθη6 γοροί, ἀκόντων ἀ6 βαρ 5 Ἰηΐ6]]Πσθηβ, οἱ 
ἀποπνεύσει, ὙΘΓΐΘηΒ Ὡ1Ογ 6 17; ΦαΟΟῸΠι ὙΘΥθῸ ΠΘΠΊΟ ἴἃ- 
οἶθ ἔδγοῦ Ἰυποίαμῃ ὀδυρόμενος ῥοῖζον 5 σ᾽ (ΓΤ. 

ὙΠ]. [ὰ Ἰοτημηδΐο προσαπτόντων οοὐτίρ!! Ομαγὰ. Ποϊπᾶο᾿ 
Οοᾶ. διόρχην, ΡΟ. ῬΑΥΙΒ. δίορχ τὴν μητ., Ὑδοιο βρᾶ- 
(ἴ010. Παραδοθεῖσαν δἀά!ΙΆάϊ Ἡδγηΐαβ: ἐνσχεθεῖσα 9800". 
Οοά. ἐνεχθεῖσα, φιιοα ΒΘΥΥΔΥΪ Ροΐογαί. « θ6 Απέορθβ ο"- 
βοιγὰ ἰδίου υἱὰθ αι ἀραϊξ ΜαιΠἶὰ5 δὰ 
ἘΠΤΊΡΙαἴ5 (θα] απ, ΟἸαυΐον. δᾷ ἈΡο]οᾶον. ἔ. Π|, Ρ. 379.» 
ΜΒ. τοι σχυλεύματα δίρχης ΟΟἄ.: ῬΥΐα5 ΘΟΥ. ὅ86., ΔΙ ἔΘΓιιπη 
ΟΒαγᾷ. Τυτπ65 ἰηΐγα ὙΠ|, 433 : ἼἜρρε χαχὸν 
χαχὰ μερίς, 1Τιδοηερ τηδίτ 8 υϑῦθὰ δά Πα Πη, --- 8 ἣ πάρος, 
4 ἱχέτης Οοα.. ΘΟΥ. 780. --- ὅ. Ἄγε ΠΟῚ Β 86- 
ἀαθπΐθ ῬΙαγαΪ.  α Ῥγοάαοίατη οὉ δοοθηΐάτη, ΜΟΙ 5. οταΐ 
ΒΟΥ 5 ἴ556. Ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ ἐχ, ΄υοᾶ οοπἠθοῖξ 7146. Οοἄοχ χαθά- 
πτεται. 

ὙΠ. --- ὑπεδέξατο Οοά., οοΥν. Ηδγπίιβ. ΑΡορτ, Ῥᾶγ. 
πτάϊν. --α 4 θαμδεῖ, τὰν γλυχ. οοη]. ὅ80.: Ἰϊᾶ 411}, « Τιηδ- 
5[η 6586 Ῥυΐο γογθὶ ἀναδερχόμενος, ποο ἰθηΐδηᾶιμῃ Ἰοοαμη. 
ὙΙάο ποῖ. ἴῃ Απροᾶ. πηθῖβ 1Υ͂, Ρ. 400. » Β. 5ῖ6 οἵ Βο- 
{μΐυ8. 

1Χ. Τὴ Ἰϑιημι. Σιδήρω Οοᾶ.; ἢπο ἐνέτεινεν ΗΘγηΐα8. « ΠοἾ60 
Μαεζουΐδοιπι, (οἱ δᾷ ΟΥὐἱαϊὶ Ἐρίβίο!δβ ἕογη. Π|, Ὁ. 27, ἀοοία 
Β᾽ἀΘΡΟΠΪ8 δὲ βοηθοὶ ΠΟΛ ΓΘ 5 ΘΠΔΥΤΔΉΒ, ἸΘΙητηδίο οϑὲ 
ἘΒ5, ᾿ΡΒΌμ ΘΡ συδιημηᾶ ποὴ ἃἰ{ἰρῖ556. 56 βαΐ,α8 Παιναϊξ 
ΤΟΙ ΏΖΌΘΓΟ ἀαοα ἀοβρογαρθαΐ ἰγδοίδίωσω ρΟβ86 πἰΐθβοουθ, » 
Β. ---ἰ|, 2 5ῖ. Οοὔθχ. « ΟΡδοῦχαπι ἀϊβίομοη, ἴῃ χὰ δᾶ- 
Ἰοοξίνιιμη τρηχεῖος οὐ οηαϊξ, 4101 ποὴ οὈυΐαμη, οἔ σπεί- 
ρῆμα ῬΓῸ σειρᾷ Ῥοβίξιμη. Ηδθο ἐδηηθη 8ἷ βίποον [πϑυϊηξ, 
ΒΘΏΒῈΠ) ΓΟ ΒΓ ΘΓΙΒ ΒΟΥΙΠΘΗΒ : ἬΝ τ δον 

Μητέρα τρηχείοισιν (τρηχαλέοισιν) ἐπὶ σπειρήμασι Τυρὼ 
Σαλμωνεῖ γενέτᾳ τῷδ᾽ ὑποτασσομέναν. 

Μαίγορυ ΤΟ αἰγὶ ἴηι υἱηποιϊὶς ραϊγὶ Βαϊηιοπθο Ἰιΐς 
αὐϑίαμίϊ 5ιι)οοίανι (Υἱᾶθ8 δαΐ βρθοΐβ), Ταπο ἀἰβεομοη 
οχοίαῖββο υἱάρίυν. » ζαο. Ἰάδπι ἴῃ ποῖϊβ γη88. : « ᾿ 
τηδί!5. ὁ αἰβίίο μοι ἴῃ Ὠϊθᾶϊο οἸἰβϑι πη ΟΡΒΟῸΓ 5511 ὙΘΥΒΙΙΒ 
1 510 Ῥοβϑὶξ οουγὶσὶ : 

Μητέρα τρηχείαις συνέχει σειραῖσι Σιδηορώ. 

Ιὴ βθαυθη θιι8 Πομῆθη Τυρὼ φχοίαϊξ, σοι. ΨΥ ΘΙοΚον, θ 6 
ὑγαρο 115 στεθοίβ 1, Ὁ. 318.» ΕΓΔ) Βοΐββ. « ἀπιπ 5] ἔθη 
ἀἰβιομοη ῬΟΥ 886 » Ἰυἀϊοαΐ, θα ΗΘΟΚΘΓα5. ατωῆι5. οοη- 
Ἰιοιοθαΐ : 

Μὴ τρέμε τρηχείησιν ἐπὶ σπείρῃσι Σιδηροῦς, 
Σαλμωνεῖ γενέτῃ τῷδ᾽ ὑποτασσομένη, 

αἵ Ῥοοΐὰἃ ΤΎΤΟΠΘπ Δ οαπδίαν. Ἐξ γοῦβα 8 : Οὔ σ᾽ ἔτι γα 
δουλώσει. (ρδΐογ) οἴς., ποῃ βίδίιαθηβ Ἰδοιηδημ, Ιἄθπι οϑί 
δαΐομι σιδηοωι φυοᾶ Σιδηρώ, πᾶπι ἰΐὰ γαίιιδί! οοαΐοο5, 
ἰοβίδηϊο οἰϊδπι Ῥβθυδο- μογοαϊδηο (4αθη οἰξαί Ηθοκον.) 
ΒΚ. Απθοᾷ. Ρ. 1206 : τὰ ἀρχαῖα τῶν ἀντιγράφων ἐν ταῖς 
εἷς ὦ ληγούσαις εὐθείαις εἶχον τὸ « προσγεγραμμένον οἷον ἧ- 
Λητώι, ἡ Σαπφώι. --- 4 καθεξομένους ἨΘΟΚΘΙΙ5. Οοᾶ. χαθε- 
ζομένους, « ἱπρΡ 55:16, Τιδϑὶ βθᾷθηΐθβ ἴῃ ἀπδρῖνρθο Νδ- 
Ἰοὺ οἵ Ῥϑὶαϑ τοργθϑϑηΐδί! οϑϑθηΐ. » 

Χ. Τη Ἰοιημιαΐα Οοᾶ. σύμθουλον οἵ αὐτὴν διὰ τῆς (516) Ἄρχ. 
θάνατον τῆς παρ᾽, ΟΟΥΤ. 780. [η ΤΔΓΡ. : ὅτι Εὔνοος χαὶ Θόας 
ἀδελφοὶ ἐξ ὙΨιπύλης. ὙΘΙΌΠ. ΠΟΙΏΘΗ 6586 Εὔνεως, τηοπο 
ὙΥ ΘΙοκου. θ6 ἰταρορα 5 στ. ΠΠ,.Ρ. ὅ59, υδὲ᾽ ὀοηβιτηδί, μόρα 
δδοοθϑὶὶ : « Οπο Βῖο 6 δαγθὰ υἱΐθ ἐγδα πη, ἀρυᾶ 81105, 
αυοα βοἰδηη, ποη οὐυΐα, ἀποία ἐογίαββα οχ Ἐπυρ 5 Ηγ- 
ῬΒΙΡυΙΟ, ἴῃ 48 ΒΔΟΟΘΙΪ φαφαδπι Ρατίθϑ [θυ τιηΐ, » Βοΐδ80- 
πδαϊιβ πο δηποίαυϊί, : « Τιομητηδί 5 ἱπἰξατη οἰζαν, ΜοΖί- 
το. δα ΟΥἱᾷ. Ἐρίβί. ἔ. ΤΙ, Ῥ. 115, οὐπϑσυαρμίδιη ἰγδοίδηβ 



ἜΡΙΝΟ ΞΘ πη ῬμΠοβίγαι: Ηθῦ. Ρ. 126 βογῖρβὶ Εὔνεω, 
[ ἴογβδη Εὐνέῳ. Ἐξ Εὔνεως ἀϊοΐαβ 5ομο] αβέο Ρίη- 

1 Αγα. Νδτι. Ἐξ ρατίίον Εὐδοεῖα ΥἹΟΙ. ῥ. 236 : ἐκ τῆς 
ἱπύλης τῆς Λημνίας Εὔνεως ἢ Εὔηνος, 580 ὙΠΙΟϊΒοπῸΒ, 
οὐ ξημαναδμ,ϑ Ἑοπιᾶ Εὐνεύς δχείδε ἰῃ Εἕγηι, 

50} Εὐνεῖδαι. Ἐπποὶ οἱ ΤΠοΔπΕΪβ βουίογο ἐθΐδία στρ το 
ι ἴῃ ΤἀΠΉΠ18 Αἰτῖοδ : παγγαΐ βο!οοΐ ΡΙυΐδγομιβ ΤΉ6Β. 

ὙΒοβοαπα ἴῃ ΒΕΪ]0 οοπέγϑ ΑἸΠΔΖΟΠᾶΒ 500108 
νεανίσχους ἐξ ̓Αθηνῶν ἀδελφοὺς ἀλλήλων, Εὔνεων χαὶ 

Σολόοντα. ---- ΗΔραρτγαπέ ογρὸ ἰδέϊ 1δϑοπίαθ ἴῃ- 
τὰ Υἱΐθπι δῦγρθδμ, υἱ Βυτη ΓΙ. Ῥεϊορίδῳ 
ΞΔ Ἰδποοᾶτη. φασι τε Εὐριδίχῃ 

ἴῃ ποις Τη88. τ πωλοῖο ἱχέτιν, « προ να πάτο 
ζϑτη βογγᾷ [Ὁ ΗΥΡΒΙΡΥ]Ο : πραθεῖσα ἐλάτρευς 
ἐμοὶ λιρδο ΘΟΠΪ ΒΕ), αἷΐ ΑΡρο!]οάον. ΠΙ, ὃ, 

ΠΟ ΑΦΟΥ͂ΘΑΙ Ἀ Οοὰ. « Ουοὰ τνατίο (οπίδέηπι (εξ. 
Οτωι 8 ἄρ᾽ -- Ἐογβδῃ ἐπ᾽ εἴθαρ, ἡαποία Ῥεφροβιξομθ 
δὐπὶ δάνογθίο, αὐ ἰπ χαταυτίχα, παραυτίχα. Εογδδῃ ἀπ᾽ 

᾿οραβιρουδατδ οιιδίοαϊϑιι5. Ἐοτβδη Ὀφέλτην, {απ Βὲπᾶ 
Ῥαρτὶ ποπηῖπ Ὀφέλτης εἴ ̓Αρχέμορος, αογαπι ΒοΟ 

᾿ σῦφαρ ὕδρος. « Βυθδίαπεγαπι σῦφαρ (1101), ὑπεργεγηραχώς 
᾿ς ΔΡ. ΠΥΘΟΡΉΓ. 793 εἴ Βορθγοποπι, ἴδγο ἱπβογυῖξ ἀἰγὼ ΒΘ] Πι9 
᾿ ( » Οὐδ σογγϑοῖίο οδίθγὶβ ὙΘΥΙΞΙ ΠΆΠΠΟΥ. --- 4 ὁ 
᾿ς γαγενέτας ΗδΟΚΟΓ. Οοηΐ. δᾶ 6. 3, 2. --- 58 ἀσώτιδος Οοᾶ. 

« δεγθοπάυτῃ υἱάρίωγ : ᾿Ἀσωπίδος, Εὔνο᾽, ἄρουραν, ;. 6. 
Ῥοβὲ Τμοδπίθμι δηΐπὶ, Ὑδῦϑ ῬγΪ ΠΟ ΘΟΙΩΡΕΙ- 

τποκῷ ϑἔδιη Ἑυποὶ πιοπίϊο ἢδογὶ ἀθθοθαΐ. » 2ας. Ἰάδτῃ ἴῃ 
᾿ ᾿μρξῖβ τηβϑ. ̓ Ασωπίδος, Εὔνοε, χράναν. ατωῆαβ ἰοηΐαρθαξ 
᾿ς Ἀσωπίδας ἕδρανα χούρας, ΗΘΟΚΟΙΙΙΒ ἔνδια,, « ΤΘΟΘΗ ΓΙ ΟΓΌΙΩ 
ΟΠ ἀδὰ ἰπΐυπι δ “οαΐδιι5, αὐἴα, ἄοηιο. ὕπᾶτα Ἰϊΐογᾶτη 
ξ νεαν, ΕΝΑΝ, Βᾶρε58 ΕΝΔΙΑ,, ἀποίαβ 51}}}}}}- 
Ε΄ ΤΩ08. » --- 6 ἄξων 7ΖΔοοθβίαβ: ἔξω Οοάοκ. Ἡφοκογὰβ ἄξαι 
 [ηπηϊξίνο, ἰυπροπᾶο οὐπὶ στεῖχε. ΘΘααϊαν ΠΟΙ 5 ΠΟ ΌΤΩ 

ο Βοπιογίσαμ, ἢ], Φ, 58. 

ΧΙ. [π τιδῦσ. : περὶ Πολυδέχτου τοῦ Σερέφων (5ῖς οἴ ἱπ 
Ἰδιηπ).) βασιλέως, ὃν ἀπέχτεινε Περσεύς. 65 παΙτγαΐδ ἃ. 
Ἀροϊοάον. ΤΙ, 4, 3. --- 2. « Ὑογβαβ πο πἰππ5. ΟΟπἸ ΠΟΙ Ὸ 
χαὶ 5οη!οη ἴδτη ῥυίπηὶ ὙΘΙΓΒῸΒ Δροεῖγο υἱαἀδίαγ. Ροϊγαθεΐοβ, 

: ̓ Φαϊ ὁ ῬΓΟΒγοϑθμι [818 68 Δπιογοῖη ἴῃ ΦΟΎΘτη ΘΟ οἱἃ 16- 
φεΓγδξ, ἴρ58 δἔϊδιη Πθᾶπ868 ἃιηογα Πασταυϊί. » Β. Ὑϑγβιι 2, 

: Ρτὸ μεμψάμενος, ρετοδίαϊ μεμψαμένης φοττίφοτο δῦτῃ Ηδον 
ΚΙ : « ΒΑΡυϊξ Πᾶπδα ΠαοΕθτ5 τυδυίπῖβ ἰδσξαΐα Ζαᾶγα ἀ6 
ς ὅονε ἀυοτγεγδίαγ. Νοηπυβ Ὀΐοπ. ὙΠ, 136 : 

Οὐ Δανάῃ παρίαυε τὸ δεύτερον ὑέτιος Ζεὺς, 
ἀλλὰ σιδηροφόροιο μετὰ σφρηγῖδα μελάθρου, 

μεμφομένη χρυσέοισι γάμοις, ναυτέλλετο νύμφη. » 

ὕὉὲ ποῆ οὐηηΐπο πΘΟΘΞΞΔΥΪΌΤΗ. υἱἀθαΐογ 8 δοάδγῃ Ῥιοροϑῖ- 
Ι ἴα πσϑήρους εὖνάς. 

ΧΙΙ. [ἢ ΓΠᾶΓΡ. : περὶ Φόρδαντος χαὶ Πολυμήλου, οὖς ἀπέ- 
᾿ς χτεινςν Ἰξίων. 1 ἢἤπαο ἸοΙητηδίϊβ (οά. ἐπὶ τοῦτο. ΕΔΌΪα 840 

᾿ς ἃ]ῖρ ὅτ ὥω τηθιηογαΐδ οἵ Ῥγοῦβαβ ἱποοσηϊίᾷ. --- 1 γαΐη 
ΟΘοᾶ, (ΟἿ. 786. « Φόρδαν ἴοττηα 4115 ἱπυιίίαία Ῥορίς 
᾿ τΕΟΟΠΙΟΥ͂5. » Βοέΐι. --- 2 ἀμυνόμενος, ΒΌΡΡΙ6 αὐτῷ, ποινή 
᾿ δυΐοηι ἷ. (. τιμωρία. 

᾿ς ΧΗ͂Ι. « ΑἸαπδηᾶπι Ῥοβέ Ατηρ ϊέγγομοπι ΒΠδἀδτηδηΐμο 
ὨΌρΞΙββθ πᾶτταΐ ἈροΠοου. Π|, 4, δατησαθ δᾶ πος ἃ Μεῖ- 
ΘΌΓΙΟ ἴπ ὈΘδίΟΓΌΓΩ ἱπϑ]αὰβ 6556 ἀοἰαΐδτη, οχ Ῥῃθγθοσαθ 
᾿ ἰτϑαϊ Απίοπϊη. 10. 6. 33.» 7ας. ---- 2 λάχος ρορτ. ΡᾶΓ. 
ΝΣ 
ἵν 
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ΧΙΥ͂. πη Ἰοιητηδία υἱξοβα (οά. τοὺς (ργοὸ Τιτυός, αυοὰ 
γοϑηζαϊ!ξ Ζοορδ), ἀοίπᾶδ τοξευομένους εἴ ἐτόλμησαν. Ὁπάο 
ΘΙΤῸΓ ἴῃ 50ΠΟΙΪΟ τηᾶτρ. : πεοὶ τῶν υἱῶν Νιόδης, οὗ: ἀπέχτεινεν 
᾿Ἀπόλλων. ---3. « Ὅς, Ταρρίξον, ΠθΘγοῸβ. 5005 ΤΙ ἱπυγηϊξ- 
ἴξη5. » 7α6. Οοάδχ βοῤῥάν, ΟὉ τηδίγυτη. Π 6 φαὰ βογρέσγα 
Βερο Βοίββοῃδαϊῃβ : « Ὠπάογί. ἴῃ ΤΠ65. 8. Βορὰ οορίίαν!ς 
ἀ6 ἐγαπβροβιοπθ, θηοσὶ βορὰν δὲ, 4 οΥἰ ΔΓΘίιΓ ᾿πβο]1ἃ 
βουρίατα. Νδο ἔδιηθη Θογγθοϊ ποῖ προθββδγίαση μαΐαΐ. 
Εσο π ἀπρ!οδέομομι «φαϊάθπι Ὑε]ῖπὶ Ποτὶ. ΠΡΓΑΗ 5ὶς 
ΒΡ ΤηΘΓΌΤ ἰπΎδγα τη η 5 ΘΟ Ὸ}}18 γοϊπδγαπέ, βου! θοηΐο5 
κιλὈδρορμνα.υὐυνίαν ῬΓῸ ὅ ῥα, παρὰ ῥόον, ἃ6 ϑἰπι!α,, υΐο ΓΟ- 
Ῥτγεβοηΐαγο θα! ογ 8 γθοθηξογο5 πο] θχϑγιηΐξ τηϑυϊέο. ΟυδΓο 
δῖος φαοχαθ ρῥγοάποξίοποπι Πογῶ οδηΐπο ἀοεΐο Ἰδοίοτί γὸ- 
Ἰπαυο. » ΝὅΟ ΤΆΓΟ Ποϑίου ἴα ]58 δηδιοσία ἀποεὶ ἀδργθῃοηαϊ αν, 
ΑΓΔ} ἐθιαροῦῖθιιβ το ᾿πίδυϊου μα θθπά 8. 

ΧΥ͂. Τη πᾶ. : περὶ Γλαύχου χαὶ Βελλεροφόντου τῶν ἡρώων. 
« 6 Βεοιογορβοπεβ ἐαϑὰ 5680}. Ῥὶπᾶ. ΟἹ. ΧΙΗΙ, 130 : λέ- 
γεται ὅτι ἀναπτῆναι βουληθεὶς τῷ Πηγάσῳ, κούφως παρα- 
χινδυνεύσας, χατὰ βούλησιν τοῦ Διὸς οἰστρηθέντος τοῦ Πη- 
γάσον, ἐκπίπτει χαὶ χωλοῦται χαὶ πλανᾶται διὰ “τὸ ̓ Αλήϊον 
χωλός. Οὐυοᾶ ἀποίωυτη 6ὁχ Ηοτῃ. 1]. Ζ, 200 5644. ἈΦ χυτὴ 
“ΤΑθυΪάτα ἀπαοῖνρηΐ ποῖηο υδίθγωτη δἰ ριξ. Μοραροηΐμθιη, 
Ργαῖϊ ΠΙΐαπι, τηθιηογαΐξ ΑΡο]οᾶογ. Π|, 2. Ῥαυβδη. ΠΠ, 16, 
πἿΠΠ Βαροῖ χυοὰ δὰ δρίαγαιησηα ποβίγαυση ΠΠυϑἰγαπα τη 
[δεῖαξ, ουἱ Ὠϊδέοτίδο ἱσπογαίίο δἔ ᾿ΪΡΓΑΓΙΟΓΌ ΠΣ ΘΓΓΌΓ5 ἀθη- 
5 5βϑίτηδϑ ἔθποῦγαβ οὐαδογιπέ. Οοπίογοπαυβ ΥΘΙοΚογ. θ6 
ἰτασο 5 στεροῖὶβ Π, Ρ. 796 5664. » «716(. ---- 1 οντέτι (516) 
Οοά. 746. οοπὶ. Οὐ Προΐτον παιδὸς οἴο., γε] Οὐχέτι Προίτου 
παῖδα φόνου σχέθε, γεὶ Οὐχέτι, Προίτου παῖ, φόνον ἔσχεθε, 
βιραυαϊίο ἄν. ἨΦΟΚΘΓΕΒ Ρ, 236 δδ᾽ ἔσχεθε, ᾿πησθηβ θάνατον, 
τυ 4110] πότμον ἔχειν, Νοη οδΐ τηογέυ,, ἰηἰογί οί ἃ Μο- 
βαροπίμθ, τοϊίψιδ φαϊάθπι ἀἰβίϊομὶ Ῥάγιιπὶ ὀχ ρθαϊθη8. --- 
ἢ οΟη]. τοῦδ᾽ ἐκτὸς παιδὸς τεινυμένου θάνατον Γλαύχου. 

Ργωῖὶ ΠΙυτα ΟἸοραρθηΐμθμι) ἃ οξᾶθ ἱρϑὶ 
Ἐν ἀσεδὶα ποη ΘΟ υΐδβοῖ, ἀθβαι 580 Π]1ο αἸδυοο Γαϊββοί, 
Ρδΐογηδθ οεραϊβ (πἰοηίαί:) ὉΠοτο. Ὑὲὶ ῥνομένου. » --- 3. 
« ὙΕΓΒῈΒ ΟΓἕδ556 1Π58Π80}}18. ΒΌΞΡΙ ΟΠ ΔΓ : χῆρα χαχὴν δ᾽ οὐδ᾽ 
᾿Ιοδάτας ὑπαλύξει. » «αο. Οοηΐ. ΥΥοΙεΚ. Ρ. 797. ἩδΟΚοΓιβ 
ἰεπίαί : χράντα (ἃ χράντης, 7617) ἀγεννοῦς ᾿Ιοδάτου δ᾽ ὑπάλυ- 
ξεν, 56. θάνατον 6χ 5ΌΡΟΘΙΙΟΥΙθ5 τοροΐοπάστῃ : Εξ ἰδιηθη 
πρόθῖῃ 80 ᾿τθ6 }} τόσο [οραΐα 518] ἱτητηϊηθηΐθῃ οἰξαρίξ. --- 
4 τῷδ᾽ ἐπέχλ. 78 00008., ἱπ ποίῖ8 Τη58. οἷ ἐπέχλ. « 1ᾳ ορῖ- 
σγδιησηᾶ ᾿πβισηϊο σουταρίαμῃ ποη Ροΐαυἱξ δάδαο οογτίσογ ἡ 
οὐ οογάτη υἱγόγατα ἱπααβίγίδ. 1,δἴϊπα 4:6 ΔρΡρΡοβαΐ Γοβροη- 
ἀοπέ οοπ͵δοΐυτ!5. Ὠΐβοθ τηθὶβ οἵ δίογαμ γδ]ὰθ ἀα δ 15 : 

Οὐχέτι, Προίτου παῖ, φόνον ἔσχεθε Βελλεροφόντης, 
τοῦδ᾽ ἐχτὸς παιδὸς δυομένου θάνατον 

Γλαύχου᾽ χ᾽ ᾿ντείας δόλον ἸἸοθδάτου θ᾽ ὑπαλύξει " 
οὕτω γὰρ Μοιρῶν οἷ ἐπέχλωσε λίνα. 

Οἰδυοσυβ ΒΟ ΘγορΒοηξῖ5 ΠΠ1ὰ5 ποη ο6ϑὲ δἰϊυπᾶθ ποίᾳ: πᾶ ΠῚ 
Οἰαυουβ Βοιηδγίοιιβ οἷα δαΐ πθροβ. Απίοϊα, ζυδπὶ ἴη- 
{γταᾶο, ΡΓΟΙ οοπηαχ, δὲ βοῦοῦ Τοραΐθθ Βοσορ μοηΐθμι 
Ῥογάθγα υοϊπογαηΐ. 56 ἃ Πδτιο] δ 0 η65 15ἔθ βιπΐ ἸΘΥἹ 46 η568. 
Ῥγεΐογοα ἰᾷ τὴ τηογαΐαγ, πΠ66 Ρᾶτγατη, φαοᾶ μδο δια 
Θχθιρίυτη ρἰοΐδίβ ογρὰ τηδίγοιη ποη δα ἰθθδΐ. » Β. --- ὃ ἀπή- 
λαυσας Οοά., οοΥΓ. 786. --- 6 ἐπετράσατο Οοά., οοΥΤ. ὅ4α.. 
Ῥγοθαΐτιβ ἃ0 Ἠβοκοτο εἴ ὙγθΙΌΚοτο Ρ. 798, φαϊ ἱπίε!Πσι 
βθομᾶ Θχθια ρα ΡΙοἴδεῖ5 ΒΗΟΓΌΤα 'π Ραΐγεβ, ἰρβὶ παιτδαΐδ: 
« μάρτυς ἱπηργορσῖθ ἄς δυάϊεπίθ. » ΑἸΠοΓ ατδαβ οορίξ. 
4υϊ ροπῖξ μάρτυν. ΗΘΟΚΟΙΙΒ : « Οὕστη ΟἸδθοαβ, οςρα6 ἃ 
Ῥαΐγα Ῥγόρεῖβα, Μοσαροπίμϑμι ΠΟ ἱπίογ δου, ΡγΟΒΔΌΠ6 
δϑὲ δὰπῃη Βεθγορμοπηΐοιῃ οἵ Ῥγωῖ διΐστη δὰ δοποογάϊαπι 
τοάποογο συ ἱυΐββθ, ἀπ Υουθγα οἱ οδϑβίββο. σὲ σουτίρὶ 
Ῥοβ56 υἱδοδἔυτ μὕθων ἐσθλῶν κάρτος ἐπεφράσαο, ΥἹαάϊΞ{! 
αυϊὰ οἴοογο ροββοπέ μῦθοι ἐσθλοί. » Ποηΐχαθ Βοἰββοηδαϊαϑ : 
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'« 81 ἐπεφράσατο ἱπίορτιιμ οϑέ, ἐσϑέθην, ἱπίθ 50 ἃγ ΠΠ οΘ πὶ 

«υἱ οργοοίαπι οἵ Ῥυ]Ο ΒΓΔ ΠῚ Βἰβίουϊοιδηη τοργθβθηΐαυϊ. 

Ἐογβϑδη ἀπεφράσατο. » 

ΧΥΙ. --- 1 μύθον Οοἄθχ, οοΥ. 780., οἴ (οποραΐ Βοίΐββο- 

πδᾶϊα5. 568 Βοίμίιβ μῦθον βογγαΐ, οὑπὶ ΟΠΔΓάοΠΟ αυΐ γρὺ- 

εἰς, σους αὐθ5 [οιιγγὲ ηναϊ ὸγ6 ἃ αὐ, θαι γϑοῖί. --- 2 μη- 

τέρην λυόμενοι ΟΟα., ΟΟΥΤ. Ομαγά. --- 3 χάρτα 1Παΐο Βοίῃϊι5 

ῬΓΟΒΔ ΙἸθϑίπηθ οχρί ον! πηθίσιιηι. Γοὔνεκα καρτερόχειρε πε- 

φήνατε κἄλχιμοι ο0η]. 80.) ΔἀάΘῃ8 : « ϑ6( ἸΘηἴπ8 υϊὰ ΤΘρ6- 

τἰτὶ γϑὶῖπι. » Ἡθγηΐα8 πεφήνατον. --- 4. κ Ῥορία ΓΘΟΘΠΙΟΓ ὦ ἴῃ 

Βοιωτίης ῬΓῸ ο μικρῷ Βαροραΐ, υὖ 6ρ. 19 ἰπ Ῥωμύλου. ΥΕΙ, 

«αοᾶ οἴϊδηη Ρ6}8, ΡγΓῸ Ροβίι]αίο ομουίδτηθο Ῥοηοθαΐ τιὸ- 

Ἰοβϑαμι, [δοία βυηϊζθϑὶ 'ἰπ τίης. ἈΘΟΘΠΠΟΓΟ8. ΠΟΠΠῸΠΑΙΙΔΠῚ 

ἴῃ δίοτο ρϑηΐδηιθίνὶ οὐάϊπθ Βροπμθο8 βυθδιεαπηΐ ἀδοίν- 
115..»...Ψ 

ΧΥΙΠΙ. Ιη πιᾶγσ. : περὶ Ἀνάπεως χαὶ Ἀμφινόμον τῶν Σι- 
χελιωτῶν. Π6 Ρ 15. {ταί 8 Οδἰδηθηβίθιι5. ἀἰβογίθ πᾶυραυ 
Ῥαυβδηΐὰθ Χ, 28, ὃ 2, οὕτὴ 8118. τη} 158, 405. ΘΟἸορὶξ 
ΥΥ ογηβάουῇ, δᾶ Ῥοοϑί. 1αΐ. τηΐμου. ἴοι. ΤΥ, γο]. 1, Ὁ. 371. 
« Νῖο, Ηοἰπβίυβ δὰ ΟἸδυάϊαηὶ γϑύϑιιβ, 

ΟἿ ποη ΑΙΩΡΕΪΠΟΙΏΟ, ΟἿΣ ποη {Π0ὶ, (ον 18. ΑΠδρὶ, 
ΜΕϊογπαπι 5᾽Οα] 5 ἰθιρῖα ἀϊοανὶΐ ΠΟΠΟΒ ἢ 

Ἰδουμαία Ἀπ 5 Θρῖστ. οχ 'ρ80 οοάϊοθ ργοίαξ, Φαογιπι ἴῃ 
ἢμηο : ζήτει τὸ λεῖπον ἐπίγραμμα. Οοαοθχ ΒΑ ΘΓ υἱάθίαῦ λεῖπον 
Βίπθ8οο., ΔΡΟρτ. ΡδΓ. λοιπὸν, αἱ ΟΠδΡάομ. Ρ. 299 (9). ΑΟΡ]ὰ- 
οὕ ποὺ, ΄Ζαῦμη ΡΥ ὙΘ γᾶ οἶδὶ οουτρίδ Βα ρογβίηΐ, Ἐν 
ΒΡαΐο τοϊϊοίο ἴῃ ΔΡορτᾶΡο νἱάθίαν ἀποιι8 ΘΡΙ συ πιὰ 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΤΕΒΤΙΌΜ. 

Ἑοηδβε [1586 αἰβΈ οἢ 5. ». 8. 

ΧΥΤΙΙ. Ιη Ἰοιητηδίθ πηθᾶϊο Οοᾶ. φησίν. Ῥδυΐο δηΐθ 780, ; 
οομ οὐ τὸ ζεῦγος τῶν βοῶν. ΕΓ Βαροῖ δρορι. Ῥᾶγ, σχεῦγος 
ῬΙῸ σχεῦος. --- 2 εὐσεδίης θυσίην Οοἄθχ, ΟΟΥΡ, ὅδ. --8 ἡδὺ 
χάρις γ. ἔην σχόπος ἀνδράσιν ὥριος Οοὔθδκχ, ΟΥ̓. 980. « 68]- 
16 νους Πᾶγοθογ. δᾶ Ἠογοάοξ 1, 31, βϑουξαβ ἐθχίατῃ 
ΟΒαγάοιϊ, φυὶΐ θθπὸ βουϊρϑιὶ ν. 2 παίδων εὐσεδίης θυ- 
σίην, ρἱοίας ἴπ βασγίοίιηι. Ἰἄομν ν. 3. ἠδύχαρις ... --- 
ἅ, Μητρὸς ἐπ᾽ εὐσεδίῃ 74ρο βίο 5ἰσηϊποδηΐξ ρμὲοίαΐα γα 
μιαίγοην, ταὶ ρέοίαἰίΒ Ἠιαϊογ 5 ἵν αἰ608 ᾿ 
οαιιδα. Μαΐγτοια 80 Π1οοΐ δὰ ἀθϑ θη ρ᾽ πὶ Ὑϑθηΐθ8 ἱερουρ- 
γῆσαι ἐποίησαν, Τδοογαηΐ αἱ ἀοὈϊο ἃ0 Ρΐο Βδο}υΡ ΕΠ Τὴ ΠΟ ΓΟ 

-- 1 Πυρχαϊῆς οοηΐ. 1846. 

[πησογοίαν, ΜΟΔΟ εὐσεθίη ἐς θυσίην ΘΟΓΌΓΩ πηρΠΟΓΔ δ αΓ,». 
Β. Να μοῦ ογδίϊο, βου θαπὶ μητρὸς ὅτ᾽ εὐσεδίῃ. «(]166. --- 
δ. Χαίροιτ᾽ εἰν ἐνέροισιν οοηΐ. 186. « 51 γοῖθᾶ βᾶπᾶ βυπηΐ, 
«ας ἃ Το θβῖιι5 πὸ ρυΐαΐξ, {18 αἱ ΠΘγοῖθα5 βοτὰ Ποθαηΐ. » 
ΜΒ. -- θ.. « ῬοΡΟΠΠΘΙ 66 ὉΠ0 ἰθιῦρογο ἱπίθυ γάτα ἰδὰ- 
ἄθῃ, » ὕζ66. 

ΧΙΧ. Ιῃ Ἰοπιπιαΐς Οοᾶθχ Σερθήλειαν. « βδϊτηαδῖα8 ΠοΟ 
Ἰοιητηδ οαϊαϊ, Ἐχϑγοῖεξ. Ρ] μη. Ῥ. 11, τ ἀοοοτγοῖ ΒΈρδτ 81} 
νἱδπὶ 8} 8}118. ΒΘ ΓΒ δ Πὶ βῖνθ ϑουυ πη {556 ΔΡΡΟΙἸδίδτη. 
Ἠδγηΐμβ ἰδιηθη Σερδήλειαν νἱ 056 Βουρίαπη βαβρί οί ῬΓῸ 
Σιλουΐαν Ὑ6] Σιλόίαν. » Ψαο. Τῃ τηᾶτρ: : περὶ Ῥήμονυ (ἱπίδ 
Ἰη. Ῥέμου) καὶ ἹΡωμύλου τῶν υἱῶν Σερδιλίας, οἵτινες πρῶτοι 
τὴν μεγάλην Ρώμην ἔχτισαν. --- 2 ξυνὴ χαὶ δῥωμύλλων Οὐᾶ,, 
ΟΟΥΤ. 740. )6 ἱῬωμ. δογγορίο οοηΐ, δᾶ δ. 16, ἅ. ---- 3 τιθῆ- 
νος Οοἄ. δυϊάδϑ : Τιθηνός, χυρίως ἐπὶ γυναιχὸς τῆς τιθη- 
νούσηςς καὶ τρεφούσης. 



ΘΑΡΌΈῈ ΥΥ͂. 

π΄ .--.------ τ ΠΡΟΟΙΜΙΑ 

τς ΤῺΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΡΗΑΖΦΕΑΤΙΟΝΕΒ 

ῬΙΥΕΒΘΑΒΕΝ ἈΝΤΗΟΓΟΘΙΆΒΕΝ. 

1, ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 

Μοῦσα φίλα, τίνι τάνδε φέρεις πάγκαρπον ἀοιδάν:; 
ἢ τίς ὃ καὶ τεύξας ὑμνοθέταν στέφανον; 

Ἄλνυσε μὲν Μελέαγρος, ἀριζάλῳ δὲ Διοχλεῖ 
μναμόσυνον ταύταν ἐξεπόνησε χάριν, 

πολλὰ μὲν ἐμπλέξας ᾿Ανύτης χρίνα, πολλὰ δὲ Μοιροῦς 
λείρια καὶ Σαπφοῦς βαιὰ μὲν, ἀλλὰ δόδα" 

νάρχισσόν τε τορῶν Μελανιππίδου ἔγχυον ὕμνων, 
χαὶ νέον οἰνάνθης χλῆμα Σιμωνίδεω " 

σὺν δ᾽ ἀναμὶξ πλέξας μυρόπνουν εὐάνθεμον ἶριν 

Νοσσίδος, ἧς δέλτοις χηρὸν ἔτηξεν " ἔρως" 
τῇ δ᾽ ἅμα χαὶ σάμψυχον ἀφ᾽ ἡδυπνόοιο Ριανοῦ, 

χαὶ γλυχὺν Ἠρίννης παρθενόχρωτα χρόχον, 
᾿Ἀλχαίου τε λάληθρον ἐν ὑμνοπόλοις ὑάκινθον, 

χαὶ Σαμίου δάφνης χλῶνα μελαμπέταλον" 
ἐν δὲ Λεωνίδεω θαλεροὺς χισσοῖο χορύμδους, 

Μνασάλχου τε χόμας ὀξυτόρου πίτυος" 

βλαισήν τε πλατάνιστον ἀπέθρισε Παμφίλου οἴμης, 
σύμπλεχτον χαρύης ἔρνεσι Παγχράτεος, 

Τύμνεώ τ᾽ εὐπέταλον λεύχην, χλοερόν τε σίσυμόρον 
Νικίου, Εὐφήμου τ᾽ ἀμιμότροφον πάραλον- 

ἐν δ᾽ ἄρα Δαμάγητον, ἴον μέλαν, δύ τε μύρτον 
᾿ Καλλιμάχου, στυφελοῦ μεστὸν ἀεὶ μέλιτος, 
λωχνίδα τ᾽ Ἐὐφορίωνος, ἰδ᾽ ἐν Μούσαις χυχλάμινον, 

ὃς Διὸς ἐχ χούρων ἔσχεν ἐπωνυμίην. 
 Τῆσι δ᾽ ἅμ᾽ Ἡγήσιππον ἐνέπλεχε, μαινάδα βότρυν, 

Πέρσου τ᾽ εὐώδη σχοῖνον ἀμησάμενος. 

σὺν δ᾽ ἅμα καὶ γλυχὺ αἶλον ἀπ᾽ ἀχρεμόνων Διοτίμου, 
χαὶ ῥούῆς ἄνθη πρῶτα Μενεχράτεος, 

σμυρναίους τε χλάδους Νιχαινέτου, ἠδὲ Φαέννου 

᾿ς τπέρμινθον, βλωθρήν τ᾽ ἀχράδα Σιμμίεω-. 
ἐν δὲ χαὶ ἐχ λειμῶνος ἀμωμήτοιο σελίνου 

βαιὰ διαχνίζων ἄνθεα Παρθενίδος, 
λείψανά τ᾽ εὐχαρπεῦντα μελιστάχτων ἀπὸ Μουσέων, 

ξανθοὺς ἐκ χαλάμης Βαχχυλίδεω στάχυας " 

ἐν δ᾽ ἄρ᾽ Ἀναχρείοντα, τὸ μὲν γλυχὺ χεῖνο μέλισμα, 
ἈΝΤΒΟΚΟΘΙΑ, 1- 49 

ΤΙ. ΜΕΒΕΑΟΘΕῚΙ ΘΟΒΟΝΑ. 

Μαβὰ οατὰ, οαΐ Βοὺ [δ γ5 Ἰδηοἰ-βαἴογοο- τη σΑΥΤΊΘΙ ἢ 

Υ6} «αῖβ Ροδίδγιτη δἔϊαμη βέγιχὶξ ΦΟΓΌΠΔΓη ἢ 

ΑΡΒΟΙΥΙΕ φαϊάθμη ΜοΙοαρον, οἔ ρυωϑίδης βϑίμηο Ὀϊοοὶὶ 

ΤΩ ΠΟΥ -οδιβα μος οΟποίπηδυϊξ ΤΠ, 

τη] ἱπηδοΐθηβ Αηγίοϑ 11, πηυ]ΐααθ Ματὺβ 

Ββ οα, οἴ ϑαρρὺβ Ρασοα φυϊάθιη,, 56 τοβδ8: 

οἵ παιοίβϑυυμη ΜοΙδπρρ ἀἶβ, βοποῦῖβ σταυϊάυμῃ ὨΠγτηηΐβ, 

δῇ πουὰπι υἱξῖβ τατα!απι 5ἰ ποι αὶ - 

5 ΠΠΌΪΟ τη β 68 δὲ ἱπηρ δ οἀογαίδιη ρυ] ἢ γο- ΠΟΓο ἱγίῃ 

Νοβϑβί 5, σαι [Δ 015 σογάτη ᾿ἰψαδηβ- πα υχὶξ ΑἸΩοΥ: 

ΘΟΙΩ  ΘΤη π16 οἱ δἔ ϑδιηρβασμυτη ἃ ἀυ]ς6-ϑρίγδηΐο ΒΒίδπο, 

δὲ βυδνυθιῃ ΕΥΙΠΠ65 Υἱγρίπδ] θη ογοσῦχη, 

ΑἸεξοῖψαθ γοοδίθμι ἱπίον γαΐθβ γδοϊπί τη, 

οἱ βδπηΐΐ Ἰδιιγθὸ γα Ὁ απὶ ῃἷστο-[Ο] 10 ; 

ἴῃ ἔβαυθ Πϑοηϊᾶφο υἱγῖἀθ5 ἤράθγε γδοθῖποβ, 

οἵ Μηδβδος σομηδ5 δου ξο ῬΡΙΠῈΒ : 

Ρἰαίδπστηααθ οὐίβρϑῃι (9) ἀδοουρϑὶς Ῥδιηρ  }} σαΥτηΐηιβ, 

ἱπηθχϑτη ΠΟἾ5 σου ηἶθι15 ῬΑΠΟΓδΕῖβ, [5υτθγίαϊη 

ὙντΩηΐΒ46. ὙΘΠ5{15- [0}}15 ΡΟΡΌΪ τη - ΔΙ θάμ, οἵ υἱγθηβ. 5]- 

Νιοῖο,, δἕ ἘΌΡΒθμΝ ἴῃ -ἀγοπδ- πα γ ἔατη ΕΠ τ δ] πὰ ; 

οἵ Ῥαυγίον ἴῃ 115 Ἰθατηδρθίυμ, υἱοϊδτη ηἰσγάτη,, ἀπ] ΘΙ π16 

ΟΠ οἶ , Δο θὲ μ}6}}15 ΘΘΙΏΡΟΓ ΡΙΘηδιη, [πγ τέ τη 

οἱ Ἰγεπηίάθι ΕῸΡ ΒΟΥ ΙΟΗΪ5, οἵ ἴῃ ΜΈ β15 ογοἸδτηΐπαμ, 

θύσῃ 4αΐ ἃ ΠίοβουΓ5 ποιηθη ΠΑΡ αΪ,. 

5 ΠΌ] 6 οατη 115 ΗΘΡΟΒΙρΡαμΩ ἱπρ] ]οαϊξ, δ γίδμ ἀνᾶῃι, 

οἵ Ῥοῦβθ βιιαυθο θηΐθπ ᾿πΠΠΟῸ ΠῚ) ΟΠ ΘΘΒΈΙΩ, 

σοηϊαποῖο οἔϊδτη ἀα} οἱ πηᾶ]0 ἃ ΓΆΓηΐ5 ΠὨΙο Γαΐ, 

οἱ τη} }- Ραηϊοὶ Πογο5 Ρυπηο5 ΜΟηθογαδίβ, 

ΒΥ ΓΠΈΡΔΩΈΘ σου (ὩΣ ΨΥΥΪναΉ}) Νιςςποίϊ, οἱ ῬΒδθηηὶ 

τογοθἰηΐματη, δὲ Ῥγοοογτη ῬΙΓΌΤ, 5 Πγϑβίγθι 5: γηχηΐθ: 

δἔ τὲ οἔδι οχ ργαΐο βδυδ-υ ἀρ γᾶ π 0 ΔΡΙΪ 

Ρᾶθοοβ ἀθεθῦρθηβ ἥογο5 Ῥαυ Ποηα 5, 

ῬΟΠΟΒ4ΈΘ το] οἴοβ ἐγασίαβ τη Πᾶσα ΜΌΒΑΓΌΤΩ, 

ἤάναβ 6 οδᾶτηο 5ρ1.85 Βδοου}α195: 

οἱ 181 βίπιι] Αηδογθοηΐθιῃ, ἀὰ]66 φυϊάδιῃ ΠΠππὰ σαη απ, 

4 
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τοῖς δ᾽ 

ὃ0 
Ἅ9. 9 νεχταρέους δ᾽ ἐλέγους, ἄσπορον ἀνθέμιον" 

ἐν δὲ καὶ ἐκ φορύῆς σχολιότριχος ἄνθος ἀχάνθης 
᾿ἈΑρχιλόχου, μικρὰς στράγγας ἀπ᾽ ὠχεανοῦ " 

ἅν’ ᾿Αλεξάνδροιο νέους ὅρπηχας ἐλαίης, 
ἠδὲ Πολυχλείτου πορφυρέην χύανον. 

Ἔν δ᾽ ἄρ᾽ ἀμάρακον ἧκε, Πολύστρατον, ἄνθος ἀοιδῶν, 
φοίνισσάν τε νέην χύπρον ἀπ᾽ Ἀντιπάτρου" 

χαὶ μὴν καὶ Συρίαν σταχυότριχα θήκατο. νάρδον, 
ὑμνοθέταν, Ἑρμοῦ δῶρον ἀειδόμενον" 

ἐν δὲ Ποσείδιππόν τε χαὶ “Ηδύλον, ἄγρι᾽ ἀρούρης, 
Σικελίδεώ τ᾽ ἀνέμοις ἄνθεα φυόμενα. 

Ναὶ μὲν καὶ χρύσειον ἀεὶ θείοιο Πλάτωνος 
χλῶνα, τὸν ἐξ ἀρετῆς πάντοθι λαμπόμενον" 

ἄστρων τ᾽ ἴδριν Ἄρατον ὁμοῦ βάλεν, οὐρανομάχευς 
φοίνιχος χείρας πρωτογόνους ἕλικας, 

λωτόν τ᾽ εὐχαίτην Χαιρήμονος, ἐν φλογὶ μίξας 
Φαιδίμου, ᾿Ανταγόρου τ᾽ εὔστροφον ὄμαα βοὺς, 

τάν τε φιλάχρητον Θεοδωρίδεω νεοθαλῇ 
ἕρπυλλον, κυάμων τ᾽ ἄνθεα Φανίεω, 

ἄλλων τ᾽ ἔρνεα πολλὰ νεόγραφα " τοῖς δ᾽ ἅυμα Μούσης 

καὶ σφετέρης ἔτι που πρώϊμα λευχόϊα. 
᾿Αλλὰ φίλοις μὲν ἐμοῖσι φέρω χάριν" ἔστι δὲ μύσταις 

χοινὸς ὃ τῶν Νουσέων ἡδυεπὴς στέφανος. 

β. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΈΦΑΝΟΣ. 

ἔνθεά σοι δρέψας “Ἑλιχώνια, καὶ χλυτοδένδρου 

᾿Πιερίης κείρας πρωτοφύτους χάλυχας, 

χαὶ σελίδος νεαρῆς θερίσας στάχυν, ἀντανέπλεξα 
τοῖς Μελεαγρείοις ὡς ἴχελον στεφάνοις. 

Ἀλλὰ παλαιοτέρων εἰδὼς χλέος, ἐσθλὲ Κάμιλλε, 

γνῶθι καὶ ὁπλοτέρων τὴν ὀλιγοστιχίην. 

Ἀντίπατρος πρέψει στεφάνῳ στάχυς " ὡς δὲ χόρυμόος 

Κριναγόρας λάμψει δ᾽ ὡς βότρυς Ἀντίφιλος, 

᾿Πύλλιος ὡς μελίλωτον, ἀμάραχον ὡς Φϑιλόδημος " 

μύρτα δ᾽ ὃ Παρμενίων" ὡς ῥόδον ᾿Αντιφάνης" 
χισσὸς δ᾽ Αὐτομέδων: Ζωνᾶς κρίνα" δρῦς δὲ Βιάνωρ" 

᾿Αντίγονος δ᾽ ἐλάη, χαὶ Διόδωρος ἴον’ 

Ἰὐὔηνον δάφνη, συνεπιπλεχτοὺς δὲ περισσοὺς 
εἴχασον οἷς ἐθέλεις ἄνθεσιν ἀρτιφύτοις. 

ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ ΑΣΙΑΝΟΥ͂ 
ΜΥΡΙΝΑΙΟΥ͂ 

Συλλογὴ νέων ἐπιγραμμάτων ἐχτεθεῖσα. ἐν 

Κωνσταντίνου πόλει πρὸς Θεόδωρον Δεχου- 
᾽ὔ ψ “Ὁ ΕἾ δὲ ΕῚ ,ὔ 

ρίωνα τὸν Κοσμᾶ" εἰρηται ὃὲ τὰ προοίμια 
Ν Ψ “ Ν Ν] “- 

μετα τᾶς συνεχεῖς ἀχροάσεις τὰς χατ᾽ ἐχεῖνο 

χαιροῦ γενομένας. 

Οἰμαι μὲν ὑμᾶς, ἄνδρες, ἐμπεπλησμένους 
ἐχ τῆς τοσαύτης τῶν λόγων πανδαισίας, 

ἔτι που τὰ σιτία προσχόρως ἐρυγγάνειν" 
Ἁ 7 Ἢ τ ΑΝ ΄, ᾿ καὶ δὴ κάθησθε τῇ τρυφῇ σεσαγμένοι 

᾿ 

ΔΝΤΗΘΙΠΘΘΙΜ ῬΑΠΑΤΙΝΑΕ 

ὙΘΓῸΠῚ οἵ πΘοίαΓΘΟΒ ΘΙθβο 8, ΠΟη-βα  νπτὴ ΔΗ ΠΟΥ απ: 

᾿θ ἀομψιιθ οχ ραϑοιυι δ ΟΟΓΥ 5: οὐ πἰθιι5 φαγὶ ΠΟΓΟ5 ἡ 
ΑτοΒΠοΟΙὶ, Ρᾶγγαβ συΐίαβ ἃ οοθᾶμο ; ἶ 

οἵ οἰπὴ βάθη ΑἸοχδηᾶγὶ πουὰ βϑυτηΐηᾶ οἰϊνέο, 

οἵ Ῥο]γοϊοιϊ ρασραγθαπι οὐδητη. 

Τηλπηἰβι! οἰ) διηδγδοιπι, ΡΟ Υβίγδίιμη, ροοίδγαμι ΠΌγϑμ, 

οἵ ΡῬΠαηοθδηη πουδιὴ ΟΥ̓ΡΓΙπὶ Δ Ἀπ ραΐτο ; 

οἵ 88η6 δἰϊδηι ϑυσίδη Ροϑβυΐΐ Βρ  οδ 5- οὐ θῈ5 παρά τι πὴ, 

Ῥοθρίδπι, ΜϑΡΟΌΓΙ ἀοπιτ ἀδοδηΐξαίαχη :; 

"δ ἱπηροϑιιήΐξ Ροβίἀϊρριιτα δίψα Ἠρθάν!απι, ἀσγοϑίϊα Γατίβ, 
δἰ οο!ἀςραιθ υϑηξὶβ σϑηϊξοβ ἤογοβ (ἀπθηϊοηαϑ). 

ΑΟ 88Π6 Θἔδ πὶ ΒΘ ΠΊΡΟΡ δαγθαπι αἰνίηὶ Ῥ]αίοηβ5 

ΒΌΓΟΌ ΤΩ, ῬΡϑϑίδπεϊα διὰ ἘΡΙΖι6 ΒρΙοπἀθηΐθιη : 

ἘΠΕ ΔΒΕΓΟΥ ΠῚ σηδγμ) ΑΓδίατη ἱηα αἴξ, πο] ατη-διηΐ... 
ῬΑ] ηγδρ ΘΠ) 6 8518 ῬΥΪΓΩΪ5. οἰδυ οι 8, ; [ποητῖβ 

Ἰοξαπηαιια θΘηθ-οομηδΐδιη ΟἸΒ ΟΓΘ ΠΟ ἢἾ8,, Παιωσηδ Τηϊβοθηβ 

Ρωάϊηιὶ, οἵ Απίαδροτ Ὑο]  ΒΙΠο τ ΒΟΥ ἷβ οουϊαπι, 

οὗ ΤηΘ  Π-ΔΙηδη5 ΤΠ ΠΟΥ 158. ΠΟΥΘ-ὙΪΓΘῚΒ 

ΒΟΓΡΥ απ, οἱ ΤᾺ θαγα μη ἤογοβ ῬΏδηΐδ, 

ΔΙΪΟΓ ΠΓ16 ΘΟΡΤΐ πὰ πλα]ξὰ ΠιρΡ6Γ Ρἱοΐα, οἱ Ηἰβ ἡαποία μηδ 

οἴϊαδτη ποβίγοθ ρυφιηδίαγα ἀαερἄδτηῃ Ἰοαοοῖΐα. 

δτη δτηΐοἿ8 τηθὶβ σταίη -ἀοη πη ἃ [6 ΓῸ : Θβίααο τηγβεβ 

ΘΟΠΊ ΠΝ ΠΪ8. ἢδθο ΜΌΒΔΓΠΤη Βα Δυ ]οτιἃ ΘΟΓΟΠᾶ. 

Π. ΡΗΠΙΡΡῚ ΟΌΒΟΝΑ, 

ΕἸΟΥθιι5. ἘΠῚ ἀθοογρίιβ θ᾽ οομ 8, δὲ ἀν θου 5: ΟἸαγῶς 

ΡΙοΡῖοθ (θη 818 ΡΥ ΠΟΘ ηἶ 15 οδ] οἶθιι5, 
ΤΟ] Πα 6 πουὶ ἀδπιθβϑᾶ βρίοα, οοπίγαποχαὶ 

ΜοΙθαρτῖοῖβ σης τι 5ἰγηΐ]θ τὴ οογοηΐϑ : 

86 ἃ ΔΗ ΓΙ ΧΟΪΟΓΌΤΩ 4 5085 Τἀτηᾶτη,, ργροἴαγο ΟΔΏΠ|6, 

ΠΟ8606 οἵ ΤΘοθπ γι μ Ροδίδγατη Ῥᾶγνα-γγωϊηᾶ. 

Απέρδΐου, αὐ ανὶβία, οογοης οοηγθηϊθέ - τ ΓΑ δια ἔθη) 

ΟΥ̓ΠΔρΌΓα5; {Ὁ]ΡΘΡΪΕ αξ ανὰ ἈΠΕΡΕΙ 5: 

ΤΟ] ΙῸ5 αἱ πιο! Ποΐατα; τα ἀιηάγδοατη ῬΗΠοἀθιηι5, 

οἵ εὖ τηγτία ῬΑΥΙΉΘηΪο : αὐ τοβὰ ἈΠ ΡΠ ΔΠ65, ἡ 

Πράθγδαιθ Αὐξοτμηθάοη : ΖΟΠΔ8 410 114, δὲ αι γοι8 ΒίΆΠΟΥ, 

ἴυπη Αηΐσοηαβ οΪ6ἃ, οἱ υἱοὶα Ὠϊοάογιβ: 

ΕγΘΠ ΠῚ ἸδιΓΘδΡ, δ Β' πη }]-ΠΠΘΧΟΒ Ρ] ΕΓ ΠΟ 5 

ΘΟΙΙΡΑΓἃ 418 Υἱ8 ΠΟΥΙΡῚ18 ΓΘ ΟΘἢΒ-ΟΥ 5. 

ΠῚ. ΑΟΘΑΤΗΙΑ͂ ΒΘΟΠΟΙΑΘΤΙΟΙ ΑΘΙΑΝΙ 
ΜΥΒΙΝΩΖῚ 

σΥΠΟΡΘ ΠΟνΟΡ ΠῚ ΘΡΙ ΒΡατητηδίαμη, θχροϑίία. 
Οοῃβίδη  ΠΟΡΟΪ: δα ΤΠδοάοναπη ἄθοα- 
ΤΊΟΠΘΠΏ, (οϑπηδ Β] πὶ. ὨΙιοΐα σα πὲ δαΐθ ΠῚ 

ῬΓΟΟΠηΪᾶ ροβὲ ΡΟ Γὰ5 οὶ δ! 65 οἷ ᾶ 
1ά ἰθιηροῦὶβ Βα 185. 

Ραΐο φυϊάθιη γοβ, υἱγὶ, δχϑαίαγαΐοβ 

ἰδη{18 ΒΘΥΤΩΟΠ ΠΤ ΘΡΟΪΙ8, 

δᾶπαο ἰογί οἶθοβ ργθ-ϑαί οαίθ δγποίαγος; 

ἃ0 88η6 5666 [15 ΠΟΙ] αἰοηδ ᾿Πί ΓΟ 



ΟΑΡΌΤ [ν. ΡΒΟΘΕΜΙΑ ΑΝΤΗΘΠΟΘΙΑΒῸΝ δὶ 

᾿ λῆχων γὰρ ἡμῖν μνωλῶν καὶ ποιχίλων 
πολλοὶ προθέντες παμμιγεῖς εὐωχίας, 

: περιφρονεῖν. πείθουσι τῶν εἰθισμένων. 
ΤΙ δὲ νῦν ποιήσω; μὴ τὰ προὐξειργασμένα 
οὕτως ἐάσω συντετῆχθαι χείμενα ; 
, ἢ καὶ προθῶμαι τῆς ἀγορᾶς ἐν τῷ μέσῳ, 
᾿ παλιγχαπήλοις εὐτελῶς ἀπευπολῶν ; : 

᾿ Καὶ τίς μετασχεῖν τῶν ἐμῶν ἀνέξεται; 
᾿ τίς δ᾽ ἂν πρίαιτο τοὺς λόγους τριωθόλου : 
: Πος μρο ρραρδμ ὦτα μὴ τετρημένα; 
ἘΕ ᾿ ἐστὶν ἐλπὶς εὐμενῶς τῶν δρωμένων 

᾿ ἱμῷ μεταλαδεῖν, χοῦ χκατεθλαχευμένως" 
᾿ ἔθος γὰρ ὑμῖν τῇ προθυμία μόνη 
᾿ τῇ τῶν χαλούντων ἐμμετρεῖν τὰ σιτία. 
᾿ Καὶ πρός γε τούτῳ δεῖπνον ἠρανισμένον 
" ἥχω προθήσων ἐχ νέων ἡδυσμάτων. 

Ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔνεστιν ἐξ ἐμοῦ μόνου 
ὑμᾶς μεταλαύεϊν, ἄνδρες, ἀξίας τροφῆς, 

᾿ πολλοὺς ἔπεισα συλλαδεῖν μοι τοῦ πόνου, 
᾿ χαὶ συγχαταθαλεῖν καὶ συνεστιᾶν πλέον. 

» Καὶ δὴ παρέσχον ἀφθόνως οἱ πλούσιοι 
ἐξ ὧν τρυφῶσι- χαὶ παραλαδὼν γνησίως 

. ἐν τοῖς ἐχείνων πέμμασι φρυάττομαι. 
Τοῦτο δέ τις αὐτῶν προσφόρως,, δεικνὺς ἐμὲ, 

᾿ ἴσως ἐρεῖ πρὸς ἄλλον" « Ἀρτίως ἐμοῦ 
» « μάζαν μεμαχότος βουσικήν τε χαὶ νέαν " 
Πα οὗτος παρέθηκεν τὴν ὑπ᾽ ἐμοῦ μεμαγμένην. - 

, ταῦτ᾽ οὖν ἐρεῖ τις, οὐδὲ τῶν σοφωτάτων, 
τῶν ὀψοποιῶν , ὧν χάριν δοχῶ μόνος 
εἶναι τοσαύτης ἡγεμὼν πανδαισίας. 

» Θαῤῥῶν γὰρ αὐτοῖς λιτὸν οἴκοθεν μέρος 
χαὐτὸς παρέμιξα, τοῦ δοχεῖν μιὴ παντελῶς 
ξένος τις εἶναι τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ συνηγμένων. 

 ἌἊἌλλ᾽ ἐξ ἑχάστου σμιχρὸν εἰσάγω μέρος, 
᾿ ὅσον ἀπογεῦσαι᾽ - τῶν δὲ λοιπῶν εἰ θέλοι 
υ τυχεῖν τις ἁπάντων χαὶ μετασχεῖν εἰς χόρον , 
᾿ ἴστω γε ταῦτα χατ᾽ ἀγορὰν ζητητέα. 
[ Κόσμον δὲ προσθεὶς τοῖς ἐμοῖς πονήμασι, 
᾿ ἠἐχτοῦ βασιλέως τοὺς προλόγους ποιήσομαι" 
᾿ ἅπαντα γάρ μοι δεξιῶς προβήσεται. 

Καί μοι μεγίστων πραγμάτων ὑμνουμένων 
ἢ εὑρεῖν γένοιτο καὶ λόγους ἐπηρμένους. 

ο΄ Μή τις ὑπαυχενίοιο λιπὼν ζωστῆρα λεπαάδνου 

Ἴ βάρδαρος ἐς βασιλῆα βιημάχον ὄμμα τανύσσῃ" 
᾿ μηδ᾽ ἔτι Περσὶς ἄναλχις ἀναστείλασα χαλύπτρην 

᾿ ὄρθιον ἀθρήσειεν" ἐποχλάζουσα δὲ γαΐη, 

᾿ χαὶ λόφον αὐχήεντα χαταγνάμπτουσα τενόντων, 

Αὐσονίοις ἄχλητος ὑποχλίνοιτο ταλάντοις. ΐ 

Ἵ Ἑσπερίη θεράπαινα, σὺ δ᾽ ἐς χρηπῖδα Γαδείρων. 

᾿ χαὶ παρὰ πορθμὸν Ἴδηρα καὶ ᾿Ωχεανίτιδα Θούλην, 
ἤπιον ἀμπνεύσειας, ἀμοιδαίων δὲ τυράννων 
᾿χράατα μετρήσασα τεῇ κρυφθέντα χονίη, 
: θαρσαλέαις παλάμῃσι φίλην ἀγκάζεο Ῥώμην". 

ΒΘΙΤΟΠΌΣ Θηΐπν ΠΟ5. ΕΣ Ρ ἸΠΟΒΟΓῸΠῚ ΔῸ ὙΔΙΪΟΓΊΗΝΙ 

ΤΠ 4] ΔΡΡΟΒΌ ΘΓ  ΟτΠΙ σΘηδ5. ΘΡι]Ὰ5, 

αἱ -ἀοϑριοἴδμηιιβ ρογϑυδαάρηξ 5ο ΐὰ. 

Ουϊὰ ἰρῖπιγ πῦπο ἰδοίδτῃ ὃ πάτα δηΐο ματαία 

510 5:Πη8Πὶ σοηϑαμηὶ ἰδοδηξἃ ἢ 

γῈ} οἔίαπη ῬΓΟΡοηδΙη ἴῃ τηθαϊο ἔοτο, 

ΡΙΌΡΟΙ 5 ὙΠ] Ῥγθῖο γοπυπδη8 ἢ 

Εἰ 4υῖβ Ὑθπῖγο-Π- Ῥαγο πὶ ΤΩ ΘΟΓΈΓΤΩ 505 ΕΠ 01} Ὁ 

48 δῃηθί ΠῸΒ ΒΟΥΤΉΟΠ6Β ἔτ ΟθΟΪΟ, 

Πἶβὶ [οτίθ δι Γ6 8 ἴδγαΐ ποὴ ρου ογαΐδϑ ὃ 

56α 5068 65[ θΘηθυ 6 γῸ5 4 -ῬΑΓΑΥ ΠΉΝ5 

δΔΟΟΘΡΙΙΓΟΒ 6586, ΠΟΩῸ6 ΤΟΙ β50-ΔηΐπηῸ : 

008 Θηΐμῃη Θ5σέ ὑ θἷ5 ὁχ 8010 βίπαἷο 

γοσδηϊζαπι τη ϑεγὶ (δ ϑέϊηαγ 6) οἶθο5. 

Αὁ Ρῥγφίογοα οο αἰ οἴη σα πδπὰ 

δάϑαπι Δρροβίξαγιιβ οχ πουΐβ σοηαϊπιοηξῖ8. 

Ουὐΐρρο φυοηίδηι ΠΟὴ οϑξ αΐ δχ τὴ6 5010 

γῸ5 Ῥαγέϊεῖροβ. Παίβ,, υἱγὶ, αἴσητ ἀδρὶ5, 

τ} 15 ρογβυιαβδὶ αἵ 50. -Πογοηξ τὶ ΙΔ ΠΟΥ 5, 

οἵ υπδ-ϑυτηρἐιβ-γορσάτγοηΐξ δὲ ἀπᾶ- Δ  ρογθηΐ τὸ ἐ [Δ΄ 1115. 

Εῤ 58η6 ἰάγρο ργῳθαδγιπηξ αἰν 65 

δΧχ ἰἴ5- συ ϊθυβ αὐΠασηξ ; δὲ δοοθρε5 ᾿ἰησοηϊ 6 

ἴῃ δογύτῃ ΡΟ ἢ 15 ἕογοσῖο. 

Ηοὸο ὕεῖο Αἰϊαἷβ ΘΟΥ τ δρίθ., ΠΊΘ πηοηϑίγδ 5, 

Γοὐβίίδη ἀϊοοῖ δἰ οτὶ : « ΟΠ ΠΌΡΟΓ 650 ᾿ 
« ΤΊΔΖΔΤΩ ῬΙΠΒ. 1556} ΠῚ ΟΔτ 116 οἵ πονάγῆ, 

« δία ἀρροβυὶξ φυδῃ ΘσῸ Ῥ᾽ΠΒΌΘΓΆτη. » 

Ηῶς ἰρίξαγ ἀἰοοῖ αἰ ψαΐβ, ποάαα ὃχ ἀ οι  β5ἰ "15, 

οΡβοπδίογυμα, Φαοσιπι σύαῖα υἱάθογ 50]15 

6586 ἰδιη-τηδσηὶ Γοχ ΘΟὨΥΪΥΪΙ. 

ΕΠάδηβ. δηΐπῃ 1118 Τθηο πὶ ἀογηο ῬΟΓΕ ΠΟΙ 

φἕδμι 'ρ56 δαἀτηϊβοιΐ, 6 ῬΓΟΥΒΙΙΒ ὙἹΔΘΓΟΓ 

ΠΟΒΡΕ5 4υϊάδιη 6556 ἰΠΐ6Γ 605 {1108 σΟΠσΤΌΔΥΙ. 

Οοίοσιπη δχ ὈΠΟΦΌΟΘΤΙΘ Ραγυᾶπι ἀΡΡΟΠΟ Ρᾶγΐοτ, 

ἀυδηΐαμπη 58 {15 δὰ σιβίδπαιιπ ; ΤΟΙ ἃ ὙΘΓῸ 51 υοὶς 

«υΐβ οθ πο ἰοΐα ἐδ ἔγαϊ δὰ βαί[οἰαΐθτη, 

βίο, [ι80ς ἴῃ ἴὉΓῸ 6856 4υφγθηᾶᾶ. 

Οοβιηθτῃ (γα ιν} Ὑ6ΓῸ δ ἄθη5 ΠΙ615 ᾿ΟῸ ΒΓΔΊΪΟΙ αἱ 115 

δχ Ππηρογαΐογο ργῳϊοχυΐυτη ἴδοίδτη : 

οὐποίδ οηΐτα δἰς ταὶ ἀθχίγα ργοσθάθηΐ. 

Ας τηΐηϊ, φαΐ τηαχίτηδ (δοίδ ἐδηΐο, 

τϑρογῖγο οοπίησαϊ οἴίδμ γ γθα σγδπαϊδ. 

ΠΝδ φαυΐβ οογυΐοδ!!5 Ἰοτὶ οἴμρσα]ο τϑ!!οΐο 
ΒαυΡάγιιβ ἴῃ ἱπιρθγδίογθιη υἱο] θη υ τη -ΥΤη 5 ΟΟΊΙ]105 ἱπίεπᾶδξ, 

ΠΟΥΘ ΔΙΗΡ 5 ῬΟΥΒΙΒ ἱπυ 8} 148 ΘΌΓΒΌΓΙ-ΤΟΓΔ ἢ ἢ8. ΤΗΣ ΕΓΔ,Ν 

τοοξϊβεο υ 15 δι, ἱπξπδδξατ, βθᾶ ρορ!τέθ ργοσαμθοηβ παυταὶ 

οἱ οτβέδτη βΌΡ Υθᾶγα ἱπο ηδη5- 81} ΟΟΓΥΪΟΘΓΩ, 

Αὐβοηϊϊβ, πυ}10- σοοδηΐθ, Βα θη δξ- 56 ἸαΠΟ 5. 

Ηδβροτία ἕδτηιΐα, ἔπ γοτο δὰ ογθρί ἀϊποπι ἀδάΐαπι, 

εἴ ἀραᾶ {τοΐστῃ Τρογίουτα Οοθαπίψαβ ΤΒΌ]θη, 

ΙΘηϊΐογ σοϑρίγοβ,, δὲ 85686- 6 οἱ ρ᾽ θηζυτα ΕΥΤαΠΠΟΓΌΙΩ 

οἀρὶία ἀϊτηθηβᾶ ἴῃ ἔπιο οομαϊίδ ΡΌΪγοΓΘ, 

Παοπεθυ5 Ῥδὶμπαῖβ οάγᾶπι Δη)ρ᾽ Θοἴογο ΒΟγιδτγα: 



τῶ ἈΝΤΗΟΘΠΟΟΘΙΑ ΡΑΓΠΑΤΙΝᾺ 

Καυχασίῳ δὲ τένοντι χαὶ ἐν ῥηγμῖνι Κυταίη, 
ὅπποθι ταυρείοιο ποδὸς δουπήτορι γαλκῷ 

ο0 σχληρὰ σιδηρείῃς ἐλακίζετο νῶτα χονίης, 
, « “δ 3 λέ ΝΝ ΄ σύννομον Ἀδρυάδεσσιν ἀναπλέξασα χορείην 

Φασιὰς εἱλίσσοιτο φίλῳ σχιρτήματι νύμφη, 
χαὶ χαμάτους μέλψειε πολυσχήπτρου βασιλῆος, 
μόχθον ἀποῤῥίψασα γιγαντείου τοχετοῖο. 

66 Μηδὲ γὰρ αὐχήσειεν ᾿Ιωλκίδος ἔμύολον Ἀργοῦς, 
ὅττι πόνους ἥρωος ἀγασσαμένη Παγασαίου 

οὐχέτι Κολχὶς ἄρουρα, γονῇ πλησθεῖσα Γιγάντων, 
εὐπτολέμοις σταχύεσσι μαχήυονα βῶλον ἀνοίγει. 

Κεῖνα γὰρ ἢ μῦθός τις ἀνέπλασεν, ἢ διὰ τέχνης 
τὸ οὐχ ὁσίης τετέλεστο, πόθων ὅτε λύσσαν ἑλοῦσα 

παρθενιχὴ δολόεσσα μάγον χίνησεν ἀνάγχην " 
5 ν Ἀ.] Υ ᾿ , - 
ἀλλὰ δόλων ἔχτοσθε χαὶ ὀρφναίου χυχεῶνος 

, ς , , ᾿ ’ 

βάχτριος ἡμετέροισι Γΐγας δούπησε βελέμνοις. 
ἀντ ον ΔΑ ς "5.7 Ἴ33.2.ν δες Οὐχέτι μοι χῶρός τις ἀνέμθατος, ἀλλ᾽ ἐνὶ πόντῳ 

76 Ὑρχανίου χόλποιο χαὶ ἐς βυθὸν Αἰθιοπῆα 
᾿Ιταλικαῖς νήεσσιν ἐρέσσεται ἥμερον ὕδωρ. 

Ἀλλ᾽ ἴθι νῦν, ἀφύλαχτος ὅλην ἤπειρον δδὲὲύων, 
5 , ,ὔ , 

Αὐσόνιε, σχίρτησον, ὁδοιπόρε" Μασσαγέτην δὲ 

ἀμφιθέων ἀγχῶνα καὶ ἄξενα τέμπεα Σούσων, 

80 Ἰνδῴης ἐπίόηθι χατ᾽ ὀργάδος, ἐν δὲ χελεύθοις 

εἴποτε διψήσειας, ἀρύεο δοῦλον “Ὑδάσπην " 
ναὶ μὴν χαὶ χυανωπὸν ὑπὲρ δύσιν ἄτρομος ἕρπων 

3 ͵ , , ᾿ 

χύρόιας ᾿Αλχείδαο μετέρχεο" θαρσαλέως δὲ 
Ὑ ε , Φ 5 Ν , 3 Ὡς ἴχνιον ἀμπαύσειας ἐπὶ ψαμάθοισιν Ἰδήρων, 

8ὺ ὅππόθι, καλλιρέεθρον ὗ ὑπὲρ βαλόϊδα θαλάσσης Ἀ 
δίξυγος ἡ ἠπείροιο συναντήσασα χεραίη 
ἐλπίδας ἀνθρώποισι βατῆς εὔνησε πορείης. 

᾿Εσχατιὴν δὲ Αἰόυσσαν ἐπιστείδων Νασαμώνων 
Ν ᾿Ὶ , ΄ ͵ ΄ 

ἔρχεο χαὶ παρὰ Σύρτιν, ὅπη νοτίησι θυέλλαις 

90 ἐς χλίσιν ἀντίπρῳρον ἀναχλασβθεῖσα Βορῆος, 
᾿ Α Ε [4 “- ξὰ7] καὶ ψαφαρὴν ἄμπωτιν ὕπερ, ῥηγμῖνι ἁλίπλῳ 

ἀνδράσι δῖα θάλασσα πόρον χερσαῖον ἀνοίγει. 
Οὐδὲ γὰρ ὀθνείης σε δεδέξεται ἤθεα γαίης, 
2 ΝΥ Ὁ “ Ὡ τ 

ἀλλὰ σοφοῦ χτεάνοισιν δμιλήσεις βασιλῆος, 

9ῦ ἔνθα χεν ἀΐξειας, ἐπεὶ χυχλώσατο χόσμον 
͵ , “ " “ Ὗ ͵ 

χοιρανίῃ - Τάναϊς δὲ μάτην ἤπειρον ὁρίζων 

ἐς Σχυθίην πλάζοιτο χαὶ ἐς Ναιώτιδᾳ λίμνην. 

Τοὔνεχεν, ὁππότε πάντα φίλης πέπληθε γαλήνης, 
« , εἶ , τ 

ὅππότε καὶ ξείνοιο χαὶ ἐνδαπίοιο χυδοιμοῦ 
100 ἐλπίδες ἐθραύσθησαν ὑφ᾽ ἡμετέρῳ βασιλῆϊ, 

δεῦρο, μάχαρ Θεόδωρε, σοφὸν στήσαντες ἀγῶνα 
παίγνια χινήσωμεν ἀσιδοπόλοιο χορείης. 
Σοὶ γὰρ ἐγὼ τὸν ἄεθλον ἐμόχθεον εἰς σὲ δὲ μύθων 
ἐργασίην ἤσχησα, μι δ᾽ δπὸ σύζυγι βίόλῳ 

10ὅ ἐμπορίην ἤθροισα πολυξείνοιο μελίσσης, 

χαὶ τόσον ἐξ ἐλέγοιο πολυσπερὲς ἄνθος ἀγείρας, 
στέμμα σοι εὐμύθοιο χαθήρμοσα Καλλιοπείης, 
ὡς φηγὸν Κρονίωνι χαὶ δλχάδας ᾿Εννοσιγαίῳ, 
ὡς "Αρεϊ ζωστῆρα χαὶ Ἀπόλλωνι φαρέτρην, 

110 ὡς χέλυν Ἑρμάωνι χαὶ ἡμερίδας Διονύσῳ. 

Οἶδα γὰρ ὡς ἄλληχτον ἐ ἐμῆς ἱδρῶτι σερίμνης 

Οδιοαβῖο δυο ηι ἴῃ ἴσο οἵ ἴῃ Ἰίογο Ογίθο, 

πὶ ἰδυνηἱ ῬΘαΪ8. ΒΟΠΟΙῸ ἐδ. 

ἄυγὰ ἔδγγοὶ ῬΌΪΨ ΘΓ Ι8 βοπἀ θη αγ ἔεγρα, 

βοοίδτη-οαπ Ηδηιδαγυδαϊθιιβ ρ]δοΐθη5 Θπουθδπὶ 

Ῥδβίδοδ 56-ἰογαιιθαΐ δηλῖοο {ρα αἶο πγτηριια, 

οὐ Ἰά ον 65. οαπδί ἰδ 6- Τορηδη 8. ἱπηρογαϊουῖβ, 

«ΤΌΠΊΠΔΙ ἀϑρογηδία σίσαηίοὶ ΡΥ 5. 

Νόααρ δηΐπι ᾿δοίανοσιξ Το] οἰδοδο γοβίγαμη Αὐσὰβ 

ἀυοά ἸΔΟΓΟ8. ΠΘΓΟΪΒ δἀτϊηϊγαΐα Ραραβοοὶ 

ΠΟῚ δ] ἴι15 ΘΟ] οΠἶοα ἕογγα.,, Οἰρδηΐαμη βοιηΐπα χορ] οΐδ, 

ΒΘΙΠΙΟΟΒ818. ΓΙ 5115 Ῥαρηδοθιη σ᾽ θαι ἈΡΟΤΊΙ: 

Θυΐρρο 11 δὰξ την ἔη5. ΔΙ αυ8 Πηχὶξ, δαΐ ρ6Γ ἈΥΊΘ πὶ 

ΠῸῺ Ηΐδπι ρουδοίδ ϑαπξ, φαᾶπᾶο ουΡΙἀἸπατη ΓΌΓΟΓΟ Θοποουίο 

γἷρρο 4ο]οβα πηᾶσίοατη την προοβϑ δίθτη : 

αἱ 51η86 40]15 εἴ οα]σἰηοβα ΡοίοΠ6 

Βδοίγι 8. ποϑίγ5 οιραβ ἐγασογοτη- ὐϊαϊξ σαύδης (6115. 

ΝΟῺῊ ΔΙΈΡ 5 τὲ ΔἸ Γαἷβ Ἰοοιι5 ἱπδο  β5 1115, βϑα ἴῃ τηὰ τὶ 

Ἠνγοδηϊὶ βἴππ85 οἱ δὰ ργοΐαπάμπτη ἘΠ οΡίουπη 

ΤΈ4|10 18 ταί τ18 Γρι σαί μ]δοϊά 5 ποία 5. 

Αἴ 56 ἤθηο, ἱμοιιδίοαϊ 5 ἰοΐδη οΟΠ ΕΠ πΐδιη ρου στδη5., 

ΑἸΒΟΗΪ6 υἱδίουῦ, οχβαϊία ΜΙ αββασοι ουτ4π6 

ΟἰἸΓΟΌΤ ΘΓ 58 Π5 δΔη γδοία πη, οἱ ᾿μΠοβρὶἑα8. γ}168 ΘΌΒΟΓΙἢ), 

Τηάϊσαπη βοδηᾶδ ἴῃ ΔΥυ υμὴ : οἱ ἴῃ {{ἰπ τ] 8 

51 φιδηᾶο 5.188, ῃδυσὶ βοῦν απ Ἡγάδϑρεῃ:; 

δ Θἔϊδηη ΔέΓΙΙ ΠῚ ΒΌΡΘΙ ΟσοάΒατη ἐγορί 6 στδαϊθηβ 

ΘΟ ηἃ5 ΑἸοἰὰδ υἱβίία, δυάθηΐογααο ν 

γοϑι συμ 5ἰϑἴαϑ ἴῃ ΔΡΘΠΪ5 ΤΡΘΓΟΓΌΠΩ, 

ἈΡῚ, ῬΌΪΟΔΓ ΠπΘὴθ. ΒΌΡΟΓ ΠΠηθἢ Π]ΔΡ8, 

ἀρ] οῖβ Θοπ ΠΟ η 15 ΟΘΟΌΓΓΘΙΒ ΘΟΥΠῸ 
ΒΡ6 πὴ ΒΟΙΉΪΏΪ 18 ῬΘΥΥΪ ΘΟΠΒΟΡΙΥ {πον 5. 

Αἰ4α6 ΓΘΟΘβ5Ὲ5.} γΟΟΒ ΟδΙοδη8 ΝΑΒΔΙΠΟΙ ΠῚ 

ΡΙΓΟοΘᾶ6 οἔϊαμη δὰ ϑυγῆη, ἈΡῚ, δυβίγα! θιι8 ΡΥΘΟ6}115 

ἴῃ οἰ δάνθγθιτηῃ Γογδοίιβ ΒΟΓΘΘ, 

οἱ ἃγ] ἀπ ἐθβίμδυ Τ ΒΌρτγᾶ, ἴῃ δ ογο γδάοϑο 

Ὑἱνῖβ αἰνίηιβ ΟΟΘδη15 Υἱδπὶ ΓΟΥΥ ΘΒ ΠΌΤ ἈΡΟΓΙ , 

ΝΟῊ Θμΐἷπὶ Ρογορτίηφ 6 Θχοὶρίθηΐ ἀομπιο τα ἔογγῶ : 

ρα 5δρ᾿Θη 5 ἴῃ ῬΟββθββίοηἶθυ15 ὙΘΥΒΆΡΘΓΟ προ γα ΟΣ 8. 

4υοοῦμη486 ἔα [ΘΓ 5, βίχαϊάθηι τηυπάσμι οἰηχὶξ 

᾿πηροτῖο, Ταπδΐϑααρ ἐγιβίσα σοπεϊηρηΐθιη Αδέαηι Ἰἰμη  ἔδη5 

ἴῃ δου ίατη δγγαυογὶξ οἵ ἴῃ Μεοίαοι ρδι αάθτῃ. 

Οὐδ, Φαῦπη ΟΠΊηΐὰ οδΓὸθ Ρ]Θηᾶ 5ἰπξ βουθηϊ δέϊβ, 

Ϊ 4ασπὶ οἵ ὀχίογηϊ οἱ ἰηξοϑίϊηϊ ἐππιυ]εβ 
5Ρ68 [τδοΐφ 5ὶπί 581 Ποβίτο ἱπηρογαίου, 

ἃσθ,, θοαΐθ Τῃθοάογα, ἀοοίο ἰηδε αξο οοΥδιηΐηθ, 

Ἰϑιι8. ΤΟΥ τητι5 μοῦ Ροοίϊοθ [πῦτ 

ἘΠῚ δηΐ πὰ ΘΡῸ ἸΔΒΌΓΟΙῚ Θχδηίανυ!, οἵ {{0] τ θη ἀὑπη βουπιο- 

ΟΡ οἰδθογαυΐ, ἱπαὰθ ἘΠῸ δχ- ΡΥ 5- Θοτηρδοῖο ΠἰὈΓῸ 

ΤΉΘΓΟΘΒ ΘΟΠΡΤΟΡΑΥΪ Πλ1088. δὲ ῬΟΓΟΡΥΪηδ5 ΔΡῖ5, 

ἰδηΐοψιθ οχ δ] ορὶβ Ῥαββὶ π)-ἀἰββθιηηδίο ΠΟτΘ οΟ]]θοΐο 

ΘΟΓΟΠΔΠῚ Εἰ ὶ ἀοοί ΠΟατι: δοοοτητηοᾶδυὶ ΟΠ ΟΡ65, 

αὖ ἔδρατηῃ ϑαίυγηΐο, οἵ ΔΎ Θβ-ὉΠΟΓΑΓΙΔ8 ΟΟΠΟΊΒΒΟΥΊ -ΟΥΤδ, 

υὐ ΜΑγΐ οἰπρυϊατη οἵ ΑΡΟΙ πὶ ΡΒ δγοίγαπι, “ 

αἱ ἰοϑία ἀπο πὶ ΜΟΓΟυΓΙΟ οἵ Ὑἱ τ -υθυιβία ΒΔΟΟΒΟ : 

ἉΌΪΡΡΘ β8οῖο ψφιοὰ ἰῃδοϑίηθηβ τηθϑ βου ΟαΓῶ 



ΘΑΡΌΤ ΙΝ. ῬΒΟΟΘΕΜΙΑ 

᾿ εὖχος ἀρ δάρονν ἐπωνυμίη Θεοδώρου. 
Πρῶτα δέ σοι λέξαιμι, παλαιγενέεσσιν ἐρίζων, 

᾿ ὅσσαπερ ἐγράψαντο νέης γένε Ξτῆρες ἀοιδῆς 
15 ι» ὡς προτέρας κακάρεστιν ἃ ἀνειμένα- χαὶ γὰρ ἐῴχει 
γράμματος ἀρχαίοιο σοφὸν μίμημα φυλάξαι. 

Ἀλλὰ πάλιν μετ᾽ ἐχεῖνα παλαίτερον εὖχος ἀγείρει 
᾿ ἄρσαπερ ἢ γραφίδεσσι χαράξαμεν ἤ τινι χώρῳ, 

ο΄ εἴτε χαὶ εὐποίητον ἐπὶ βρέτας, εἴτε χαὶ ἄλλης 
130 τέχνης ἐργοπόνοιο πολυσπερέεσσιν ἀέθλοις. 
ἐθὲ (αἱ τριτάτην βαλέῖδα νεήνιδος ἔλλαχε βίδλου 
ὅσσα 'ςν τύμθοισι τάπερ θεὸς ἐν μὲν ἀοιδῇ 

᾿ἐχτελέειν γεύσειεν, ἐν ἀτρεχίη δὲ διζδος. 
Ὅσσα δὲ χαὶ βιάτριο πολυσπερέεσσι χελεύθοις 

125 ̓γράψαμεν ) ἀσταθέος δὲ τύχης σφαλεροῖσι ταλάντοις, 
᾿ δέρχεό μοι βίδλοιο παρὰ χρηπῖδα τετάρτην. 

Ναὶ τάχα χαὶ πέμπτοιο χάρις θέλξειεν ἀέθλου, 
᾿δππόθι χερτομέοντες ἐπεσθόλον ἦχον ἀοιδῆς 
τράψαμεν. “Ἐχταῖον δὲ μέλος χλέπτουσα Κυθήρη 

130 εἰς ὀάρους ἐλέγοιο παρατρέψειε πορείην 
χκὶ γλυχεροὺς ἐς ἔρωτας. ᾿Εν ἑδδομάτη, δὲ μελίσσῃ 
εὐφροσύνας Βάχχοιο, φιλαχρήτους τε χορείας : 

᾿χαὶ ων καὶ χρητῆρα ) χαὶ ὄλόια δεῖπνα νοήσεις. 

4. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ Στῆλαι χαὶ γραφίδες χαὶ χκύρόιες » εὐφροσύνης μὲν 
αἴτια τοῖς ταῦτα χτησαμένοις μεγάλης, 

ἀλλ᾽ ἐς ὅσον ζώουσι" τὰ γὰρ χενὰ χύδεα φωτῶν 
ψυχαῖς οἰχομένων οὗ μάλα συμφέρεται" 

. ἦ δ᾽ ἀρετὴ σοφίης τε χάρις καὶ χεῖθι συνέρπει, 
κἀνθάδε μιμνάζει μνῆστιν ἐφελχομένη,. 

Οὕτως οὔτε Πλάτων βρενθύεται οὔτ᾽ [ἄρ Ἴ Ὅμηρος 
χρώμασιν ἢ στήλαις, ἀλλὰ μόνη σοφίη. 

ρλθιοι ὧν μνήμη πινυτῶν ἐνὶ τεύχεσι βίόλων, 
Ι0 ῳ ἀλλ᾽ οὐχ ἐς χενεὰς εἰκόνας ἐνδιάει. 

ἈΝΤΗΟΘΠΟΘΙΆΒΌΟΜΝ. 

ἀδειβ ἱη5Έ Πανἱξ ργ βου ρἔαπ)-ποιηθη ΤὨθοδονΐ. 

Ῥγΐμηο δυΐθπι εἶ ὶ 5ο σατη,, δη 4105 ὡρ πηι] δἔιι5, 

4υδουμηααθ βου ρϑογαπξ που μαΐγοβς σἐδη Π πη 

αἱ γϑίογιθιιβ αἰϊ5 οοπβθογαΐα : βία άοτι ἀδουϊξ 

ἀπ γάγαγη ἀπε αδγαμῃ ἀοσίαπι ἱπυ δ ΟΠ ΘΙ ΞΘ υἅγο, 

56α ΤΌΓΒΕ5 ρμοβὲ ΠΠὰ δηξψαΐιβ τοΐατη οΟἸ ΠἸαϊξ, [{ᾳ τη, 

ἀυξθοπηάαθ Ὑ6] ἰη ΡἱσξαΓαβ ΒΟΥ Ρϑἰπηι5., Ὑ6] ἴῃ Ἰοοιιπὴ αὐϊ- 

βῖνο ἴῃ αἰίδθγο-Δοΐδτα βέαξυδπι, βῖνθ δἔ δ᾽ 15 

ἃγΕϊβ ἸΔ ΒΟΥ οβέθ Ραββί τη βραγβα Ορογᾶ. 
ΕἸ (ογίϊοβ σάγοογο8. πουΐ βου βυπέ ΠΠΡτὶ 

αυδηΐα ἴα 8 [αϊξ, ΒΘΡΌΪογῖ5 {δ ἀ6Ὲ}5 ἴῃ σΑΥΓἷπ 6 

Ρογἤσεγο δηηπδεῖξ οἵ τουθῦᾶ Ῥογβοαυδίαγ. 

Ουδηΐα δυΐοπι ἴῃ υἱἕθθ πη Εἰ [αν δ τη-ἰβρουβαβ. 50 τ 5 

ΒΟΥ ΡΒἰπηι8., ἰπ5 ἈΠ σὰ 6 ἐογέαηδο ἴῃ ΓΙ οἃ5 ἰᾶπσοϑ, 

βρθοία τηΐῃὶ δὰ αιυαγίδμι Εἰ γὶ γθρί ἀἴπθτη. 

Νὼ ἴοτίο οἴϊαιην φυϊπέϊ δἢοῖας ἦδ σταίϊα ΙΔ θογῖβ, 
ταδὶ οοπνϊοίαπἔοβ ργοθγοβᾶπι υόθοιι οΔη Πο πω 
βου ρβίτηυβ. βοχέσμῃ οδηΐαπι Γαι γε πη- 50 1-ΒΌ τη 5. Ὑ 6118. - 

ἀἃ «τοδίογία- ΟΠ] υΐα οἰορῖθ ἀδοϊ ποῖ σγοββΌτη 

οἔ ἀυϊοθβ δὰ διιογθβ. [πὶ βϑρίϊμηα ὑ6γῸ ἂρδ 

ϑαϊάϊα ΒΑΘΟΝὶ, τηθγα  6-ἃιηδηΐοβ ΠΟΘ, 

δ ἰοτηδίστη, δἔ εγαΐογα, δ ἰδέα εοηυῖνῖα υἱάθθΐβ. 

ὃ9 

4. ἘΣὔΠΒΘΕΜ ΑΘΑΤΗΪΙ. 

ΟοἸαπηπδ, οἱ ρἰεΐαγο, οἵ ἱπβογιρές -ἔθιυ]ο, Πρ εεἴς0 φουϊάστη 

τηᾶσπδρ οδιι58 ᾿δρο ἡδεί8, 

βοὰ ἄοπος υἱνυηΐ : νἂπᾶ δηΐπὶ ἀἄδοογα Βοιγϊπαμη 

δηΐμηδβ ἀοίποίογα πη ΠΟῸῚ 58Π6 ΠΟΙ ΔΗ ῸΓ : 

β6ὰ υἱγίιιβ βαρίθηξραυθ σταΐία οἕ Πὰς ἀπδ-υδάϊξ, 

εἴ πἴς φαοχαθ τηδπϑί τηθιηογίδτη Θοης Π8Π8. 

51. ποάιδ Ρ]αΐο 5ιρουθὶξ ποάαο ΗΟΙΊΘΓῸΒ 

οοἸουθα5. δαξ ΘΟ ατηηΐβ, 56 5018 βαρίθηεὰ. 

Βοδίϊ φυόγαπι τηθπηογίᾷ 5 ρ᾽πἄστη ἴπ γο!ατηϊηΐθιι8 ΠὍγο- 

56 ἃ ποὴ ἴῃ υδηΐβ ἱπηδρίηῖθι8 ΠΔΡΙαΐ. [πιὰ 



ΒΆΕΥΙΘ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟῚΝ ΟΛΡΌΤ ἸΥ. 

Ϊ. 5610}. : οὗτος ὁ Μελέαγρος Φοῖνιξ ἣν ἀπὸ Παλαιστίνης 

πόλεων. (ΕΓ Ῥά0110 ἰμἴογίιβ. : ὅτι ὁ Μελέαγρος Γαδαρηνὸς 

ἣν, τὸ γένος Σύρος ἐτελεύτησσυ, ἐν Κῷ τῇ νήσῳ. ) ̓ Εποίησεν 

δὲ τὸν ϑαυμάσιον τουτονὶ τὸν (ἔϊο ἀροργ. Ῥᾶγ. Ῥτὸ τῶν) τῶν 

ἐπιγραμμάτων στέφανον συνέταξεν δὲ αὐτὰ χατὰ στοιχεῖα ' 

ἀλλὰ Κωνσταντῖνος ὁ ἐπονουαζόυενος Κεφαλᾶς συνέχεεν αὐτὰ 

ἀφορίσας εἰς χεφάλαια διάφορα, ἤγουν ἐρωτιχὰ ἰδίως χαὶ ἀνα- 

βεματιχὰ χαὶ ἐπιτύμόδια χαὶ ἐπιδειχτιχὰ, ὡς νῦν ὑποτέτα- 

χται ἐν τῷ παρόντι πυχτίῳ. --- « ἈΘΟΟΠΒΘΗΓΙΡ ἢΠΟΟ ΟΔΓΓΉΪΠΘ 
ποηλῖπμᾶ Ῥοθίδυ ἢ, ὁ ΦαΟΓ ΠῚ 115 1}}115 ΜΟΙ θᾶ ρον ΟΟΥΟΉΟΉΙ, 

1ὰ οϑὲ βυπίδρτηδ βππὶ οοποϊηπαγογαΐ, οἵ φυϊάθτῃ ἰΐὰ., οἱ 
δίπσι] ροδίω οαπὶ βίη ρα} 8. ΠΟΥ θιι5. οἵ ΥΡΟΥ 8. ΟΟΙΡᾶ- 
Γοηΐαῦ : 400 ἀπορθαΐ ἴρ56. ορουῖβ υ] 5. ΤΠ ΠΟΠΏ]}15 
Ῥοοίᾳ 5ἰ πὰ ἀϊπθτη ΔΙ αι δου ραίαβ οϑί, πο ἴῃ ΟΠΊηΪ- 
Ὀπ8 ἴδταθ πθς πρίσαθ: πὖ {αὶ Πὰ5 βἰγΠ ππαῖπ65. ἴῃ βίη- 
σ0}18 τἰτηδυὶ οἵ Ῥϑυβουα αν γο! δ, τυ] ὰ ορογὰ ἰηβαμηρία, 
αἷχ ἰάτηθη υϊἀααπη Ργφΐον ἃυρι 5. ῬΥΟΙ Δ 5 516.» .ας. 
--- 2. ὑμνοθετᾶν Ἀοἰδκίι5, γθοίθ, Ραΐο, φυδηᾳαδμῃ δα ϊθοίνο 
ἐδρὶ ροΐοϑξ, υἱ' μουσόπολον στέφανον ΜοΙοᾶρον αἰχὲέ ΧΙ, 
60. 257, 6. ἘΠδτ) ατωῆαϑ ὑμνοθετῶν, ἀαΐ πιυΐανῖ! « ἀο- 
Τἰοὰβ (ΟΥ̓Δ 5. ἴπ ῬΥΙΟΥΙΡῚΙΒ. ΘΑΥΤΉΪηἾ5 ἀἰβί ΟΠ 15. ΟΌΥᾶ5., 4 ΠῚ 
ἴῃ ἰοΐο (Ὅγο τ Ι 0 οἀγπηΐπθ Οοἄθχ οοηβέδηϊον. ἸΘηϊοΔγη 
ἀἰϊαϊοοίαμα. ὀχ ῃϊροαΐ. » Αἀᾶθ οὐυβάθηη ργω απο ἐδ 
«αϑίίοπο δρίσαδ. οἱ αἰ ΠΟ, φα ἴῃ ἢδο φαϊξοπθ Ποὴ 
Ῥοίοβί ἰγδοίδγϊι. ---- ἃ. « Διοχλεῖ μναμόσυνον, οοπί. ΧΙῚ, 6Ρ. 
257, ὅ. »: Β. --- δ Μυροῦς ΒνΌΠΟΙ. --- 7 τορῶν ΒοΙΒκία5:; 
χορῶν Οοᾶ., φιοᾶ στ 5 {ποίιτ. Βοίμ 5 χορῶν Μελανιπ- 
πίδου, ἐγχύου ὕμνων. ΜοΙΔΗΙΡΡ 65 οι 5. αἰ ΠΥ ΓΤ ΒΟΥ ΠῚ 
Ῥοσίὰ τηθιπογαΐαν ἃ ΧΘμΟρῃοηΐο Οοχημηοηΐ. 1, 4. 3, οἵ Δ}118. 

π- 10 δέλτος Οοᾶ., οοΥν. ἈοΙδΚ. --α 11. « Σαμψύχον (6χ 
ΠΟΥ 18. ΘΟΙΌΠΑΓ ΙΒ.) ποιήθη ἢΠπβέταί Ποίδκῖ9. δὰ Οδγίμ). 

Ρ. 239, οἵ οοπίουξ δρίσυ. ΑΡΡ. 120.» 8. Τοῖς δ᾽ ἅμα Ηρο- 
ΚΟΙτ5, [γιϑίγα. --- 12. « ἸΠαρθενόχρωτα χρόχον δΔοοΙρίο 46 
{6 Π6}}}8. οὐὔοοὶ Π]15, 1 ἰδτήθῃ υὖ δὰ Ετϊπηδο Ὑἱγρι ἔθη 
γοβρί οἷαί, --α 13. Ηγνδοϊηϊαιπι λάληθοον, ΦΟΪΡΡῈ 6 8 
αἱ αἱ ἱπβου!ρίπηι, αἰχὶξ ρυωθαηΐο ΜΌΒΟΒΟ 11, 6 : νῦν, ὑά- 

χινθε, λαλεῖ τὰ σὰ γράμματα. --- 14. Σαμίου, 4110] Σάμου 

Βουρ, ἄπο ορ συ διητηδία βρουϑαΐ ἴῃ ΑπΙΠοϊοσία (Ὁ- 
ῬΒαὶ. Δάφνης χλῶνα με) αμπέταλον πᾶ!λοΐ οἴϊδπν ῬὮ  ΡΡιϑ 
ΙΧ, 6ρ. 307,2. --- 16. ᾿Οξύτορος πίτυς γούδίαν ΟἿ [ὈΓΠΔΠ 

ΔΡΠΟΥΙ5. ΔΟιμϊ δία. ἩυτηΔηΠι5. (6 [Ὁ]118. δου 15. Ῥΐητι8 
Ἰη{6}}Πσοαΐ. --- 17. Βλαισὴν 46 μ]αΐδηο ραΐει 5 γαηιὶς αἱ[- 
{τὰ δοοίρῖο,, {5 4}10Ὶ ἀϊοϊαν ἀμφιλαφής. Ἐσάθηη 5θηβιι 
δ᾽ η)185 αἰχὶς βλαισὸς ᾿Αχαρνίτης χισσός. » «“ἀ(. 564 γτροία 
ΟὈϑοῦυαΐ ἀθο!λ5. θυ] αΐδηυη. ἤθη ὨΔθΘΓΘ, βοΐ υἱΐοιῃ οἱ 
Πράρνύαση, ΠΟΧΟΒ ΤΠ05 ἃ0 (ΟΥΠΠ|65. Οὐᾶγο ἩΡΟΚΟΙΒ 

Ῥ. 4083, βλαισῆς. ..οἴνης, « φ]αΐαπιιπη ῬΑΙΡὮΪΝΙ ἀοιαϊξ υἱεῖ 
οἱ ἱπου πη  ὨΓ ;» Π101 (1, Ρ. 86) βλαισήν τε...οἴνῃς, « Ρ88- 
βίνθ, αἵ ῥ]αΐδηιϊι8 ἀἰοδίαν τηδηΐθιι5. (9) του ΕΠ θ115. υἱ5. δα- 
βίποία 6586.» (04. οἴνης. τ 15. οἴμης, φα) ιϊηιῖ5, 
ἀυοα τοοθρθγιηΐ Βοίμ. οἵ Βοῖββ., 4ἱ δῖ : « Ἐογβδὴ 
οἰϊαπὶ Ἰοσὶ Ῥοΐουξ ᾧδῆς, » ΒοΙβιτ5 ὑγροῖς, 180. οὔλοις οοη- 
Πα οθδηΐ,, οὰπὶ ΒΘ ααθη! ἔρνεσι 5ίτιιθηάπτη. --- 18 Παγχρα- 

τέως ἀροΟΒΡ. ῬΑΓ. --- 19 χροερὸν, 20 ἀμμοτρόφον Οοᾶ. --- 
51 50 Οοά., υἱ ν. 25. οἵ 101; 56 πλὰ]18. Δαμαγήτον οἴῃ 

ἘἈοίβκῖο. --- 23. Στυφελὸν τη6] ΟΠ] οὶ ἀϊοὶ ραΐδηξ ὁὉ 
ἰδπλθοθ., ΟΠΟ Δ θο5. οἱ ΤΡϊϑοιὴ : Βοἰβιῖβ. σοίογοθαίς δᾶ 
« φορίλπη σοι τΓΪοσῚ οἱ οηππ οἷαί ομστὴὰ ΟΡ βοιγἃ- 
ΤΠ ΟΥΘΌΓΆΒΑΙΘ. 8] 8] 0η65 δα ἰσηοίαθ. γοΐαβίαία [1] 88. 
ο) αὐ ἀπάπμη οϑῇ πο (ΔΠΠἸπΊΔ ΟΠ ιι5. συδιητη δ οΟ πὴ 
ἸΧ Δα: » ΟὈΠ ργεθοράρης5 ἡδύ. Βοοΐα Ηδοκουι5 ( ̓ 
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Ρ. 87): « 56 υἴ μην γίι8 ἈΥΡΟΥ δὲ Ὑ που βδογα, ἰἴὰ ὙΟτθο 
στυφελὸν μέλι ἀμΐοο δὰ ἀιπογοπὶ τοίουτὶ ροβϑαπέ, Ἐρί- 
στατημηδία ἰσίζαν ΟΠ Δ Ὸ} ῬγῸ τηδίουο ρᾶτίθ ἐπογαμξ. 
ΔηηδίοΥΙ Γσατηθη . ΑἸΔΟΓΘΠῚ πιχρὸν μελι αἰχὶξ ἰάθη Μο- 
Ἰοᾶσον ΧΙ, 6Ρ. 82,1, οἵ γλυχερῆς ἄχθος ὀδύνης 6ΘΡ. 99, 6. 
ἘΠ ΊῬ86 ἄδιιϑ ὁ γλυχύπιχρος Ἔρως. » ΜΔΓΌΘΙΠΙ5 ΟὍΤΩΟ5. (0 Υ- 
τίροθαίΐ ἦ χέ τε μύρτον, (0]]. ν. 41 --- 23 μούσηισιν ἄμεινον 
Οοἄοχ. Ἑαϊ αν Μούσῃσιν ἄμωμον οχ ΟΥ̓ ΠΙ οἕ Ἠρνηΐ οοῦ- 
τϑοϊίοηθ. « ΟΟΥΓ ρα ΒΘ ΒΕ ΟΠ τ ἴᾶτη οουτ χ ϑύδτη δὰ 
ΖΔοθαγ. ΜΙΐ]. πὶ. 103, Ρ. 391, δία 6 τηθᾶπὶ ἰ ν 
γτορυάϊαία Ηδγπίδπα, δαβίγιιχι. Ροβί Ἡδυηΐαπι ΟΥΕΟιΙ5 
ΑΠρΡΙῈ5 ἴῃ Ὀϊδτγίο οἸαββίοο ἴομη. 33, Ρ. ὃ, ἄμωμον ἰξογαπι 
ἰηγθηΐξ : 40 [Δ Π6 1 ΘΟΠΒΘΠΒ. ΠῸῚ ΑἸ ΠΠΟΥΘΟΓ, » 8, --- 94. 
ῬοΥΡΠΓ 515. ΠΟΙΉΪηἶ8 ΤΠ οδοον 65. -α 36 σχῖνον ἘοΙΒΙ. 
᾿ΘΑΙ πη δϑβῖτ5 ἰπΈ6Πἰσὶς Πουθπ ἰαποὶ οἀογαίϊ. --τ 28. ἄνθεα χαὶ 
ῥοιῆς οοΥτίσὶς Οτϑῦ. --- 99 μυῤῥηναίους ΟὐΔ., ΘοΟΥ. 54] ΠΊ88. 
-- 30 βλωθρήν ΗδΟΚΟΙῸΒ (1, Ρ. 88 564.); βρωτήν Οοᾷ., 
ἰάοιηααο σιμίεω. Σι μίεω Δροσν. Ῥᾶι. --- 31 σελίνου Ηθοκο- 
Τ5., 00}1. οι. Οα. Ε, 72 : λειμῶνες μαλαχοὶ ἴου ἠδὲ σελί- 
νου. Ὁοά. σέλινα. Τάρτη βοααθδης σὑϑῦϑιι διαχνίξας ῬΟΓ5 
ΤΟΖΌΪΓΙ οὐβογυδί. --- 32. « Ῥαρ  θη λα ἷδ τηϑυιουῖα ἂρ 
5010 Βιρογοϑί Μδγεδιοτα Ὑ11|, 68 (69), θὶ σατη βαρ Βοπὸ 
οοπροηϊξαγ. » ψας. 56 δὶ οοἀᾶ. ρῥΙουίααο Ῥαηπίποπὶδ, 
πὰης Ραπίαηϊβ Ἰορίαν, --- 33 εὐχαρπνεῦντα οἵ μουσῶν Οοἄἅ. 
-- 36 νεχταρέους δ᾽ ἐλέγους α. ΗδΙΠΔΠΠ5: νέχταρος, εἰς 

δ᾽ ἐλέγους Οοἄοχ. ἘΠΊντΙοα οδγτηΐπᾶ οἱ οἱορσίαβ Αηδογθοηίβ 
86 ΤΘΟΘρΡί586. αἰοῖξ, « ἘΔΡΥΙοἶτ5. οἱ Μαγπι8. ᾿Ανθέμιον Πὰ- 
Ῥαργαηΐξ ΡγῸ πομηΐηθ Ροοίω: δἵ δίς οϑηϑυΐξ βοΠοἹ αϑίθβ 
ἰπΐγα ΔρΡροπθηᾶιβ. ΑΠΓον. ἐπί !ΠΠσαηξ, υἱάθιοθέ ἂρ ΠοτῸ 
ΦΆΘΟΡ5., αγωΐ., ΗμβΉΗΚ., ἀὺϊ οἔαπη σοηΐοτέε Αρδίηϊα 
ῬγοαΙ. Υ. 60 : καὶ τόσον ἐξ ἐλέγοιο πολυσπερὲς ἄνθος ἀγεί- 
ρας. ϑροοίοβα συϊάθπι; Θοά6 γοῦϑα βίτηαϊ οοπγτηδίον 
ὀοη͵θοίαγα θαϊξογιιὴ εὔσπορον ΡΓῸ 8βουρίο ἄσπορον. Ἐσὺ 
Ῥυΐο ἀ6 Πότ αἰοὶ ροβδ6 ἄσπορον ΡΓῸ παίΐγο, ποι β5δίο, 
ΠΟ ἃγΐ6 οὐ]ΐο οἱ οἀποαΐο. Οποᾶ ορμοίοη ἃρίο οοηυθηΐς ὦ 
ἀνθεμίῳ ΠΠ᾿οΥἹ, δ᾽αυϊάθιυ. πἰσοιίανι, 6586 Ῥυΐαηξ, μ]αηΐαπι 
οἸοσδηΐθιη, {ας Βροηΐθ, 66 δχβρθοίαΐα ἃρυίοοϊθ τηδηιῖι, 
ΡΟΡ βοβοίθβ Ἰυχυσίδίαν.» 8. Τηροπίοβο ΗΘΟΚΟΤΒ εἰς δ᾽ ἐλέ- 
γους ἀστέρος ἀνθέμιον, ἀ6 ἢοΙα, 60]]. ΝΙοδηᾶΓΟ ἃ. 
Αἴμοη. ΧΥ͂, Ρ. 084, Ὁ, 568 εἰς ἐλέγους ποη ΘΧΡΙΙΟΔΠ5. --α 
37 ἐχ δὲ ι“Οσοά. Ἄνθος ἀκάνθης, ἀ6 οατᾶυο. Απΐο ἄνθος υἱγ- 
ΘῈ} αἰδέϊησυξ ἀγα : « μΙδοθέ ργϑυι {Ππ4, ἐχ φορδῆς 
σχολιότριχος, 66 ογῦα }υϊγδιιία, 4αῦτη τηΐσγαιτη υἱ θυ} ἀ6- 
θϑδΐ Πουρᾶπὶ Πἰβρίάδυῃ οἵ Πἰγβυΐδτη ἱμέρου ΠΌΓΟΒ. ΘΟΓΟΠΑΓΙΟΒ 
ΠΟΙ ΘΙΊΟΥ ΔΙΊ. ϑυτηρϑῖς ἀθ οτηηὶ βρίποβα οδυτηϊπατη Ατ- 
ΟὨΠΟΟΝΐ 511νἃ ἀπππ ἴα δἸίθγυτη,, δα σι, ρίδηο ἐδ 
γιαγὶ ἀφιδρ, αἵ αἰεὶ Ονᾶ. » 564 Πᾶπς οἰδυβαίατη δᾶ 
ΒΔΟΟΠν]Π]άθια, Απδογθοηΐθιῃ οἵ ΑΘ τ βίπηὰ Ρονεϊ- 
ΠΘΙῸ Ῥαΐο; φιομηοο ΦΤ4ΟΟΒΒΙ5 ΠΖαΘαα6 56 ΠΒῖ586 υἱάδίαγ, 
« Τηδρὶβ δ σθητ8 {Δ ΠῚ δ ΠΌΓΤΠΘΓΕΠῚ ΟΔΥΤΩΪΠ ΠῚ 56] θοΐο- 
ΤΌ] ἃ ΜΘΙΘΑΡΤῸ γοϑρὶοὶ » ΤὩΟΠΘΗ8. --- ἐχ φορθῆς 51 ΒΔ ΠΌΠῚ 
οϑέ, οδΡΙμππὶ αἰ ΒαρΡΓὰ ἐχ λειμῶνος ν. 31. ΒΡαΠΟΚΙῸΒ 
ΒΟ ΒθοΡθαΐ ἐχ φοδερῆς... ἀχάνθης, αἵ οδ[ ΙΧ, 6Ρ. 185, ἀ6 ΑΥ- 
ΟἸΠΟΟΠο φοθερῆς ἰὸς ἐπεσδολίης. Ῥτοθαΐ ἩΘΟΚΟΙΙΒΙ, Ρ. 89, 
4υθμ υἱάθο 46 υϑῦϑιι 38 ῬγΟΓβα5. ἈΠΙΘΙ Βθηΐγ : « Ἐχ 
λείψανα γ΄. 33 οἴ γοῦϑιι 38 Ἰἰχιοί 18 πὶ Μοθασνὶ ἐρίαΐα πα- 
Π]ΘΙῸ ῬδΙΟΙΒΒ᾽ Πηὰ 5 ἡ 5ογρίϊοη. 65 δχ Ῥουπλ] 5 48 Βδ0- 
ΟΕ ]Δ 65 οὐ ΑΒ] Ο8. ΒΟΥ ρϑογιηΐξ, βογναΐαθ [αΐ586. 
ὉΙΕΙ͂Ρ Θῃΐπὴ 856 ΘΟ. ϑΡΙΠΟΒΟΓΙΙΠῚ ΘΑΥΓΑΪ ΠΤ ΑΤΟΒΠΟΟΗΪ ΘοΥ- 
ῬΟΓΟ 86] ἶββ ΠΌΓΘ8. ᾿ῃ5Ο  ρ ΟΠτ1Π}., ΘΑΓ ΠῚ ὙΟΓῸ ἰῃσϑηί 
ΠΠΠΠΘΙῸ ἃ 'ρ80 Ροϑία ὡι] 1 τι5 ΒΟΥ ΠΡ ΔΓ ΠῚ Ῥδιιοἰββιπηαβ. 
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ἈΝΝΟΤΑΤΙΟΊ ΊΝ ΘΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

ἱπυθηΐβδθ. 1π5ογ]ρΕ 0168. διιΐθη) ΡδΡΕ ἴρ868 
ππελεασο ΜοΙθδροι, Ῥγ πη 810 Δηηοἶ5. οἱ (Ἀπα ] ΔυΊ]νι}8 πο- 

δοοδρίδϑ ῬυΪη5 ῬῈΡΙ οὶ ̓αγῖβ ἔδοὶϊΐ. » -- 39 
"τοὺς δ᾽ (οὰ., οογτοχῖς ἩΘΟΚΟΓΒ. --τ 40 ὄρπικας ἐλίης Οοά. 
-- 40. 5680]. ΠΠολύχλητος. Ῥορία Ἰρῃοΐι8. Βοί ἶπ8 κύαμον. 
- 41. « Απιδγδοιτη ἱπίου ΠΘυθα8 ἀπριιδηΐανῖδϑ ῬΥΘΟΙ ρα τὰ 
Ἰοσαμη ἰθηδί, (Ηἷἶς “υΘαι6 τη8}18 Πολυστράτου.) --- 42. 
ἈΑπῆραΐον δέάοηῖιβ 5ἰσηϊποδίαγ ΡῬῸΓ φοίνισσαν χύπρον ; 
ἀυδηη Αβοδίομθ οἱ ΟἝπΟΡῸ Ῥγουθηῖγ ἀοοοί Ῥίοόβοοῦ. 1, 
194. --ο (48 ἐν μὲν χαὶ ΗδοΚοΓιιβ, 568 ργωροβίτο βυραυαϊ- 
ἴὰγ οχ ν. 41,)- 44. ᾿Ἠογηιοάοτὶ Βομίθῃ 5: 5η Ποῖ δουΐο 

Μαγεπαυβ. Θυΐ ἀπὰθ οὐ απᾶτι5 51} απ πὶ ἱσποότγο- 
ὍΝ ποβοῖίαν φυϊὰ {εἰ θυαθπάττα 5[Ὁ Ἰηϊογρνοίαιοπὶ Ἀοἰβκίῖ, 

5 γῖα πᾶγᾶο ροδίω ραίγίδηι ἱπαϊοαγὶ οοηβοθαξ. Οὐθῆι5 
Γ χὴν μὴ -- ἀ4δ, 46. Ρορεβ φαΐ ἴῃ Βου ἀϊδέϊοο πιθιηο- 
ο τα αΓ, ἀρ οδίο8 ξαπιρὶ Πἤονγος {υϊναΐ, φαοα 6 θα οΟἸ ΟΟΓ τὴ 
πυτηθγο ἐπογὶπέ, δουΐθ οοη]θοῖξ Βοίβκίιις νἀαἱ οἱ Σιχελίδεω 
ποιηθη ἀδ ᾿Αϑβοϊερίαάο ἱπίονργοίδιαγ, τοί ἀ4ύδτη Μααν - 
πὸ5 ἀθ Ὑποοοτῖίο. Θυὶΐ Σιχελίδου τηρπέοποιη [δεῖς 1αγ]}}. 
ὙΠ, 40, δὶ 5610]. ᾿Ασχληπιάδην φησὶ τὸν ἐπιγραμματο- 

ἄφον,, ὡς υἱὸν Σιχελίδα. » ας. Οοᾶ. ποσίδιππον (υὖ 5ὦ- 

Ρἰϑϑίπμθ ) οἱ ἥδυλον. --- 47 χρυσίον (Ὁ. « Φηρο ἀεὶ χρύ- 
σειον, υ ΠΠτο5 αἰοσιηΐαγ ἀειθαλεῖς, ἀΓΌΟΥΟ5. ἀείφυλλοι. 
(Θυώωτοπάππι βεϊθηξιι5. ᾿άγαμη ΓΘ αι μ]απία βιθίη- 
ἀϊοοίαν. } δδριοἰξαυ. δυΐοπι οἱοαιθηξ βρίθπᾶονγ, Ροὺ 
οπιηΐα Ῥ]αΐομΐδ ορογὰ ἔμιϑι18. --- ὅ0. Πρωτογόνους ἕλιχας 

ἴῃ ᾿ Ἰουίογα οδυιΐη. --- δ1. Τη φλογὶ, «ιοὰ ἱτα 5 
ϑοηα8 6ϑ8[ ἃ Παιημηθο ΘΟΙογα ἀϊοΐαμι, ροθία δὰ οἔγιμοϊο- 

πομπΠἰ8Β Φαιδίμου ἃ ὙΘΓΡῸ φαίνεσθαι ΤοΒΡίοοΓο υἱᾶθ- 
ἴαγ. --- 85. Ὄμμα βοὸς 681 ΠΠ05. γα]ρὸ βούφθαλμος ἀϊοίιιδ, 
τϑοδπξογαπὶ βαλσαμίνη. » “ας. --- 53 τάν (ποι! τήν) τε 
φαλάχρητον ΟΟᾶ., οοΥτ. Ἀοἰδκῖιι5. 510 ΒΟΥΡΎ τὴ ἀἰοϊξαν ὁὉ 
υδῦμι ἴῃ δοιηροίδεϊοπίριι8. « Θυῦπι 511 ΡᾶγΓα πὶ 5ΘΓΡΎ}]Ὸ 
φοπυθηΐθηβ Θρ  ἐμϑέοπ φιλάχρητον, Ῥγίθγοθαΐ Ἰθοϊοηθη 
ΔΡΟρταρΐ Οἰδββθηβὶβ φιλαχρήτου Βυτίηραγ. ἴῃ ῬΓΟΪ 50 Π6 
ἃ. 1811, Ῥ. 10 (6ὲ Βοίμίι8.). ΜΊΏΣΪ ἁὐυϊᾶθε δυάδοῖα, πθὸ 
{18 ἰπδ, 48 6ϑξ ἴῃ φιλάχρητον δὰ ΠΟΙ μη ἰρβᾶιη ἔγϑηϑ- 
Ἰαΐο. » Β. οί. νεοθηλῇ.--- δά ἕρπυλον χνανῶν Οοά.: χυάμων 

Ραυγϊσοϊᾶπδ, αἀὐοᾶ Ῥγοραὰπέ ατωῖ,, 74... Βοῖββ., Ηδοῖ., 
Βοίῃι. Ὑα]σο χυάνων. --- δ. Ἄλλων τ᾿ ἃ Τεϊταν ΒΟΙ ΟΠηηΐμαπὶ 
Ροδίδγαπι, 4008 ἴπ ΟὈΓΟΠᾶπ ἰηΐοχιογαΐ, πογηΐηα σθοθη- 
βιϊξ, 50 δηϊ συϊογαπι τηοᾶο. Τη νεόγραφα ἱπητηθιη ον ἔξ 
8}} «ἀν. 35.» Χ7α(. Ἀδορηΐοβ οἵ ϑιδὶθβ ροθίαβ ἱπαϊ- 
οἂΐ. --- 56. « ροΐδ λευχόϊα αἰχὶξ πρώϊμα, φαΐρρα αι 
πίον 605 Πόγοβ του απΐαν, Φαΐ ῬΥΪ πὶ ὙΘῚ Δηπ πη δηΐ. 
Ἑὰ οαγπΐηᾶ ἱππυθῖδ υἱἀθίυν, {ας δ ΟἸΘβοθἢ5. υθγῸ ἐοίδεϊβ 
οθοϊπογδξ.» Ογα . --- 57. « ΕΓΟααΘηΐΟΙ ἃγίοβ ϑγι ας μυ- 
στήρια,, ὄργια, 4υΐχιθ ἴῃ Θὰ8 ἱπουμηραηΐ, μύσται γοσδη- 
ἴα ἃ Βορῃϊβιϊ5. ρυθϑουξμι οἵ 4] ΒορΡμἰβέοαυμη ἀϊοοπαὶ 
δδηι8 βθοίαπίαν. » 66. --- Τῇ Ρᾶρίηδθ ΒυΪ 115 Τηδγρὶπο 5ογῖ- 
Ῥἕατωη 50 ΒΟ απ πἶς ΔΡΡοπΐπιιβ : οἱ τῶν ἐπιγραμμάτων 
ποιηταὶ, οὃς συνῆξεν Μελέαγρος ἐν τῷ παρ᾽ αὐτοῦ πλαχέντι 
Στεφάνῳ Σιμωνίδης, Ῥιανὸς, ᾿Αλχαῖος, Λεωνίδης, Ἀνύτη, 

Σαπφὼ, Μελάνιππος, Νοσσὶς, Ἤριννα, Σαμμίας, 
Μνάσαλξ ( 510 ἃρορτ. Ῥᾶν.: ἴῃ Οοἄ. τὸ ξ δϑΐ βίρ]α πη θγα]ὶ 
ΙΓ Π}5 ποίϑ 7), Πάμφιλος, Παγχράτης (ἃρορτ. Ρᾶν. 
ΠΠαγχράτιος), Τύμνης, Νιχίας, Εὔφημος, Δαμάγητος, Καλ- 
λίμαχος, Εὐφτορίων, Ἡγήσιππος, Περσεὺς, Διότιμος, Μενε- 
᾿Ἀράτης 7. Νιχαίνετος, Σιμμίας, Παρθενὶς, Βαχχυλίδης, ᾿Ανα- 
χρέων, ᾿Ανθέμιος (Υ. δᾶ Υ. 36), Ἀρχίλοχος, Πολύχλειτος (ΑΡ. 
το ϑυλητοῦ); Ἀντίπατρος, Ποσίδιππο:, Ἥδυλλος, Σιχελίδας, 
Ἡλάτων ὃ μέγας, Ἄρατος, Χαιρήμων, Φαίδιμος, ᾿ἈἈνταἀγόρας, 
Θεοδωρίδας; Φανίας, χαὶ αὐτὸς Μελέαγρος. Ἔγραψεν δὲ 

᾿ τὸν Στέφανον πρὸς Διοχλέα. --- Ζήτει τὴν πόλιν Μελεάγρου ἐν 
τῷ Στεφάνῳ (50Π1|οοῇ ΘαΡ. ὙἹΠΙ, 417, 418, 419). 
νὸς ἣν, ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν αὐτὸς ἑαυτοῦ ( 510 Δρορτ.: ἴῃ 
Οοᾶ., υἱ υἱάδίυν, ἑαυτὸν) ἐμνημόνευσεν. Ἤχμασεν ἐπὶ Σε- 

λεύχου τοῦ ἐσχάτου. 

Ῥαδαρη-- 

ΤΠ ΌΩΙ 
Π|. Βοβοϊίππι : ἕτερος Στέφανος Φιλίππου Θεσσαλονιχέως, 

ὃν ἐποίησεν χατὰ μίμησιν Μελεάγρου " συνῆξεν δὲ χαὶ αὐτὸς 
ἀπὸ τῶν ἐμφερομένων ποιητῶν" ἐξ ᾿Αντιπάτρον, Κριναγόρου, 
᾿Αντιφίλον, Τυλλίον, Φιλοδήμονυ, Παρμενίωνος, ᾿Αντιφάνους, 
Αὐτομέδωντος (ϑΙο), Ζωνᾶ, Βιάνορος, Ἀντιγόνου γ Διοδώρου, 
Εὐήνον, καὶ αὐτοῦ Φιλίππον. "ἔγραψεν δὲ οὗτος ὁ Φίλιππος 
τὸν στέφανον πρός τινα Κάμιλλον. --- 1. ΡΙογία χλυτόδενδρος, 
« ΠΟΡΙθ8 οοηϑίία δυθονθιι58, «υΐθιιβ ΘΟΙΩΡΑΓΑΠίαΣ 
Ροοίῷ. » Ψα(. ---- 3 νεανῆς Οοἀά.: ἀντανέπλαξα ΔΡΟσΤ. ῬᾶΓ. -- 
0. « Ὀλιγοστιχίη 5'γΥ6 ἀ6 Ῥγθυϊοσίθιιβ ΘΑΓΠ ἶ θ5, 4] ἃ 
Βιηΐ ΘΡἰσγαιημπηδία, ϑῖγθ ἀθ οο]]δοΐϊΐοπθ ποὸὴ δθο Δ ρ]ὰ 
δοοριοπάμσμπι. Ῥοβὲ πο Ὑϑύϑιπι ἴῃ Οοά. ϑρδίαμη τοὶῖ- 
οἴπμη, οἵ γούϑαὶ 7 δἀβου ρέαιμη Ἄλλος, ἀιδβὶ πουὶ ϑϑβϑοῖ 
ΟΔΥΤΩΪΠΪ5 ἰηἰατ. » 7060. -το 9 τυλλίας, 11 ζωνὰς, 12 ἐλαΐη 
Οοᾶ. Θυοὰ ρῥιεροραϊξ δ᾽ [ογίαβϑ ἃθοϑὲ ἃ ἀροσι. Ῥαγ.: 
Βοϊββοηδάϊιβ ἀθουϊξ, πδθο δηηοίδηβ : « Ηρβεζαϊ βοτ  ρίδπι 
Ἰοοξίοηθμηι. Ρτοδιιοῖῖο 5. }Π1 8} ος πΟὴ ἀδθθοί 6886 οἴϊΐρη- 
βἰοηΐ. » --- 13 βἷο δργορίθ οουγοχὶξ Ηδοκογιβ. Οοᾶ. εὐηνὼ 
(εὐχνὼ ἃρορν. Ῥᾶγ., οαϊξαν Εὐήνῳ ) δάφνην συνεπίπλεχε" 
τοὺς δὲ π. « δῖ. ΟΔΙΏ Πα τ Ῥαίγομ τ ἴῃ βοοϊοίαίθηι ρθῶ 
γοσαγοῖ ΡΒ ρΡραΒ, φαοὰ ἱπορίμυμη. » 

ΤΙ: Βοδοιίαμι : ᾿Αγαθίον Σχολαστιχοῦ Ἀσιανοῦ Μυριναίου 
οὐ στέφανος, ἀλλὰ συναγωγὴ νέων ἐπιγραμμάτων. (« Συνα- 
γωγή, δος στέφανος, ρσυναΐο σἀρί πάη ; γοβρίοἰξυγ. δὰ 
ΘΟἸΘο οπθ πὶ Βυτηθοϊάγιπὴ δὲ ἀρραγαία μι οοηγίν!. ῬΟ]]ὰχ 
ΠΠ, 26 : Τὰ δὲ πράγματα... συλλογὴ, συναγωγὴ, ἔρανος, 
σύστασις. » Ηπδοϊικϊι5.)} Ἤχμασεν δὲ οὗτος ὁ ᾿Αγαθίας 
ἐπὶ ᾿Ιουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου ̓ " ἔγραψεν δὲ χαὶ Ἱστορίαν 
καὶ τὰ ἐπονομαζόμενα Δαφνιαχά. "ἔγραψε δὲ ταῦτα τὰ ἐπ’- 
γράμματα πρὸς Θεόδωρον δεχουρίωνα. Ουρι δά θ ἢθς 
δυϊά : συνέταξε δὲ... χαὶ Κύχλον τῶν νέων ἐπιγραμμά- 
τῶν, ὃν αὐτὸς αὐνδόον. ἐκ τῶν χατὰ χαιρὸν ποιητῶν οἔ 
ἰρϑίαβ Αρδίμϊω ἰπ ργομηίο Ηἰβίονίο : ἔδοξε δέ μοι πρότερον 
χἀχεῖνο ἀξιέπαινόν τι εἶναι καὶ οὐχ ἄχαρι, εἴγε τῶν ἐπιγραμ- 
μάτων τὰ ἀρτιγενῇ χαὶ νεώτερα διαλανθάνοντα ἔτι χαὶ χύδην 
οὑτωσὶ παρ᾽ ἐνίοις ὑποψιθυριζόμενα ἀγείραιμί τε ὡς οἷόν τε 
εἰς ταὐτὸ χαὶ ἀναγράψαιμι ἔχαστα χόσμῳ ἀποχεχριμένα. 
« Ῥ6γ ζοΐατη Βοος Ργουτηΐμη Αραίῃϊαβ Δ] οσουία υἱϊξαν ἃ 
Β]δίομδ ἱπᾶθ ρουυυσαία λόγων ἐράνου εἴ ἑστιάσεων, οὐ] 
ΘΟΗΥΪΨΙ βίηρι!α ΟΥΠδΙηΘ ἃ 810 ΟΠΊηἾ 115 110 {ΘΠ ρΡοΓΟ [10- 
Το ΠΕ 8 ΡοΘ 5 δοοδρογαΐ.» ἩΘΟΙΙΟΥ. -ττ 8. ἐρυγχάνειν Οοά, 
-- 8 τί δαὶ νῦν ποιήσομεν; τὰ Οοά.; δὲ 54]Πη85.: ποιήσω; μῶν 
Τδοοθβίυβ; ποιήσω; μὴ Βοίῃϊι5 τοοΐθ. Ποιήσομεν ἰην 5 
ΤΠ γηἶβ θπθηβ Βοἰββοηδαϊιβ δηποίδί : « ΝΙΕΠΙΘΓΟΓΕΙΠῚ 
πγξδεϊο ποη μᾶρϑΐ φυοᾶ οὔομᾶάθγο ἀορθαΐ. ἘΧΘΠΊΡ]ἃ τ] 
Ργοΐα] δὰ Πϊορσθηΐβ Ερίβέο!αβ ἴῃ ΝΟΥ. Μ85. ἔ. 10, ». 265 
εἴ δὰ Ευγ. Οὐ. 111. Αἀἀδ Βιυῆπυμῃ πῆγα Υ,, 6ρ. 74 : Ρδι- 
Ἰυτι 51}. ΙΧ, 6ρ. 704,2; Αρδξίδνη 10. 7606, 6. ΟΥα τ5 Τυῖβί. 
], 30 : π66 Ὧ16 η16γ 556 ἩΘσΆΡΟ: ΝΌΟΝ, αα60 Ὠοβίτο γμηὶΐ 
αὖ ΟΥ̓́Θ ῥυμοῦ. » -- ἰά πῶς (οα., πως δροσι. δᾶ. « Π6 
ΔΌΣ απ ΙΌΡῸ ΡΘΡΓογαΐο γα ΠΥ Ποο ἸοεῸ ἔπ ΗΘΒΟΙΚίμ5 
(Βς ἐνδεΐίδηβ ἴῃ Απέβοϊοσία Η. 46 Βόβεὶ.. υο]. Υ, ῥ. ΧΙ, 
5644.). Νά ἀ6 'ρ80 δυάϊξι ριον οἵ ἀ6 βυυγα 8, 4α 05 ἰὴ 
οἄγο δυγίαμη ἰογασηθὴ ΠΌΠΠ απ δϑί, ἰάθοαιθ δια ἰθηαϊὶ π88 
οαγοηΐξ. » Β. Τπηαΐον ΑὐἸβίορῃδηθιη, ΡδΟ. 21.--- 16. χοὐύ χα- 
τεδλαχευμένως ᾿ΐθιη ΘΧχ ΑΥΙΒίΟρΡδπ6,, Ρ] ΐ. 325. --- 18. « ῬΙῸ 
Βυβρθοίο ἐμμετρεῖν, ἴὌγβᾶ ἐχμετρεῖν, 410 ἀπε ρμογροίαδ ἡ 
ῬγΡοβι οπατη ΠΙταλ ΘΟΙ 1510. -- 19. ΕΟΓΒΔῚ χαὶ πρός 
γε τούτῳ. » Β. Ουοά Τορρθρὶ ΡΓῸ τοῦτο. ΠΠπῈ|’}ὀ ὙΘΙῸ 5] πηὰ- 
ἰδηάμμη οϑί, ἔὰ συμμετρεῖν Ροΐΐ5 50 }106. --- 31 ἐπ᾽ ἐμοῦ 
ΔΡΟρΡ. Ραγ. Ηφς Ζιοααθ οχ ΑΥΙβίορμδηθ θχρυθββᾶ, Ε4. δὅ 
5666. ---- 32 ταῦτ᾽ οὖν Ηυβοβκία8 ; ταυτὶ μὲν οὖν Οοἄοχ- 40 
ΓΘ οΐο ϑ8]πηα5. σοφῶν, ΦΔΟΟ ΒΙῸ5 τις, οἵδα, τῶν σοφῶν, 
« ΟῚ 51η6 ἰοιηιθυϊ αἴθ », ᾿πα 66 ΒοΙ55., οἵ ἀ]ου ἴρ56 746. 
ἰη ποίξ. τη55. Τὰ μὲν οὖν ἐρεῖ τις ὧδε (᾿ς, ΒγΖΔηΠ1) τῶν 
σοφτωτάτων ἨδΘΕΚΘΙ. --- 38 εἰσάγω ἨδΘΟΚΟΙ5.; ἐξάγω Οοά.;, 
ἐξαρῶ 7 460}08. οἵ 811}. 



0 ΑΝΤΗΟΘΙΠΘΟΙ ΡΑΙΑΤΙΝῈ 

47.1η τηδυσίηθ Οοά. : τοῦ αὐτοῦ. δι) ἐπγοίδ ΡΟΙ 8 (Δ ΠῚ 
ἐπηρμένα. 101 ἐπαυχενίοιο ἨυΒΟὨΚίι5 οἱ ΝΩΚΙα5, 40 τη0 0 
γϑίουθϑ β8ηΐι5,,. οἱ ἀθίθπα!  Ἠθοκου. Ρ. 19 566. --- 48 « βιη- 
μάχον (ριῸ βιήμ..) Βουῖρδὶ, Βι παϊοδηΐο Ὀἰηάογο ἴῃ ΤΠ68. 
- 49 μὴ δέ τι ἃρορτ. Ῥαι. ΜΑ]1πὶ μηδέ τι.» 1. -- 0 ὄρθιων 
(510) Οοἄ.; ὄρθριον ΔΡΟρΙ.; γαίη Οοα. « ΜΆ]Π1πὶ ὑποχλόζουσα. 
Ῥδι]τ5 511. ἴῃ ΕΟΡΠΓαϑὶ 112 : δεξιτεοὴν ὥγεξεν ὑποχλάζουσαν 
ἐγείρων. Οοηΐ. 10. 278.» Οαγάοη. --- δῖ. θούλλην (ὉΘκχ.--- 
55. « ᾿Αμοιδαίων, ἰδὲ δινοσοι(οηίϊιηι. Τὴ 6 Πσοηαϊ υἹάθῃΐαν 
ΒΠΟΟΘΒΒΟΙῸ5. ΤΠΘΟΔΟΓΙΟΙ,, οατὴ 4 θι15. δ πιβ[Π δ ητι5. ΡΘῚ υἱ- 
δἰηξ! [Ὸγ6 ΔΠΠ08. Π6]1ἃὰ σοϑϑὶξ, φυϊθιβαάιιθ ἀουϊοί 5, 18}1ἃ 
5.1} ΒΟΙΠΔΠΟΓΙ) Προ ίου τη ροίοβίαΐοση τα .» “ας. 
Νοβ6ῖο δἃῃ δἰηΐ ΤΟΙ 5 οἱ Τ᾿ οἰαβ,, 4αϊ τὴο ΘΟἀθτ τ. ΔΠη0 
δ53 ΟΟΟΙ ΒΟ ΘΙΐ, ἩΠ ιβΟ];. --- δ6. « Μετοήσασα ΡΓῸ ἀριθυή- 
σασα, υἱ ἃρ. ΤΠΘΟΟΙ. ΧΥῚ, 60.» «56. Αἴ φιαθχμη. πο 510 [ἃ- 
Εἷ6. τηϑέγι δὰ Πα Γγ οαρὶΐα ἀΟβΒΟΟηαἰΐα, χρυφθέντα, 
ῬΓΙΌΡΟΠΟ Θαιϊάθι ῥιφθέντα. Βοὶξδε. Ασα ϊαβ ᾿π 6} 6 χὶ 1085 
ἀο]οοίοβ. οἱ πορίθοΐοβ βθηβῖμι ΡΠ] Υ18. ΘΟ, ---- 57. Ῥώμην 
ΠΟΥ], ΟΟμηδίδη ΠΡΟ] ]η]. ---- ὅ8 Κυταίῃ 5 ᾽τη βίιβ ΘΕ Ὑ15- 
σΟμἑ 18. ῬΓῸ νυχταίῃ. Ἐδί Κύτα, γν6] Κύταια μῥοίϊ5., αὐ 5 
ΟΟἸΟΠΐοα, « Μράθῳ ραΐτία, » ἱπααϊξ ϑίθρη. Βγ., πᾶ δαϊ. 
Κυταῖος οἱ Κυταῖϊίς. Νοίο τιδῖι ρΓΩΘΡΟΒΙ[ο αἰΐουὶ ἀ6 ἀπο 
ΠΟΙΏΪ 1) 18 ἀρροβὶία, δα Ῥυὰ8 φαοάμιθ τοίου [ΠΓ, -τ 59, 60. 
6 Ιϑ0η6 ἴδ }15 χαλχόποσιν ΡΨ ῸΠῚ ἀγδηΐθ, ΡΟ] ]οη. Ατ. 
ΠῚ, 1331 566{. --- ΟΊ. « Φ4 6005. οαἰαϊξ ᾿ δοιάδεσσιν, ἰπ6}}}- 
ξθη8, υἱ υΥἱἀοίαν, πγμρῃδ5 Ηδαγί, ἀ6 φυῖθι5 οἱ ἨΠΒΟ Κὶὰβ 
φοραί. ΒΘΙΙᾳῸΪ ΟΟΑΙΟΙΒ. βου ρίιγδηη ἁδρυάδεσσιν, ΔΡΟΡΊ. 
ἀδρυάδ., ἀ6. ὨΥΤΡἢΪ5 Ηδιηδαγυ Δα θι18.» 8. Τπηο ὙἸβοοηε 
δϑὲ ΠΠπ ἰΐὰ 50. θΘὨ 15: « ΡΠ βιὰ ΠΤ ΡΠδΠπὶ δ ΟΠοΓΘἃ5 
οὐπὶ Ηδαγὶδο ΠΤ ΡΠ Ϊ8. ποοίθηα8 ἰην ίαΐ, τπἰροΐα φα τὸ- 
δἰοποϑ δ᾽ αϑάθιη ῬΥΪΠΟΙΡῚ5. ᾿ΠΊΡΟΥΙΟ 5] οΐδ5. ἱποοϊδηΐ. 7 τὴ 
ΔΙΏΡΙὦ ἀ6 ΟΟ]Ο 15 οἵ Το 5 (0115 αἰ ϑβί 8 οὐρο [ουίο 
δα ΤυϑΕΠπ]ηϊδηϊ 46 ΑἸδηΐβ. 4] ουχη ἰγδοίπ πηι [οποραηΐξ, υἱοΐο- 
τίδιι τοίου θηᾶᾶ; [Ογΐθ οἰΐαπι Ροθίδῃῃ, εὖ εἰς Ῥᾶμ]ο αἰ αξϊτι5 
ἸΠη ΠΟΥ ΘΕ Γ, Δ]}1οἱ Θ᾿ δηΐ (1185 ΑΥροπδυίοςρ, δ γορί ΟΠ 5 
Πᾶ506 ἰοΐ ατοοἷ5 σαυτα ἢ 118 ΠΟΙ αν ουαηΐ. » Οὐΐθι5 δα! 
ΗΒΟὨ ΚΙ : « ὈΙ στ ϑβῖο 118 βρθοίαξ δᾶ 611 ἴῃ 1,δλίοα, τὸ- 
Εἰοηθ ΟΟΙ ΟΝ αἶθ,, ροϑία οοηΐνᾶ Ῥϑυβαϑ ; υ. ῬΥΌΘΟΡ. Π, 6. 10 

οἱ 156-29: Επδρι. 1Υ̓́, 25, 26. » --- 62 φασίας οἵ νύμφηι Οοά. 
-- 68. Ψυδίηϊδηί. ---- ὁ4. Γιγαντείου, 46 Ῥγοροηΐο ἀγδοοηΐβ, 
4υδηη γηγενέων ἀνδρῶν στάχυν ΔΡΡΟΙ]αί ΑΡΟΊ]οΗ. 1. ο. 1339. 
Οοπΐ. τηοχ 67 564. ---θῦ. Ἄργος Οσά., ΘΟ". Ὑ βοοηξίυβ, ργο- 
βδηΐθι15 ἨΘΒΟΏΚΙΟ οἱ Βοίβ8. ----ὁθ. ΡῬαραβὰ, Μᾶρηθβί Ὁ ὉΡΌ 5, 
ἀΠᾶ6 50] ν1{ ἸΆϑ0η. ΟΠ ΑΥ̓ΡΟΠΔΙΕΙ5. ---- 70 οὐχ ὁσίη τέχνη, 
πηδρίοᾶ ἃ18. Ποῖπάθ Οοά. λύσσαν ἑλοῦσαν, (ΟΥΓ. 986. ---- 73. 
Βάχτριος γίγας γοοσδηΐιν ῬΔΡΙΪ. « ὙἸβεοηξι5 ἡμετέροισι, 
ἀυοά οϑβΐ ἴῃ Οοἅ., Ῥγο ΔΙ Π θυ στηπΐανις ἰπ ὑμετέροισι. » Β. 
Θυΐ ΒΘααθη ! γθῦϑα τηᾶγυ]ΐ Οὐχέτι σοι. --- 80 χατοργάδος 
Οοά., φιιοα οοΥν. Φ8 6008. ἴῃ ποΐ. Τη58.. οἴτ Ὑ ἰβοοπέϊο. Ηοιη. 
11. ,81, Θυϊπέιπι ΥἹ, δ0 ἐομδγέ ΗθοΚοι..---8!} ὕασπιν Οσοά., 
ΟΟΙῚ΄. Ὑ]βοοηΐία8, ΒοΙ58. Θομηραγαΐ ΟἸδιαΐδη. Βα. Π|, 248 : 
ατγὶ[ονιην σθηϊαηι ροίλιγιις ΗψααδΡΟΉ.. ---- 83. ΟΟΙΠἸΠδ5 
ἨοΓΟΙ]Ϊ8. ῬΘΡ ΔΒ Π), ἤδη χύρδεις ϑιηΐ ΘΟ] πη: φαθ5 
16668 ἰπϑορίδ. --- 86. Κεραΐη, ἀΌΡΙΘΧ Ρργομηοηίοτίμιη, Επι- 
ΤῸΡδ οἵ Αἰνγίοω. --- 87, Βατῆς. ΟΟΙΙΤηΟα6 τηϑιηϊηϊξ Ηπβοἢ- 
κίιι8 Ἰοεἱ ἃ βάα βουνδίί οχ ἱρῃοίο βουϊρίοιβ, ν. Γάδειρα : 
Μέχρι τούτων ἐλθὼν ὁ Ἡραχλῆς χαὶ μὴ δυνάμενος διελθεῖν, 
στήλας παρὰ τῶν ἐγχωρίων λαδὼν ἱδρύσατο, δηλῶν δι᾽ αὐτῶν, 
ἄχρι τῶν τῇδε βατὴν εἶναι τὴν γῆν καὶ θάλασσαν. ---- 88. ΟοηΓ. 
ΥῊ, 6ρ. 620, 1. --- 91. «ΑΒορτ. ὑπερρηγμῖνι. Ὀ᾿δέηχὶ Ῥοϑί 
ὑπέρ. ἈΘΥΟΥΒΟΓΔΔ Σ ΤηΔΓΘ ΒΊΟΥ ἈΓΘΏΔΠῚ, (180 Ὑ6] ΘΕ ΠῚ ἀμ- 
πώτιδι ΟῚ ΡΓΟΪ Πα ἃ οϑ[ οἵ ἴϑγβ τάδ, ἴζὰ υἱ Π{{π|8 γαδοβιχη 
οἱ σοϊαῦ. πεΐληϑ, ἁλίπλοον, ροβδὶΐ βῖπθ πανὶ 6888 16. υἱαΐο- 
ΤΙθα8. Τ)6 ποιΐηθ ἄμπωτις νἱ46 δᾷ Απροᾶ, πηθὰ ἔ. 2, ῬὉ. 428.» 
8. « ΦΆ0008. σακοβιιηι νουίθηβ οἰϊαί Ἡδαυ μέν : Ἁλίπλοα, 
ὑπούρύχια, οἷς ἡ θάλασσα ἐπιπολάζει. 564 οἱ δἰοθβ Πάρι 
ἀο γα Βοπἀδγ 6586 ραΐθί ὁχ οῃι. 1]. Μ, 26 : ὄρρα χε θᾶσσον 
ἁλίπλοα τείχεα θείη, ἱ, 6. φιαγὶ ἱππαίαπίϊα,, αἱ ἀϊοϊξαν 

ἁλίπλοος 46 Ῥἰδοῖθιιβ, παυθ5, παι 5. Τοίαπι δυΐθιη ἸοσΌΓα 
δργορίο ΠΠπιϑέγαμί γϑύβιιβ ἈΡΟΙ] Οἱ ΒΒ. ΤΥ, 1935 5664. Ἑδάθιη 
Αραίῃϊαβ σαοααθ ἴῃ ἢδο ϑυγ 08 ἀοβου ρίοπο ἀἴσογο ἀθθαϊέ : 
« Τυΐτϑ ΡΟΓΆΡΤΟΒ, Ο Υἱδίου, γθοθββιβ Γῖθγο οἵ [όυγᾶτη ϑ γε 
δΔαϊδοθηΐθιη, ὉΒὶ Τηᾶγθ ΤΟΡΌΪΒΌΤΩ ἃ δυβίγα! 5 Βοιοω 
ΡῬΙΌΘ61}15 δὰ βἰσοῦμη στο αχαπη, πδυΐαβ οορξ ἴον ταῦ πα τη 
ΤΟΙ Πα ΘΓ δὲ ἔθγγὰ γϑαϊγο.» Ηΐπο Ἰοοῦπι Ασαίῃϊδ ἰΐα 
Β{{Π|Ά Τὴ : : 

χαὶ παρὰ Σύρτιν, ὅπη νοτίησι θυέλλαις 
ἐς χλίσιν ἀντίπρῳρον ἀναχλασθεῖσα Βορῆος 

χαὶ ψαταρὴν ἄμπωτιν, ὑπὲρ ῥηγμῖνος ἁλίπλοις 
ἀνδράσ. δῖα θάλασσα πόρον χερσαῖον ἀνοίγει, 

', 6. θάλασσα ἀναχλασθεῖσα θυέλλαις Βορῆός ἐς χλίσιν ἀντί- 
πρώρον χαὶ ἄμπωτιν Ψψαφαρήν. 51. περιχλασθεῖσα θάλασσα 
ἰάθιη ΑρδίμαθΧ, δρ. 14, 3.» Π δοθοῦν. Οὐ γογὰ 6586 Ἰοοὶ 
βοηΐθηξία οἵ βου ρίυγα υἱάοίυγ. ΝῸΒ. οαπὶ ποία Βοίββομδ- 
ἀἴδια οἰϊαμη Ἰαξ πὰ δ᾽118 Τ ΘΙ Πα Πγ118. ---- 96 χοιρανίη Οοά., 
αὐοά βουναΐ Βοΐβθ. Βϑοίδ Ηυβομκίιβ ἤπειρον ἰηΐ6}ΠΠαἰξ 
ΑΒΔ ΠῚ : « ΤῊΡΥΪΠἶ8. Αβῖα, 4π8 ἰδία ρμαΐοξ, Ἤπειρος αἰοίξιν 
Ἠδοτοάοίο ΤΥ, 814, οἵ 8}}18. Ἐχί πη Ῥουβὶβ ἰΐὰ ἀδϑίσηδίαν 
ἃριια ογαίογοβ οἵ Χοῃορμοπηίοηι, βίοαξ Ἠπειρῶται Βιηΐ 
ϑθηΐο5 Αβίδίϊοςυ γορὶ ῬΟγβΆγ τη ΟὈποχίςρ, τηοηθηΐο δ Ηδγ- 
ΡοοΓα[ οι Ὑ αἸθβὶο Ρ. 87.... ΡΙοηΐαβ Ἰοσαϊ αν Ὀϊοηγβῖτι5 
Ῥογίορ. 14 : 

Εὐρώπην δ᾽ Ἀσίης Τάναϊς διὰ μέσσον (αἱ μέσσος) ὁρίζει" 
ὅς ῥά θ᾽, ἑλισσόμενος γαίης δία Σαυροματάων, 
συφεται ἐς Σχυθίην τε χαὶ ἐς Μαιώτιδα λίμνην. » 

-- 99 ξένοιο (σά. --- 104. Μιῇ σύζυγι, γ] « ἀπὸ γοϊυχηΐηο 
ΘΟΠΡΥΘΗΘΗΒΆΠΗ. » --- 105. « Μέλισσα πολύξενος, ἃΡ65 πη] 
οἵ Βοβριίς, τὰ] ροοδίω ρογορυηὶ (9). Τηΐνα Υ. 131 μέλισσα 
56η51ι ΠΟ [4 0116 Οὔυο Ῥοπί αν ῬΓῸ Πἶθγο φαττηΐϊπαπη. » .--- 
[06 τοσὸν, 107 χαλλιοπίης, {1 ἄληχτον Οσα.---113. « γαϊᾶο 
τ πὶ ῥ᾽ δορί Ἰθοΐίο αν ββου8, Πρῶτα δὲ συλλέξαιμι. » Β.---ς 

11ὅ. « ἸΠροτέροις μαχάρεσσι, 115 σοη! Πα τη. Ἀπ αυ Δ Ε85 γθ- 
γΘ θη ἃ 56 ΤΩΟΓῸ ΠῚ ἢ πης βου Ύᾶ8856 Ῥγοἠίοίαν, ἃ ΟΠ ν βϊδηο 
Πουΐ 6. Δ] θητιπ 50}Π1οθῇ. Τη{6]ΠἸσῖ τιν οχ Ηΐβ οἵ 56. ἐδίθιω 
ἰηδεϊπξαιη ἐυϊδ56 80 Αραίῃΐα πονόγιπὶ Θρὶστατηπιδίμμη ἴῃ 
βϑρίθιη Πρ γῸ5 ἀθβου ρ οποπη : ργ θυιι5 ΘΟΙΡ] οἰ θα. οἂγ- 
τηΐηἃ ἀθαϊοαίουϊα ; δοοιηάιι5., τορι οηαμι, βία πᾶγιιπι, ἐδ θι-- 
ἸΑΓΊΠ., ΔΙΪΟΥ 116 ἃΡ [18 ΟΡΟΓ ΠῚ ἀ βου ΡΕ0Π68 ; ἐογ ἐΐιι5., 86- 
Ῥυ]ογα]ία ; ψιραγίιι5, ΘἀΥΤηΪηᾶ ἰη γαῖ 5 υἱΐδθ μα πηδηδθ οᾶϑι8; 
γιυίγίιιδ., ΘΡ᾿ σγδγημπιδία βαΐγυϊοᾶ ; δου ξι5, Δμηδίου ἃ : 86} έ:- 
ηλιι5, θἃ {ὁ δὰ υἱέ ἐγποΐυμη οἵ Ἰεο ἰξπατὰ ὀχ μουίδηξαν. » 
)αΟ. --- {17 εὖχος ἀρήγει Οοἄοχ οἵ ἃρορῖ., ἰπίον ᾿ἴη. γρ. 
ἀγείρει. « Εὖχος Υἱάρίαν Ροβίξαπι ὑτῸ ἀνάθημα, (6 1ἰδτῸ 
ἀνατεθέντι Θεοδώρῳ. Υ. Η ΒΟΏΚ. ΑΔ]. οΥἿ, ν. 133. θεϊηαο 
[ογξ, τὸ δεύτερον εὖχος ἀγείρει. » Ψας. Ἐξο Ὑ6] πὶ 5ου θὲ πα- 
λαίτερα τεῦχος (γΟ] απ]6}) ἀγείρει. Βοΐδ5. ἨΒΟΒΚία5 εὖχος 
ἐγείρει. «ΝΑ γϑίογαμ (40) Ἰααϊ5. οοηΐθηξο Ποὴ ἀγείρει 
Θὰ αι ΤΟ ΟΡ ἴῃ 60 ΘΘΠΘΡῈ “ΒΟ ρβογαηξ, 56 ἐγείρει, 
οχοϊίαί θᾶ, ἴῃ τηθμηουίδιη τουοοδί, θοροῦ ἰαθοΐ ῬΘῚ 
Ὡομ] Δ Οπθηι. » ΗΘΟΚΟΓιβ ἀείρει, 60]1. ΙΧ, 6Ρ. 401,3 : 
ἠνορέῃ ὑπέρτερον εὖχος ἀείρω, οἵ παλαίτερον εὖχος ΝΟΠΙΙ. 
Ὀίοη. ΧΧΥ͂ΤΙ, 340. --- 118 χαραξαμένη τινὶ χώρῳ Οοά., 
ΟΟΥΤ. ΦΔΟΟΡ5. Γραφίδεσσιν, ἔπ, Ῥἱοἴδ5 ἴα }}5, αὐ τοχ γ. 120 
ἀέθλοις, 194 χελεύθοις. « Ἄλλης τέχνης ἄεθλοι τοί Υτὶ ροδϑαηξ 

δ ΘΟΠΠΠΊὰ5 50 ]ρίαβ. » ΗΠ 50] υῖ;. ---- 1522. « Ὀἰδηχὶ, ποϑεῖο 
ἢ Τη6]1π|8. Ὅσσα θέμις" τύμδοισι (4 ἱπηροθδηΐαγ). » Β. 
-π- 28. ἨΦΓΟΓΟ τὴ6 ἔδίθου ἴῃ θοῦ ὑϑῦϑι. ἨΠΒΟ Κα. - 
«0. φυᾶὰ φιΐάθην ἀδιυι5 ἐπὴν το) 5ῖϑιι5 ΡΟ, 6676 απι6- 
γὴ, ἔην γουθγα βῖνα ἀσουγαία ρογδοψιὶ; αἱ ἴδγο οορὶς 
ὙΑΥΆΒ501, Ἰθρθη5 διώχειν. Βροοίθ. σοίοσυση ἰοΐαμη Πᾶπο 
ΘΡΙ σι ηδίι πη ἴῃ βορέθυῃ ΠΠθΓῸ5. Ὑ6] ο185568 αἰ βέυ θα ΠΟ ΠῚ 
Αραίηὰ8. ἰΐὰ ἀρϑουθῖξ, αὐ ἴῃ δηΐπιο ὨδΡυΐ886 υἱαθαίαῦ 



προς ἐνυυι; οτον: ἀδ πὸ υἱχ ἀυθ (δ Ὀὶ φαΐ πο5 
εγβαδ ΟΟΙΙΡαγανθγιξ οἰιπὶ Ηοπι. 1]. Ψ 257 5664. Εἰη- 

 Θηΐπι διοΐοῦ 86. ΟΌΓῚ δε φαϊοτίδας 

δ ἴῃ θοᾶδῃι βΞίϑδαϊο ἀθοῦττογρ. Ηΐης ἐρίζων 113, 
διδα 121, χρηπῖδα 126, φυοᾶ ἀδ Οἰτοὶ εὐ ορἑαϊη6 βῖν 

ἔπα γδὶ Ευγίμο ἀϊοϊίαν; 127, πέμπτος ἄεθλος. σιρέπίτι5 
ἐδδιι5.» --- 127 θέλξειξ σ᾽ οοηϊ. Φαροθβίυβ, ναϊὰθ Ῥγορᾶ- 

Ὲ ..τ 128..« ϑυλτίαα τοί ἐπεσδόλου ἦχο, ἀοιδῆς, εἰ 
5 ἢ 50Ὑ ρ5ῖ586. 

Ὶ ΠΟ ὕρπας, αι, ἰδέ βοχέατη Πθγατι πη δοδνα;:  δἱορίδοοβ 
ΠΏΘΓΟΒ δι Διηδίουγίοβ βουτηοπθβ. ἀυ]οθβαι εοπγεγίδέ ου.- 
ἶ τα, τ ἐπέων οἶμος οἴ 5: π}1ἃ..» ]αε. 

ἘΣ Σ ΟΥ̓ ὅν ΓΑΥΥ, ΤΡ ΤΉ ἘΦ 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟῚῚΝ ΘΑΡΌΤ ΙΝ. ΕΥ] 

ἸΥ͂.--- « Ττηπιοκία! δέθι, {ιᾶπι αΐβ υἱγξαξο δὲ θοπΐ5 ΕΠ γῖ5 
οαθπαϊβ οοπβοχαδίαγ, οπηηῖθιι5 βίδξυ!β δὲ ἱπιασίηϊιβ 6556 
Ῥτγδοίδγοπδμι. --- 1. Κύρδιες πος Ἰοοο βυηΐ ἴδθυ δ ΡΌΒΙ 6 
Ρτοροβίί οὔπη ἐξ} }5 οἵ Ποπουῖθυβ ἱπβοτρ 5. --- 4. ̓ς 
συμφέρεται υἱᾶς Ηρητηδηπαπι δὰ ϑόρὰ. ῬΉΪ. 1074.» 7ας. 
- ὅ. Βοδοιαπι ἴπ Οοάϊορ : ὅτι μόνη ἀρετὴ χαὶ σοφία ἐπαχο- 
λουθεῖ (ἐπαχολουθοῦσι ἀροστ. Ρᾶγ.) τοῖς ἔχουσιν (ἐχομένοις 
ΑΡ.) αὐτὰς ἐντεῦθεν ἀποιχομένοις (ἀπεσχομένοις ΑΡ., γοϊοϊέ 
ἄπερχ.). ϑρηβίμῃ χεῖθε οἰΐδτη ῥτὸ ἐχεῖσε ἱπ Ὀϑῦγῃ υθηϊξ, οἵ 
Υἱοα υϑγβᾷ ἐς Ρο ἐν, φυδγατη δχθιηρὶᾶ τηϑγηογαΐ 786. Ὀ. ̓ ,9. 
--ὃ μνήστι, 7 οὔτε ὅμηεος Οοᾶ. Ηϊαΐατα 5υβέυξ 7800005.1 
Βγαποῖ. οὔτε γ᾽. --- 10. Ἐς, Υ. δὰ 5. 



τ 
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ΔΙΆΦΟΡΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ. 
-- Ὁ ο---. 

1. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 

νὼ ἐμότων καρδίας δὐνὴν ζέσιν ̓ 
δὲ 

, 
ἡ 

ἔρωτα τῶν λόγων ποιήσομαι - ἀργὴν 
“πυρσὸν ἐμ οὗτος ἐξανάπτει τοῖς λόγοις. 

ὥ. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Τὴν χαταφλεξίπολιν Σθενελαΐδα, τὴν βαρύμισθον, 

τὴν τοῖς βουλομένοις χρυσοῦ ἐρεττομένην, 
| γυμνήν μοι διὰ νυχτὸς ὅλης παρέχλινεν ὄνειρος 

ἄχρι φίλης ἠοῦς προῖκα χαριζομένην.. 
᾿Οὐχέτι γουνάσομαι τὴν βϑάρδαρον, οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἐμαυτῷ 

ὦ 

κ᾽ 

Ε 

; 

Ἄδα, ὕπνον ἔχων χεῖνα χαριζόμενον. 

3. ἈΝΤΙΠΆΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩ͂Σ. 

ἴὌρθρος ἔθη, Χρύσιλλα., πάλαι δ᾽ ἦῷος ἀλέκτωρ 
χηρύσσων φθονερὴν Ἤριγένειαν ἅ ἄγει. 

ἱ ̓Ὀρνίθων Εν ἔῤῥοις φθονερώτατος, ὅς με διώχεις 
οἴχοθεν εἰς πολλοὺς ἠιθέων δάρους. 

τμδξος, Τιθωνέ- τί γὰρ σὴν εὐνέτιν Ἠῶ 
οὕτως ὀρθριδέην ἤλασας ἐχ λεχέων; 

4. ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

Τὸν σιγῶντα, Φιλαινὶ, συνίστορα τῶν ἀλαλήτων 

Σιων, π΄ ὦ ωΣ ΣΕ ΑΝ δὲ 

λύχνον ἐλαιηρῆς ἐχμεθύσασα δρόσου, 
ἔξιθι" μαρτυρίην γὰρ ἼἜρως μόνος οὐχ ἐφίλησεν 

ἔμπνουν - χαὶ πηχτὴν χλεῖε, Φιλαυὶ, θύρην. 
Καὶ σὺ φθει, Ξανθώ, με- σὺ δ᾽, ὦ φιλεράστρια χοίτη, 

ἤϑη τῆς Παφίης ἴσθι τὰ λειπόμενα. 

ῤ ΘΑΡΟΤ Υ. 

ΠΙΡΡΑΜΜΆΑΤΑ ΕΡΩΤΙΚᾺ ΕΡΙΘΟΒΆΜΜΑΤΑᾺ ἈΜΑΤΟΆΙᾺ 

ΠΙΝΕΒΒΟΒΌΜ ΡΟΕΤΆΑΒΟΌΝ. 

--“"Γοα-͵ 

1. ΑΝΟΝΥΜΝΙ. 

Τανθηΐθυβ. δεοθηάθηβ εογὰδ ἀοοίο ἔδγν το, 

ἰηϊ{ατη ΑΥΩΟΥΘ. ΒΟΥ ΘΠ τ δείδτη : 

ἴξηθβ ϑηΐῃν ῃΐς δοοθηαῖξ βουτηοηΐθιιβ. 

2. ΑΝΟΝΥΝΙ. 

Οἰνοϑ-ϊποοηἀθηΐοιη δε μοποϊδϊάθηη., σγαυθ- ργοϊ υνη-ροβοοη- 

4 ἃ γοϊθηξ 5 ΡΓΟ- ΔΌΓΟ 50 σίξαγ, [ἔστει, 

πυάδγῃ τη μοῦ ποεσίθην ἑοΐδτη δοοι πανὶ Ομ ἴα πὶ 

ὈΒ4Ὸ6 δα σδΓΑΠῚ ΔΌΓΟΓΑΙῚ σταΐ 5 ΡΓ:θδηΐοιω. 

78π ποὴ Ῥγοσυτηθαιη δά -σοπσα Βαγθαγοθ, Π6Ὸ ΠΙ6 ἴρβε 

ἀοῆθθο,, βοπιπατη {αϊ- μα ρᾶτι {Π|6 σταιποδηΐοπη. 

3. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚ ΤΗΕΒΒΑΤΟΝΙΟΕΝΒΙ5, 

ὈΠασυϊατα γθηϊξ, ΟΠ γυβῖ]α, ἀπά απηααδ τηδεαξίπιιβ σϑ]} 5 

ῬΓΖΟΟποιη-ἄσθηβ ἰην ἀϊοβαπη ΑΌΓΟγδπ ἀπεῖξ. 

Αυὐϊατῃ ἔπ ἰηνυ ἀ]οβίββίτηιβ, Ρογθαβ, 4 τη6 Ρ6}}15 

ἄοτηο ἴῃ τη]ΐο5 ᾿ΥΘΠῸΠῚ ΒΘΓΙΠΟΠΘ5 ' 

ϑϑηθβοὶβ, ΤΊ ΠΟπΟ : φυϊὰ δηΐτη σοπουθίηδπι ἔπι ΑὨΤΟΓΓΩ ἡ 

δᾶθο τηδέμυεϊηδι ΡΘΡῸ 511 6 Ἐ119 

4, ΡΗΠΟΡΕΜΙ. 

δ δηΐειη, ῬΏΠ πὶ, σοηβεῖδπι 5ΘΟΓΘΟΓΌΤΩ 

Ἰποθυπδϑτη Οἰδαυῖο ΓΟΓΟ Ῥοβέαιιδιη- ἱπουτίυοιῖβ ᾽ 

οχὶ; (ἐοβεϊηοπίθτη οπΐτη 5018 ΑἸΩΊΟΥ ποὴ ἃπηδξ 

ΒΡΙΓΔΠΒ :) οἱ (Δ 0} 15-οοτηρδοίΐατη εἰδυάδ, Ρ}]ερηΐ, ἰδπυδιη. 

Αἴαφιθ ἔπ Οδοῦϊαγα τη, Χδηΐο! ἔπ ὙθγῸ, ὁ δπηδπίϊαπι 

͵δὰ Ῥαρῃϊς βεἰδϑ συ βυπίέ τοῖα. [ᾧηηδηϑβ Ἰθεΐυ]δ, 

ΒΌΘΟΝΙΒ ΘΆΟΤΙΙ ὙΕΒΒΙΟ. 
2. ἸΙΝΟΕΚΤῚ. 

ὕτεγε 4υξ ἰοΐας υγθὲ5 ϑιμεπείαϊς ἀπιαθαὶ 
Τηρεπῖϊ ρτεῖϊο βυιδῖα ᾿Ἰσαγα ΥἹΓΙ5, 

σης τοῖα πϊμὶ ποςῖε πονιπὶ [ἴα θᾶτγ ἀπὰς ἀδάθγυπὶ 
ϑοπιπῖα : πες τθγοθβ υἱ]ὰ ρεῖϊτα ἔπι. 

Νοη ἐξὸ οὐ 6}} καρρίεχ εγο, ποῖ εβὸ ἔεθο, 
 δηὶ [Δ01}1|5 σεηϊαὶ οὶ τα ΪΗΣ 6 η0 ΞΟΡΟΓ. 

3, ἈΝΤΙΡΆΤΕΙ ὙΗΕΒΒΑΤΟΝΊΟΕΝΘΒΙ5. 

Ταυςεβοῖϊ, ΟὨγυβΙΠὰ : 505 ἤαπὶ σαπίιθι5. α65 

Τηντάα5 ΑἼτοσε ργενΐα κίσια ἀδάϊι. 

ΑΒ ρμεγεᾶβ βεπεσῖβ ρεηπαῖϊ ραββίπιθ, 40 Π16 
ΡΕ }15, εἴ δά ᾿ανεπαπι ςοσῖς ἀθῖγε οῃογοβ. 

Εἰ5 ΤΙ Βοπα βεπεχ : πὴ ΘΌΓ ἰΐα Ἰαΐεα σΟπ͵θηχ. 
Σ Μαϊαυϊπα ἴὰο με τὰν ε 1Παϊάπιο 

ἄ. ῬΗΙΓΣΌΡΕΜΙ. 

Ἀσιθυ5 ἀγοδηΐβ ἰεσίθμ βίη 6 τόσα ᾿πσου πδὴν 

Ρα]]δάϊο ποθὶβ τόσα, ΡὨ βηὶ,, Γἰσδη5, 
Ἐξγθάοῦ : ΥἸ ἢ5 ΠΩΠῚ ΘΟΠΒΟΙΕ5 ΟΠ Πἶ5. Α ΠΟΤῚ 

Ἐξὶ οὐϊο : αἴχπε ρ585 οἰαυάβ, Ρ πὶ, ἴογεβ. 

Τηϊδοίαπι 411:850 5ῖπ6 πηα, ῬὨΙΠεγαβίσια. Ουΐπ ἴὰ 

Ἑαάετε ἀς Ῥδρῆΐο ἀϊβος ᾳφυρά εϑ5ὶ γε ̓χασπι. 

ὃ9 



00 

8. ΣΤΑΤΥΛΛΙΟΥ͂ ΦΛΑΚΚΟΥ͂. 

᾿Αργύρεον νυχίων με συνίστορα πιστὸν ἐρώτων 
οὗ πιστῇ λύχνον Φλάχχος ἔδωχε Νάπῃ, 

ἧς παρὰ νῦν λεχέεσσι μαραίνομαι, " τῆς ἐπιόρχου 
παντοπαθῇ χούρης αἴσχεα δερχόμενος. 

Φλάκχχε, σὲ δ᾽ ἄγρυπνον χαλεπαὶ τείρουσι μέριμναι" 
ἄμφω δ᾽ ἀλλήλων ἄνδιχα χαιόμεθα. 

6. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Ὥμοσε Καλλίγνωτος ᾿Ιωνίδι. μήποτε χείνης 
ἕξειν μήτε φίλον χρέσσονα μήτε φίλην. 

Ὥμοσεν. ἀλλὰ λέγουσιν ἀληθέα, τοὺς ἐν ἔρωτι 
ὃ ᾿Ν ΠΛ Υ̓ Φ"» 2 , 

ρχους μὴ δύνειν οὔατ᾽ ἐς ἀθανάτων. 
Νῦν δ᾽ ὃ μὲν ἀρσενιχῷ θέρεται πυρί" τῆς δὲ ταλαίνης 

γύμφης, ὡς Μεγαρέων, οὐ λόγος οὐδ᾽ ἀριθμός. 

7. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Λύχνε, σὲ γὰρ παρεοῦσα τρὶς ὥμοσεν Ἡράχλεια 
ἥξειν, κοὖχ ἥχει- λύχνε, σὺ δ᾽. εἰ θεὸς εἶ, 

τὴν δολίην ἀπάμυνον᾽ ὅταν φίλον ἔνδον ἔχουσα 
παίζῃ, ἀποσόεσθεὶς μηχέτι φῶς πάρεχε. 

8. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ. 

ΝῚ Ἂν 

Νὺξ ἱερὴ χαὶ λύχνε, συνίστορας οὔὕτινας ἄλλους 
ὅρχοις, ἀλλ᾽ ὑμέας, εἱλόμεθ᾽ ἀμφότεροι" 

ἌΝ Ἂς ΤΡ Μὶ “2 - ἌΣ ΣΝ τι πε, " “ὦ μὲν ἐμὲ στέρξειν, χεῖνον δ᾽ ἐγὼ οὔ ποτε λείψειν 
ὠμόσαμεν" χοινὴν δ᾽ εἴχετε μαρτυρίην. 

Νῦν δ᾽ ὃ μὲν ὅρχια φησὶν ἐν ὕδατι χεῖνα φέρεσθαι, 
λύχνε,, σὺ δ᾽ ἐν χόλποις αὐτὸν δρᾷς ἑτέρων. 

9. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

“Ρουφῖνος τῇ ̓ μῇ γλυχερωτάτῃ ᾿Ελπίδι πολλὰ 
’ .- χαίρειν, εἰ χαίρειν χωρὶς ἐμοῦ δύναται. 

᾽ὔ 

Οὐχέτι βαστάζω . μὰ τὰ σ᾽ ὄμματα, τὴν φιλέρημον 
χαὶ τὴν μουνολεχ σεῖο διαζυγίην " 

ἈΝΤΗΟΘΙΠΟΘΙΖῈ ΡΑΓΑΤΙΝῈ 

δ. ΒΘΤΑΤΥΠΙῚῚ ἘΠΑΟΟΙ. 

ΑΥρϑηΐθιπη Πη6. ΠΟ ΓΠΟΓαμ) ΠΟΙ ΘΠ. σΟη ΒΟ Τὴ ἃ Οὑ ἢ, 

Ἰγομππιομττι ἱπῇ 611 ΕἸΔοοι5 ἀραϊξ Νὰρῷ, ἢ 
οὔὐα8 ἤπηο δραα Ἰδοΐπτη οοηἤοίον- ρου ἀπο, ῬΟΥ αΓα: 

ῬΆΘΙΙΘ οπηη γι}. ἰποβα Πασι(ϊὰ ἱπέπθη8.. 

Τὸ δυΐθῃ, ΕἸ οΟ6, ᾿ΠΒΟΤΊΠΘΙ ἀπγὸρ σοηΐογαηξ 50} οἰ δ ίσος, 

ΔΙ ΟΖ 8]{6Γ-8} - ΔΙ ΓΘΥῸ ῬΓΟΘῸΪ ἘΓΏ, 

0. ΟΑἸΙΠΙΜΆΟΘΗΙ. 

Φαγαν! ΟΔΠρποίαι5. Ιοηἱαϊ, πα παδτη 86 ΠΠὰ 
ΒΔΟΙ ΓΙ Πη- 6556 ΔΙ Οὴ ΡΟ ΟΓΘΙῚ ΠΟαῸ6 ἁτὴ ἰΟΏ1}. 

Ζυτανῖῖ; 564 σογὸ ἀἰσυηξ, διηδη Τὴ 

Ἰυγαμηθηΐδ ΠΟ ῬΟΠΘίγαγΘ ἴπ ΔΌΓΟΒ ἱτατηο ΤΩ. 

Ναης 16 φυϊάθιι Ὑἱν! ολ]οῆξ ἴση ; Τηΐβουϑθ δυΐδιη 

ὨγΠΡ, αὖ ΜΟΡΔΓΘΗΒΙ ΠΥ, « Π6Ὸ ΓΔΕΟ Π6Ὸ ΠΕΤΊΘΓΙΙΒ. » 

7. ΑΒΘΟΒΕΡΙΑΒΞ. 

Τλπιοοῦπᾶ, ΡΟῚ (6 δηΐπὰ (6 ᾿υγᾶυξ ργέθβθηβ Ηδγδοῖθα 

86 Ὑδηΐυγα μα, ΠΘαῸ6 Ὑϑηϊξ. Τὰ Ὑ6ΓῸ, ᾿προγπᾶ, 8Ϊ θᾶ 65, 

ἀο]οβᾶπι υ]οίβοου : ἀυδπᾶο διηϊουγη ἱπξπ8 ΠΑ ΡΘΠ5 

1041}, τὰ οχϑεϊηοία π6 ᾿ Θὰ ΡΓΘΘ 6 ΔΠΊΡΙ 15 ! 

8. ΜΕΠΕΛΟΘΗΙ. 

Νοὸχ βδοίὰ, δἵ τὰ, Ἰυσηθη, ΘΟ ΒΟΙΟ8 Δ 08 ΠῈ}105 

ῬΓΩΐο γῸ5 ᾿υγδπιθη 5. ποϑέγὶβ ΒΌΤΩΡβίπη5 ΔΙΏΡΟΣ; 
οἱ 116 φυΐϊάθιῃ πὴθ ἃιηδίαγαμι, οσοόσαρ ἢ] αγὰ πυηααδην ΓΟ }1- 

Ταγανίπλι8,, δἔ οοτ μη η6 ΠΡ δ Ε5 ἐοϑεϊμηοηΐατη. [οἴ αΓ πὶ 

Ναπο Ὑ6ΓῸ 16 ᾿πγαἠ αγαπδ ἰδέα αἰ οἷξ ἴῃ δαπὰ [ουτί, 

Ἰυχηθὴ : πὰ δυιΐθηῃ ἴῃ 5 ΠΙθ18. δαχη ΔΙ ατ πὰ γἱ 65! 

9. ἈΓΕΙ͂ΝΙ. 

Βυδηιι8 τηθῶ ἀμ] οἰβδί μηδ ΕἸΡΙ αἱ τη! τ 

σδυᾶογο, δὶ σαιᾶθν 5[η6 πη6 Ῥοίεϑβί. 

Νοη ἤδτο αἰαξίιι5, ΡῸΓ ἕὰο08. οΟα]08, 501 η15- Δγηδηΐοπα. 
οἱ βϑοιδι β ἀἰβ᾽ αποίϊοπθμι ἃ}5 ἴδ; ' 

Θ. ΟΛΙΠΙΜΆΘΗΙ. 

ΟΑΠΠρποῖυ5. ἃπιδη8 ἰυγαγαὶ ΤΟηἰάἀϊ : ΝΟ ἴδ 

ΟλΥΟΡ 114 τλ 1}, πο ῬιοΡ ὉΠ]}05 δὶς. 
Τυγαγαῖ : γῈΓῸ 56 ἀϊοιιαν, Ἰὰ φαοὰ διηδηιὶ 

Ταυγαῖυπη δβϑῖ, ΔΌΓΘ5 ΠΟ ροηοῖγαγο Πού. 

“άτη βαθγιπι ροτὶϊ : δἷ ἰδ ιατι ΜΙ σΑΥΘη51}0ι5, 11] 

Ἦθιι πη ϊβογῶθ,, ΟῚ δϑὶ δὰῖ [θοι5, δαϊ ρυδιϊη). 

7. ἈΒΟΙΕΡΙΛΑΏΕ, 

ΤΟΥ ΠΏ} ἴ6 Ἰυτᾶῃ5 πιοὸχ Ἠδγδοὶθᾶ γθηΐ γα 

ὈΙΧΙΣ : αἰθαβὶ : αἵ τὰ 8ῖ χιδ., Ἰυσουηδ, ἀθὰ 68, 
ϑατη6 4011 μα σμᾶϑ : οἵ οὰμι ΘΟ] ἀ6ἱ ἁπηῖοο, 

Τὰ ἴδος αἱ ἐχϑιϊποῖο Ἰαπηΐπθ ἢ} υἱάθαϊ. 
Ὑ 

8, ΜΕΙΕΛΟΒΙ. 

Τοβιθυ5 εϑὶ νυ θἶβ, Ὁ ΠΟχ βᾶογα, ἔπ ᾿πσΘ πᾶ, 

Ζαταπο ᾿πῖθυ ΠῸ5 [πΓ6 βδογαῖα {π 4685: 
1116 ππθὶ ἴογ 5Θ ὨΣΊ Ρ 61 ἃΠ]Δ 5, 660 [Δ}}6 18 ΠυΙ 8 ΠῚ, 

ῬΟΙΠΙΟΙΕὶ (οϑῖ88. 65 115 ἴθ Γ 16.) ϑιηλιι8. 

Ἀδρίατνὶ δθὰ ἃαιυῖβ πππο ἴάθνα ἀἰοῖξ., δὲ ἰρϑαπα 
[κι σγθιιϊο αἰϊουῖαβ ἴαϊα ᾿πσογηὰ υἱάθ5. 

9. ἈΌΣΙΝΙ. 

5065 πιθὰ, Ἀπῇηϊι5 {0 υἴνογα ἀυ]οῖτο ορίαζ, 

ὙίνοΓο 81 δῖη6 π16 ἀμ] οἰ  Ὶ ᾿ρϑὰ ροΐθϑ. 

Ζισο ἴὰο5 οου]οβ, ἰπϑίαν' ΠῊ]Πΐ ΠΌΙΏΪΠἾ5, Οἰἴγα. 
Ῥϑϑιἀϊαπι Ἰθοῖϊ ποπ {ιιδοὸ ἔδρτο ἰαΐ. 



ἀλλ᾽ αἰεὶ δαχρύοισι πεφυρμένος ἢ ̓πὶ Κορησσὸν 

ἔρχομαι ἢ μεγάλης ντὸν ἐς Ἀρτέμιδος. 
Αὔριον ἀλλὰ πάτρη με δεδέξετατ" ἐς δὲ σὸν ὄμμα 
πτήσομαι, ἐῤῥῶσθαι μυρία σ᾽ εὐχόμενος. 
κ 

᾿ 10. ΑΛΚΑΙΟΥ͂. 

χϑαίρω τὸν Ἔρωτα. τί γὰρ βαρὺς οὐκ ἐπὶ θῆρας 

ὄρνυται, ἀλλ᾽ ἐπ’ ἐμὴν ἰοξολεῖ κρ
αδίην ; 

λέον . εἰ θεὸς ἄνδρα καταφλέγει: ἢ τί τὸ σεμνὸν 

ἡηώσας ἀπ᾽ ἐμῆς ἀθλον ἔχει κεφαλῆς; 

δ΄ π λλεσποτ". 

: Εἰ τοὺς ἐν πελάγει σώζεις, Κύπρι, χἀμὲ 
τὸν ἐν τ ; 

ο΄ γαυαγὸν, φιλίη, σῶσον ἀπολλύμενον. 

12. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

 Αουσάμενοι, Προδίχη, πυχασώμεθα, χαὶ τὸν ἄχρατον 
ο΄ ἕλχωμεν, χύλιχας μείζονας αἰρόμενοι. 
᾿ Βαιὸς ὃ χαιρόντων ἐστὶν βίος" εἶτα τὰ λοιπὰ 
γῆρας χωλύσει, καὶ τὸ τέλος θάνατος. 

18. ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

ἱἙξήχοντα τελεῖ Χαριτὼ λυχαύδαντίδας ὥρας, 
ἀλλ᾽ ἔτι χυανέων σύρμα μένει πλοχάμων, 

χὴν στέρνοις ἔτι χεῖνα τὰ λύγδινα χώνια μαστῶν 
ἕστηχεν, μίτρης γυμνὰ περιδρομάδος, 

᾿ χαὶ χρὼς ἀῤῥυτίδωτος ἔτ᾽ ἀμόροσίην, ἔτι πειθὼ 
ο΄ πᾶσαν, ἔτι στάζει μυριάδας χαρίτων. 

᾿Αλλὰ πόθους ὀργῶντας ὅσοι κὴ φεύγετ᾽ ἐρασταὶ, 

δεῦρ᾽ ἴτε, τῆς ἐτέων ληθόμενοι δεχάδος. 

ας ΨΥ Ύ 1, ΠῚ ΓΤ 

14. ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂. 

: Εὐρώπης τὸ νὔημα, καὶ ἣν ἄχρι χείλεος ἔλθῃ, 

ΘΟΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΘΙΑΜΜΑΤΑᾺ ἈΜΑΤΟΈΙΑ. 6: 

86, ᾿ΔΟΥΙμΪ5. ΒΘ ροΥ Γρἀδίυβ, νὰ] δὰ Ο(ογοββῦτῃ 

060, γΕὶ τηᾶσιερ δ ἰριηρίαπν Πΐδπεο. 
Οὐὰϑ υθγὸ ραΐγία τὴθ γϑοῖρίθξ, δὰ ̓ πυτηχαδ ὀοσυ τ 

δάγοϊδθο, τ} 165 νάϊογὸ ἰδ ορίδηϑ. 

10. ΑἸΟΕΞΙ. 

Οὐϊ ΑἸπογθπι : (ῸΓ Θηΐπι ἐϊ6 στανβ ΠῸὴ ἴῃ ἴδγα8 

ἰηστυϊξ, 5οὰ τηθυμη βαρί((δέ σοῦ 

Οὐυἱὰ ῥοῖτο, 51 ἄθιιβ δχυσγὶξ τἱγατα 9 δὰξ φαοᾶ τηδσηϊ οιιτη 

οοΥ δι η5- ργτηΐϊαπη ἀδ τηθὸ οαρίία ἀδυϊεΐο μαροί ἢ 

11, ΑΝΟΝΥΜΙ. 

51 ἴῃ τηδγὶ πδυϊσδηΐοβ βοῦυαβ, ΟὙρτῖ, τὴ6 4υοααδ ἴῃ ἔθιγα 

ὨδαΪΓΓΑσῸΠΙ,, ἃτηΐοα,, βοῦγὰ Ρογοιηΐθη. 

12. ἈΌΕΊΝΙ. 

Ῥοβέχυδιη δυθγίμηιβ, Ῥγοάϊοθ, ΘΟΓΟΠΘΙΔΌΓ, δἵ ΤΠ ΡΏΤη 

ἀποδιηιβ, Ροσυϊα ἐαρίθπἕοβ τηδίογα. 

Βγουΐϊβ σδυάοηξίαμι οδί υἱΐα; ἀοίη οθΐογα 

βοπθοῖαβ ἱπηροάϊοξ, οἵ ἑαπάθιῃ τη Υ8. 

13. ΡΗΠΠΟΌΕΜΙ. 

δοχδρίηία οχῖσίε Ομαγῖίο ἀπηυδ ἰδεοροῦα, 

βοὰ δάϊνις σὐδηθογιπ βυγτῆδ τηδηδέ οΥϊ πίη, 

δ ἴῃ ροοΐογο δάϊνπις "ΠῚ σαηα!ἀϊ τηδιηιάγαχη οθηϊ 

βίδηξ, τηϊέγα πυᾶϊ δι δἰ σοπίο : 

ουξίβααο ποπ τυροβα δάϊδις δι θγοϑίαση, δός βυδάδγη 

οποιῃ, δάξιο 56ΠΠ|8ΐ στδιδγιτη τηγτῖδάδ5. [ἰοτδ5 

Αρίξοτ σίξον, φυοΐχαοξ ἔαγαοπία ἀοβίἀθγία ποὴ Γι 15 ἀπιὰ 

Βας ἴΐ6., Πα Ϊὰ5 δπηπογάτη ἀδοδαϊβ ΟὈΙ ΠῚ ! 

14. ἈΌΕΙΝΙ. 

Ευτορῷ οϑοῦϊυπι, οἵ σαστη 5486 δα Ἰαατα Ρογυθηΐ, Ι Ἴ 

ἕ 

: βείωρες εὐπῖ Ἰδογυπιθ. Οαρῖο Ῥεεαγιιβ ΒΑΒΟΤΙ, 

ΟΠ (Γᾶ πἰβὶ ̓ϊαμπτο Πἰπιῖπα βαποῖα ρεῖο. 
᾿ Ῥαϊγία πὴο δοοϊρἰεϊ. ΟἸἴϊι5 δά ἴμὰ ΠἸπηῖπᾶ σαΡΓΆπῚ, 

Ετ τερεΐαπι σεπίαπι υοοῖθι Ππὰ ἄνα. 

10. ΑΤΟΟΕΞΣΕΙ, 

; Ἕξι οὐΐο πὶ βεοναβ Αὐηογ. ΟἿΥ πὰ}}]ὰ ἔεγαγιὴι 

Οοτγρογα, 5εἀ 16 }15 σοῦ ρϑῖϊὲ ὑϑάμδ πηδιπὶ 9 

Ουϊά ἴᾶπι σταπάδ., υἱγαπι 51 βοὶϊ ἀθὺβ Ὀγοσθ, γεὶ πα 
Ἐχβρθοῖαϊ ποϑβίγο ργμῖα ἀδ σαρὶΐα ἢ 

11. ἸΙΝΟΕΚΤῚ. 

ΑἸπια Ὑεμυ5, βου νᾶ5 51 {108 τηᾶγα Ἰδοῖδϊ, ἈΠΊΟΓΙ5 

Ναυΐγασιιβ πὶ ἰογγῖβ φαΐπ ΕἸΡῚ 5ΕΓΥΟΤ ΕῸ ἢ 

ὃ: 12. ἌΧΕΙΝΙ. 

Ο βυμπιάτηιβ, Ρτοάϊορ {Πᾶπι Ἰανίπιὰς. ΠΡ), ΠΟΓΟΠᾶδ 

Ρίεμδαια ἀποᾶπηι5 σγαπάϊα ροοΐα ποσὶ. 

Οαυάϊα αι ραϊϊτυν υἱἵϊα εϑὶ Ὀγανῖβ : ἱπ46 βεπθοῖιβ 

Ιπηρεάϊξ,, εἰ ἤπομι ΠΊῸΓ5 ᾿β᾽πηῖοα ἴδοϊῖ. 

13. ῬΗΙΠΟΘΡΕΜΙ. 
͵ 

ϑὲχ ἀδεῖες Οβαγῖο ἴδπὶ ἰαπηήια Ρογεβοσγαῖ ἀπποϑ: 

᾿ Ἐῖ ἴεπον εβῖ πῖστα, φαΐ ἔμ ἀπε, δοπις. 

Θιαπὶ εἰϊαπι τϑοῖδβ πῖτϑο 58} ρθοΐογε ΠΠΔ ΠῚ ΠῚ: 9 
Οὐπι 5βἰγορμῖαπι πυϊ αι; 410 ἰεπεαπίαγ, Βαθθηΐ. 

Νες τυροβα ου5 : κυδἀείαφας ἀσγαὶ δὲ οΥβ 

Αἰππαᾶπια, εἰ ἱππυπιογὶβ Οταϊϊα οὐ]ῖα ἰοεἶ5. 

116 τυάεβ, πα! ]5 4105 ᾿σπῖ5 δάιιϑδιῖ, ἀπιδηΐεβ, 

Οὐεῖϑ ἔαοῖ!α ἀπποῦιπὶ ΠΟῺ ΠΙΘΠ 556 ἄδοεπι. 

Ι΄. ΒΕΙΝΙ. 

Εὐτορεβ δφυϊάεπι βυπὶ οβουϊα ἀυ]εῖα, ἰδπῖιμι 
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Ι 

ἡδύγε, χἂν ψαύσῃ μοῦνον ἄχρου στόματος" ἅυ]οο 65ΐ, δέ φασι ἰδησὶξ οχἐγο πη τ τηοᾶο ὁ8 : 
ψαύει δ᾽ οὐχ ἄκροις τοῖς χείλεσιν, ἀλλ᾽ ἐρίσασα β6ἃ ΜΊΤΟΡΘ ποὴ ἰδηρὶξ δχίγογηϊβ 18 0115, ὑϑγα πὶ ἱπηργ 580 

τὸ στόμα τὴν ψυχὴν ἐξ ὀνύχων ἀνάγει.. ᾿ΟΥ ΔΠΙτηδτη 6Χ ὈΠΡΌΪΟΙι5. ΒυΓΒ τη ἐγ ὶ 
τ 

ὙΎΤΟΥ ΑὙΤΟΥ͂. ᾿ 15. ΕἘΠΟΒΡΕΜ. 

Ποῦ νῦν Πραξιτέλης; ποῦ δ᾽ αἱ χέρες αἵ Πολυκλείτου, [7.1 πυμς Ῥγαχ 6165} οἱ αν διιηί ῬοΟΙΪγΟΙοΙΪ ππᾶη8, 
ι αἱ ταῖς πρόσθε ἘΧΥΣῸ ΤΥΣΟΡΕ χαριζόμεναι; . 4 ἀπε υΐβ ρου θ}5- ἀνε βρί τἰξατη Ἰαγσίαπίυτ 9 

τὶς πλοκάμους Μελίτης εὐώδεας ἢ Τρϑεντα 415 οοπιὰ8 ΜΟΙ 65 βιιδυθοϊοπίοβ, ἀαΐ ἀγάοηξα 
προ πον Ὀμρῆς φέγγος ἀποπλέθανει ἜΤΙ Ἰυχηΐπα οἵ 60}}} ΞΡ] το πῚ οἰ ησοί 

ποὺ πλᾶσται; ποῦ ὁ -εἰσὶ λιθοζόοι:; ἔπρεπε τῇ ΟΝ Ποίογοβ, οἵ Ὁθὶ βαπέ Ἰδριοἰᾶτ ἢ ἀδουΐξ ἰα]οθιη 
μορφῇ νηὸν ἔχειν, ὡς μακάρων ξοάνῳ. ΓΟὐτηδη ἐΘιΡ] απ Πάθοτο,, τΐ ἱτηπηογί δ! πτα ἱπιδαίποτη. 

16. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ. 16. ΜΑΒΟῚ ἈΒΟΕΝΤΑΆΕΠ. 

Μήνη χρυσόκερως, δέρχευ τάδε, καὶ περιλαμπεῖς ᾿Π1μιπὰ (ΟΓΠΪ θυ: 85- ΔΙ Γοἶβ,., Ὠέδο υἱᾶάθ, οἵ ϑοϑ, οἰγοιμη- που ἰδ 

ἀστέρες, οὺὃς κόλποις Ὠκεανὸς δέχεται, αϑίτα, Ζιὰ βἰηῖθι8 οχεῖρὶξ ὉσδᾶπΠα8, 
ὥς με μόνον προλιποῦσα μυρόπνοος ᾧχετ᾽ ᾿λρίστη" αὖ πι6 5010 ΤΟΙ οἴο ἀπριθηΐδ-ϑρίνδηβ ΔΌΪΕ Αὐἱβίδ : 

ἑχταίην δ᾽ εὑρεῖν τὴν μάγον οὐ δύναμαι. βοχίο-ἠηη-ϊο ἰηνθηΐγο τηδσᾶμη ΠΟῚ ῬΟΒΒΈΠῚ. 
Ἀλλ᾽ ἔμπης αὐτὴν ζητήσομεν" ἡ ῥ᾽ ἐπιπέυψω ΝΙΝ] Ομ πι15 [Δ ΠΊΘ ἢ ΦᾺΦΟΓΘΤΊ115 Θδπὴ : Ῥγοΐθοίο ἱπηνη τα 

Κύπριδος ἰχνευτὰς ἀργυρέους σχύλαχας. ΟὙρυϊαῖβ νοβ  σαίογοβ οᾶπΠ 68. ΔΥρθηΐθοβ. 

171. ΓΑΙΤΟΥΛΙΚΟΥ͂. 17. ΑἘΤΌΠΠΟΙ. 

Ἀγχιάλου ῥηγμῖνος ἐπίσχοπε, σοὶ τάδε πέμπω Μανιεμὶ ΠΕ ον 5 ἱπβρθοίτίχ, Τιθηῖι5, {01 μὰ 5 πυϊξέο 
ψαιστία καὶ λιτῆς δῶρα θυηπολίης " ᾿ ΡΙδορηΐι]α5 οἵ ἰδηυΐβ ἄομα βδοη οὶ : 

αὔριον ᾿Ιονίου γὰρ ἐπὶ πλατὺ χῦμα περήσω, οὕὰ8. δηΐπι Το ἡναγὶς ναβίοβ Παοίι5 ἐγα οὐδ 
σπεύδων ἡμετέρης κόλπον ἐς Εἰδοθέης " : ῬΓΟΡΟΓΔΠ5. ποϑίγεθ ἴῃ βἴπαμ Τ]ο θῶ. 

οὔριος ἀλλ᾽ ἐπίλαμψον ἐμῷ καὶ ἔρωτι καὶ ἱστῷ, ὠ ὠ ἠἫ«ϑϑθουπάδ Ὑ6ΓῸ ΔΓΌΪ66 πη60 οἵ δπιονΐ δὲ τηᾶϊο, 
δεσπότι χαὶ θαλάμων, Κύπρι, καὶ ἠϊόνων. ἀοχηΐπὰ οἵ {Π8] υηογαμη, ΟὙΡΥΪ, δὲ ΠΠοτυΩι ! 

18. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. "148. ἈΌΕΙΝΙ. 

Ῥοΐϊιι5. Φυδη ΒΌΡΟΙθὰ5 ἡιαίγοναϑ οἰ ἰαῖγηι5 ΒΟΥ Υᾶ8, ΠΟ ἢ 

401 Ἰαχ ΓΙ Ο518 [αν Εἰ5. πο. ἀ ΘΙ ΘΟ ΔΙῸ, 

1115 χαϊάθῃι οα 8 οἱ οἵ τπιπρτιοπέαχη, ΥΓΟΘΔΠΒΖΙΙ6 65 ἔν οἷα 

δῇ οὔσῃ Ῥουίουϊο Γαγεγιιβ ΘΠ [8 : 

ἢἰβ γοτο 65: σταίϊα, δ Ῥγοργία οὐ 5, οἱ Ἰδοξαβ Ραγαίι5, 

ΡῬΓΘ Ιοβὶβ ἀοηΐδ ΠΟῚ ἰπβδη  η ΠΠ|. 

Μᾶλλον τῶν σούαρῶν τὰς δουλίδας ἐχλεγόμεσθα, 

᾿ οἱ μὴ τοῖς σπατάλοις χλέμμασι τερπόμενοι. 

Ταῖς μὲν χρὼς ἀπόδωδε αὔύρου, σοδαρόν τε φρύαγμα. 
χαὶ μετὰ χινδύνου ἢ ἑσπομένη σύνοδος" 

ταῖς δὲ χάρις χαὶ χρὼς ἴδιος,, χαὶ λέκτρον ἑτοῖμον, 

δώροις ἐν σπὰτάλοις οὐχ ἢ ἀλεγιζόμενον. 
Μιμοῦμαι Πύῤῥον τὸν Ἀχιλλέος, ὃς προέκρινεν Τπηϊτον Ῥγγυατη, ΑΟΒΠ}15 “ἐπι, φαΐ Ῥυϑίογοθα 6" 

Ἑρμιόνης ἀλόχου τὴν λάτριν Ἀνδρομάχην. Ἡρτιϊοης ὈΧΟΥΪ ποῖ Πὰπὶ Ἀπαγοιηδοίθη. 

19. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. ᾿ 19, ἘσΌΒΌΣΝ. 

Οὐχέτι παιδομανὴς ὡς πρίν ποτε, νῦν δὲ χαλοῦμαι ΝΟΙ ΔΙΡ 8 ῬΙΘΡΟΓΡΕΠΉ-ΔΙηδίοι", τ ΟἸ πα, 568 πππο γοοοῦ 

ΘΠ) ΠΙοϑὶ ἴδηραὶ Ια θγὰ γ6] οσὰ 10] : 
Αἴ π0ὴ 516 ἴαπηθη 1] : 56 οὁ5 ἰΐα ἀπιοῖαϊ, αὐ ᾿γ)βᾶ πὶ 

Ἐκιγαθιαὶ Ἔχ 1Π}15 πη στα ο1}}}5 Δ Ϊ ΠΊΔ ΠΏ. Τὰπὰ ν᾽65 οἵ νὸ8. ἢΠαπιπηδπίϊα βιάθγα οί, 

: Οὐοθδηὶ γοίαθο 405 οΔΡΙΐ υπᾶὰ 5πὰ : 
Ἐπ᾿ προΐδν υθάο θη 801π|πὶ πὴ Πἰηαυῖ ΑὙ βίο ἃ 

16. ΜΑΒΟῚ ἈΒΟΕΝΥΛΠΙΙ, 

15. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

Ναπο 00] ῬγΑΧΊϊ6 165. 1116 ἱποτι5, οἱ Ροϊγοϊθιὶ ἡ ΤὨΊΡΡΟἃ 56Χ ἰοΐοβ ποὸὴ ΤΏ]Ε] υἶϑα ἀΐθ8. 
Ὑὶνὰ Ῥοΐθῃβ οἸΐπν ῬΟΠΘΓῈ β'βῃηᾶ ΠΊΔΠῚ5 ἢ ΘΟΓΌΪΑΡΙ οογίαπι ἰἀπιθῃ δὶ : πη θιπι5 ἴπ ΠΝ 

Νὰπι αιιἷβ οἀοτγαῖϊοβ Μ6}1165 Ἰῃ ἱπιᾶρίηθ ΟΥἾΠ68» ΟΥρυϊάοβ, ἀγρθητὶ ροπάθγα οἰιϑᾶ , ΟΔΠ65. 

Ιρῃἰϊοβαυθ οου]οβ, ρυ]ογᾶαιια ο0}1ὰ ἀἀ 11} 

ΜΆΓΙΔΟΤῚ5 ἈΥΓΙΠ 65 Θοαι18 τ} ] ἢ ἀἴαἱ 1 ἀτὶβ 
Ηδο ἴδοϊθβ, βιιρουίιηι σδιὶ β᾽ πη Δ ἢ ἃ, ΟΟ]]. ᾿ Ἀπίο αι! 46 πὶ ΡαοΥῖ,, 56 πὰπηὸ πθᾶ οὐγὰ μι 6]} 

19. ἈΘΡΙΝῚ, 



θηλυμανὴς, χαὶ νῦν δίσχος ἐμοὶ κρόταλον" 
ἀντὶ δέ μοι παίδων ἀδόλου χροὸς ἤρεσε γύψου 
τρριαραν ̓χαὶ φύχους ἄνθος ἐπεισόδιον. 

Βοσχήσει δελφῖνας δ᾽ δενδροκόμης Ἐρύμανθος, 
πολιὸν πόντου χῦμα θοὰς ἐλάφους. ᾿ 

20. ΟΝΕΣΤΟΥ͂. 

οὔτε με παρθενεχῆς τέρπει γάμος, οὔτε γεραιῆς" 
τὴν μὲν ἐποιχτείρω., τὴν δὲ χαταιδέομαι. 

μήτ᾽ ὄμφαξ, μήτ᾽ ἀσταφίς" ἣ δὲ πέπειρος 

μαι θαλάμους " ὡρία χαλλοσύνη. 

31. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

Οἰκῶεγον, Προδίχη, « γηράσχομεν »; οὗ προεφώνουν " 
᾿ς ᾳ ἥξουσιν ταχέως αἵ διαλυσίφιλοι υ: 
Νῦν ῥυτίδες καὶ θρὶξ πολιὴ χαὶ σῶμα ῥακῶδες, 
' χαὶ στόμα τὰς προτέρας οὐχέτ᾽ ἔχον χάριτας. 
Μή τις σοὶ, μετέωρε, , προσέρχεται, ἢ χολαχεύων 
ἢ συν ̓ ς δὲ τάφον νῦν σε παρερχόμεθα. 

[ 22. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

᾿Σοί με λάτριν γλυχύδωρος Ἔρως παρέδωχε, Βοῶπι, 
᾿ς ταῦρον ὑποζεύξας εἰς πόθον αὐτόμολον : 
᾿αὐτοθελῆ, πάνδουλον, ἑχούσιον, αὐτοχέλευστον, 

᾿ αἰτήσοντα πιχρὴν μήποτ᾽ ἐωυδιρίαν 

ἄχρι, φίλη, πολιῆς χαὶ γήραος" ὄμμα βάλοι δὲ 
᾿ μήποτ᾽ ἐφ᾽ ἡμετέραις ἐλπίσι βασχανίη. 

8, ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ. 

Οὕτως ὑπνώσαις, Κωνώπιον, ὡς ἐμὲ ποιεῖς 
᾿ς χοιμᾶσθαι ψυχροῖς τοῖσδε παρὰ προθύροις" 
οὕτως ὑπνώσαις, ἀδικωτάτη, ὡς τὸν ἐραστὴν 
᾿ς χοιμίζεις - ἐλέου δ᾽ οὐδ᾽ ὄναρ ἠντίασα. 
ἰἀῶρομ οἰχτείρουσι " σὺ δ᾽ οὐδ᾽ ὄναρ. - πολιὴ δὲ 

ἷ αὐτίκ᾽ ἀναμνήσει ταῦτά σε πάντα χόμη. 
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τ] ογατη,, δὲ ππης ἴδοι ΤῊ δέ στρ Δ οΌ υτὴ ; 

ἃ ΡΓῸ Ῥυθγογιπι ποη-Δοϊοβα οαξα τη ρἰδουοτγιπέ συρϑὶ 

οοΐογοβ, οἵ Γαεὶ ἴο5, ζογητα ἱπίογροϊδίϊο. 

Ῥαβοοῖ ἀρ ΐποβ ἀγθΟΓατη-οοτηδ- ἀδοογυβ ΕΥΥΤηΔη ἢ 5, 

οἵ σαπὰβ Ρμοπίϊ Πασέιϑ γϑΊο θ8 ΠΌΓΥΟΒ. 

40. ΟΝΈΒΘΤΕ. 

Νοάμδ υἱγρίηϊβ τὴ ἀοϊοοίαπξ πυρί, ποι ἃπυΐβ : 

{Π|π|5 τὴδ τηϊβογοξ, ἤδης ΤΘΥΘΥΘΟΓ. 

51Ὲ ποαὰδ ργεοοχ-ιγα, Ποάυ 6 Ῥᾶ588, 56 τηδίιγα 

γϑηυβίδς Ουργίοβ ἐπα] δ 65 ἐδ πιροϑίϊνα. 

21. ἈΌΕΙ͂ΝΙ. 

Νοόπης ἀΐφεθαπι, Ῥγοάϊοθ, “ βθηθβοίπιβ  πὸὴ ργῶποη- 
- « Υδηϊοηΐ οἷο 409 ἁτηϊοοβ- ἰδ) υσαπέ, γώ » 9 [{᾿ἀΡᾶπι, 

Νυπο τυβεο, δὲ ἐδ ηῈ5 ΟΥἸπῖβ., οἵ ἸΔΟΘΓΌΤΩ ΘΟΓΡΙΙΒ, 

εἴ ὁ5 Ρυου 5 ἴδτη ΠΑΓΘΠ5 στδίϊ!5. 

Ναμ 4υἶβ, ΒΌΡοΥθα, δὰ ἴδ νοηϊξ, δὺΐ δ Ὁ]Δ 5 

Ρτγοοδέανῦ Νόη, 56 γϑὶ υἱ 5δρυ!ογύτη, πιιηο δ Ργϑ θυ πηιι5. 

22. ΒΌΕΜ. 

ΤΙ τὴ τηϊηἰβέγυιη βυδυ τη -ἀομδίου ΑΤΩΟῪ ἰγαιαϊξ, Βοορί, 

ἰδαγαγη 5Ὲ δ᾽ σ8η5 ἴῃ ΔΙ ΟΥΘΤΩ Βροπίδπθατα, 

γοϊυπίατί τη, Ῥϑηϊξα5-Ξογνύτη, ᾿Πθαπέθιη., ργοργίο-πβεὰ, 

πυπυδπι ροβοϊξαγαπ ἀοογθάτη Πογίαΐοτα, 
διηΐοα, υϑ4πὸ δὰ Ἵδηϊίθη ἃς βαποοξζαΐογα: οι τὰ δαξθι) 

οοη]εῖδξ ἴῃ 5Ρ65 ποβίγαβ ἰην ϊδ. ἴπ ππαιδια 

23, ΟΠ ΜΆΘΗΙ. 

Τί ἕω ἀογτηΐαβ, Οοπορίοι,, τ τὴ6 ἴδεῖβ 

ἀοττηῖγο δὰ ἐγίρίάα ᾿μδθο νδβίθε]α : 

1 ἀοττηΐαϑ,, ἱπ| 5 ἐἰββίπηα,, αξ διηδίογοιη [δχρογίῃβ ΞΌχη. 

5ΟΡΙ5 : Π8Πὺ τη βου] οογἀϊδτη 6 ᾿π-ϑουηηἶο φυϊάθιη ἃ ἐξ 

Υἱαϊπὶ τηϊβογαηΐαγ, ὰ ὙΘΓῸ Π6 ἰη-Βοτηπΐο Τυϊάδτη. 56 οἂπϑ 

δἰ χυδηᾶο δατηοποθῖξ ΠογΌτη [6 ΟΤηΠἴΌ τη σομηᾶ. 

᾿ Ῥίδους εγαὶ οογὰϊ ἴὰπο ταϊμὶ, ἤὰπο ὁγοί! απ. 

ΡῸ ἴεπεγὰ νδούυδαιε ἀ0}1 οαϊε., πυπο τ] ΠΗ] συρϑυβ 
᾿ς ποῖρὶϊ δἴαθε επιΐυμῃ ἴογτηα ρίδοεγε θομαπι. 

ΡὨΪ δ: Ἶδτα ἔγοπάε υἱγεηβ Εγυτηδηΐμυ5 Πα ΡΈΕΙ , 

Εἰ φεϊογες ΦΟΓΎΟ5 Φ΄ποτα σἂπὰ ἔδγοηϊ: 

30. ΟΝΕΞΤΕ. 

811 τοῖμὶ ᾿αποῖα ἴογο πες ἃπιιβ., πθο ογιάα ριεῖ]α : 
 Βᾶο πηϊβεγαπάα τΉ1Ἐ] εϑὶ, 11|1ὰ τεγεηάα ηϊπιῖβ. 

᾿Αἀ ψεπεγεπὶ πεὸ δρεγθὰ ἴδοϊϊ, πεο ράϑβϑβια, Ξε αιις 

᾿ς Μαῖυγὰ ἴπ πηρϑάϊο ᾿δπιρογα ἔογπια υἱεῖ. 

ΐ 21, ἈΕΙΝῚΙ. 

Νοπ πιοπαϊ, Ῥτγοάϊοε, ἰ6, ποβίγα, ϑιριιδνεξιμίνς Κ εἴ ποη 

- Ῥῖχι, Ὀ βϑια σαπνῖμᾶ ἢ Ἶάπὶ νεπίεηϊ, 
Βυρα οὐπιάθε οΟμη15 ρδηπιοεᾶ ρθοϊοτα οδηΐβ, 

᾿Φύᾳις τρτὸ ἴγασῖο γα Ἰ τ ΟΥ̓ 5005. 

Ν πιο ἔογεϑ δάϊτ βοσε ἴυᾶ5., ΠΕ΄Ὲ6 Ξαρρ]! σαὶ ἈΠ }ι5 
7Ζάτα ΤἘὲ : ἰγδηβίπιιβ ἴα αὶ Ραπία υἱσγὶ. 

22. ΕΥΞΌΕΜ. 

Ατηρ]α ὁα0}15, Ἐ0] πια απιυϊαπι ἀθ ᾿ρ56 Ουρίάο : 

ὙΓαποίυρα 4. ἔχε γαπι, 5Ὲ} ἰυσα Πηῖββιιβ 60. 

ϑροπα τηξᾶ βεστιιβ {Π0Ὶ 50 ΘῸΡΙ 546 νΟ] 5618 : 
Γι θεγῖαβ ναϊεαῖ : ποη μδσεῖ 111 τε. 

(ὐοηβίῖτι! ἴστι5 6556, 5 ΘΠ ΠΈΞΟΕΓΟ : ἰδηΐυ τη, 

Νὲ 5065, οἵῸ, πηᾶ 5 ἔαβοιμδὶ 85 θοῦ], 

43. ΟΑΤΓΥΜΑΘΗΙ. 

511 14}15 βοπιπιιβ, ΟΟπορίοῃ, εἴ εἰ], φυδίθιι 
Με 5Ξυρον Βος βοϊϊάσμπι Ππιθπ μάρεγα ἴδοϊβ. 

816 ᾿π)υβῖα σὰ 65, αἴ τη6 ΤΕ4ΌΪΘβΟοτα ςορ5. 

Οὐρρε πες απθγὰ ἰενῖβ ἀε ρἰοίαϊε ΕΡῚ δβῖ. 

Ψιεῖποϑ πηϊσογεῖ, βοά ἴα 181}. Αἀνθηῖ δΡαὰ, 

Οὐκ ἴε ΒΟΓῸΠῚ ἱπηΠἸΘΠΠΟΤΈΠῚ ΠΟῚ 51η1{ ἐ556, (ο!Πᾶ. 



θΐ ἈΝΤΗΟΙΘΟΙΔῈ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 
24. " ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

Ἱψυχή μοι προλέγει φεύγειν πόθον ᾿Ηλιοδώρας, 
δάχρυα καὶ ζήλους τοὺς πρὶν ἐπισταμένη. 

Φησὶ μέν. ἀλλὰ φυγεῖν οὔ μοι σθένος" ἢ γὰρ ἀναιδὴς 
αὐτὴ καὶ προλέγει, καὶ προλέγουσα φιλεῖ, 

25. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ὋὉσσάχι Κυδίλλης ὑποχόλπιος, εἴτε χατ᾽ ἦμαρ, 
εἴτ᾽ ἀποτολμήσας ἤλυθον ἑσπέριος, 

οἶδ᾽ ὅτι πὰρ χρημνὸν τέμνω πόρον, οἶδ᾽ ὅτι ῥιπτῶ 
πάντα χύθον χεφαλῆς αἰὲν ὕπερθεν ἐμῆς. 

᾿Αλλὰ τί μοι πλέον ἐστί; τί γάρ; θρασὺς, ἠδ᾽ ὅταν ἕλχη 
πάντοσ᾽ ΓἜρως, ἀρχὴν οὐδ᾽ ὄναρ οἶδε φόθον. 

20. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

“Εἴτε σε χυανέησιν ἀποστίλδουσαν ἐθείραις, 
Υ , - ἴ “ , εἴτε πάλιν ξανθαῖς εἶδον, ἄνασσα, χόμαις, 

᾿ ἴση ἀπ᾽ ἀμφοτέρων λάμπει χάρις. Ἢ ῥά γε ταύταις 
τ Ε 

θριξὶ συνοιχήσει χαὶ πολιῆσιν "ἔρως. 

21. ῬΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

, Ποῦ σοι χεῖνα, Μέλισσα, τὰ χρύσεα χαὶ περίοπτα 
τῆς πολυθρυλήτου χάλλεα φαντασίης : 

ποὺ δ᾽ ὀφρύες, καὶ γαῦρα φρονήματα, καὶ μέγας αὐχὴν, 
χαὶ σοδαρῶν ταρσῶν χρυσοφόρος σπατάλη; 

Νῦν πενιχρῇ ψαφαρή τε χόμη, παρὰ ποσσὶ " τραχεῖα, 
ταῦτα τὰ τῶν σπαταλῶν τέρματα παλλαχίδων. 

28. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Νῦν μοι «χαῖρε » λέγεις, ὅτε σου τὸ πρόσωπον ἀπὴλ- 
χεῖνο, τὸ τῆς λύγδου, βάσχανε, λειότερον" [θεν 

γῦν μοι προσπαίζεις, ὅτε τὰς τρίχας ἠφάνιχάς σου, 

τὰς ἐπὶ τοῖς σοδαροῖς αὐχέσι πλαζομένας. 

24. ῬΡΗΠΙΟΌΕΜΙ. 

Απΐπηδ ΠΣ] Πΐ ργϑοἰρὶξ ἔαρονο ἀπιοόγοπὶ Ηρ οάογῶ, 
ἸΔΟΓΙ ΠΊΔΓΊΤΩ ἃ0 50 ΟΥ̓ Π ΤΊΘΠΊΟΥ ῬΓΪΟσ τ. 

ΤΙοῖξ φαΐάθμη ; 568 ἐπ ρίθηαϊ ΠΟη 65έ τη ἱηὶ γἱβ : φαῖρρο ἰτηρα. 

ἰρ8ἃ οἵ ῥγωοίριξ πος, οἵ ργεθορίθηβ διηδξ. [ἄθη5. 

2, ΕΌΒΌΕΜ., 

. Ουοἴ 65 ΟΥΑΙ] Β θ-ϑἰηαμι, 86ὰ αἰδ, 

5ῖν 6 δ θη! ον Ὑθηΐ Ὑ ϑρουππ18,, 

ΠΟΥ͂Ϊ Π16 ᾿υχία ργεροἰρ ἔπ ἱπίγο νἴδτα., ΠΟΥΪ Τὴ6 ἰᾶογΘ 
ΟΙΏΠ6Β [8108 ἀ6 οΔρΙ 6 ΒϑιΏΡΟΓ ΠηΊ60. [τἀ 

568 φυϊᾷ τὴ ᾿αναῖ φυϊὰ φηΐμῃ ἢ διιᾶαχ ΑἸποῦ, οἔ Φαδηάο 

« τΥἾβ, ΟῚ ΟΥΒῸΒ Π6 ἱπ-βοιηηἶο Τυΐάθπι πουΪϊξ τηθίθμη. 

20. ΑΝΟΝΥΜΙ- 

δίνο [6 ουδηθὶβ Βρ᾽ομἀθηΐθμι οΥἸηΐ 8, ἊΝ 

ΒΙγ 6 ΓΌΓΒΙΒ Π᾿ν]8. ἀοιηΐηᾶ,, υἱἀοθαπὶ ΘΟμΪ8., 

ῬΔΥ 8}} αἰτίαι ο Γυ]ρσοί σταῖϊα. ϑ8η6 οὕ Πἶδθδ 

ΟΥἸΠΪ 5 ΔΗ ΔΌΪ οἰΐατη οδΠΐ8. ΑΠΊΟΓ. 

427. ἈΠΕΊΝΙ. 

ὉΡΪ βυυμέ {Π0Ὶ, ΜΟΙ 1558, ᾿δίδο δυσθ οἵ να] ἀθτ  η8} Οὐδ 

ΘΟΙΘὈΡῚ5. Βροοϊοὶ νϑημπβίαϊοβ ἢ ; 

οἵ ΠῚ ΒΡ ΓΟ ἴα, οἵ, ἰαβίοβι βρὶ γἰξα5, δὲ οἱαΐδ οουνῖχ, 

ΒῈΡΘΓ ΒΟΡΆΝ ΡΘάτμ δι γί πη βοϑίδηβ ΠΧ ατῖδ ἢ 

Ναπο ΡΔαρογου]ῶ 65, οἱ βου δ οομηᾶ δὲ ἃπΐθ ρβᾶβ68... 

Πΐο Τα ΧΙ Οβδγ μη {Ππἰ5 ΘΟ ΠΟ Ι ΠΑΓΌΠΩ, 

28. ΕΒΘΕΜ. 

Ναης τΪΠϊ « ϑαῖνο » ἀἰοῖβ, φασμῃ πᾶ ἴδοῖο8. δῖ} 

1, 11ὰ Ἰυρᾶο, ο ἰηνίἀϊοβο, ἸΘΥΟΥ 

ππηο τ] Πΐ Δ} ἷ8., ἀαυτη ΟἿ Π65 Δα 841 ἔπι08, 

4υἱ ΒΌΡΟΙ 5 ΘΟΥΥΪ 65 ΟἰΓουμηουτηΐ. 

2ή. ῬΒΙΠΟΒΡΕΜΙ. 

Μθη5 ἃ} δίογα τὶ οσανθᾶὴι πιοποὶ Ἠο]οάοτα, 

(Οηβοὰ (1108 εὐϑῖπι5 5ΒΘηΒΟΥΙΪ οἱ ἸΔΟΓΥΠΊΔ8. 
Ἀροῖα πιοῃοὶ : 564 π}}1ἃὰ ἔπρα δϑὲ : πᾶιηάτιθ ἈΌΒαμ 6. ΡάΟΥῈ 

Ετ τπποηδὶ οἵ οομίτα {ιδπ τηοπαῖ ᾿ρϑὰ ἰδοὶϊ. 

ὃ. ΕΥὔΘΡΕΜ. 

δ) υΟΙΪ65 ἃυϑι5, ΟΥ̓ 11165, ἰδ ρογα ᾿ποἷ8, 

ὙΤΘΙΏΡΟΙ 6 γ6} ἔαγνα ΠΟΟΙΙ5, δάϊνθ β' πὰ: 
Ιῃ β0Όθ}}05 γϑοῖα ἴοΥῚῚ βοῖο, Ἰδοΐδαιιθ ποβίτο 

Ουΐη 511 ποὴ ἀυθῖιπι εβὶ 416 ἀθ οαρϊ. 
θα αυϊά ἀράτη ἢ ἴδ νι Τ88 ΤΟΥ οἱ δίπηα] ἀπάϊαιο οορὶϊ 

ΕἸΑΓΟ, ΠΘΟ ἴῃ 50Π1}15 ΠΟΥΪῚ ΠάΌΘΓ6 πηθίαηι. 

20. ΙΝΟΕΒΤῚ. 

ϑρ6 ΧΏ}}] ὨΪΡΥῚ5 ἰδ 68 γρῃὰ 08}1}}15, 

5 ρα οἰϊδμι ἥανὰ οομβρίοἰθηάδ οομηᾶ. 
ῬΙβρᾶγ 58} σα] μὰν δϑὶ ἘΠῚ σραια : ΟΥἿ 65 

Ηοβ, δρο, πθὸ οᾶμοβ, οῦθάο, το παιδὶ ΑΠΊΟΡ, 

27. ἈΕΙΝΙ, 

Ἑονίυπ γδάϊδπθ Οδὶ {πΐσοι δὲ πο 1 ἴον πᾶ, 

Ἑυὰπάουιπι ρΡ τ 5. οα] 8, ΜΕ] 1558, ΕΠ] ἢ 
Οὐμπηάιιδ σι ρο ο 115 Γαβιϊάϊα, γθοΐδαθ ΟΡ ΥΪΧ, 

Ετ οἰγοιπ πἰνθοβ ἃσγθα υἱποῖα μά 685 ἢ ; 
ῬΑΙΡΘΙ 65 εἰ 5408} 165 βι 0161", οα] ναϑί γα ΒΌΡΘΡΩᾺΘ : 

1516 5641} Πηΐβ βοοῦία βιιρορθᾶ 5ο]εδῖ. 

8. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

Τηνῖάα,, ἀϊοὶς αρὸ μὰἱΐ πὰπο, οὐπὶ γα ἴι5 υἰνῖ, 

Μάγμοσα (αἱ Ῥαγΐο ρυσον δηΐθ ἴα. 
ΑὙΡΙά65 δα θη τ] πὰπο, οἰμπὶ ΟΘΡΠΘΓΘ ΠΟῊ ἐδῖ 

ΑἸΏΡΠΙῸ5 Εἰ υϑᾶ8 ΡῈ ἴπα 601} ΘΟΠΊ85. 



ὍΛΡΟΌΤ ν. ἘΡΙΘΒΆΜΜΑΤΑ ἈΜΑΤΟΒΙΆ. 

 Μηχέτι μοι, μετέωρε, προσέρχεο, υὴδὲ συνάντα" 
ἀντὶ ῥόδου γὰρ ἐγὼ τὴν βάτον οὐ δέχομαι. 

49. ΚΙΛΛΑΚΤΟΡΟΣ. 

Ἵ ̓ Αδὺ τὸ βινεῖν ἐστί: τίς οὐ λέγει; ἀλλ᾽ ὅταν αἰτῇ 
" χαλχὸν, πικρότερον γίνεται ἐλλεδόρου. 

80. ἈΝΤΙΠΆΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΈΩΣ. 

Πάντα χαλῶς, τό γε μὴν, χρυσῆν ὅτι τὴν ᾿Αφροδίτην, 
ο΄ ἔξοχα χαὶ πάντων εἶπεν ὃ Μαιονίδας. : 
Ἦν μὲν γὰρ τὸ χάραγμα φέρης, φίλος. οὔτε θυρωρὸς 
᾿ς ἐνποσὶν, οὔτε χύων ἐν προθύροις δέδεται" 
ἣν δ᾽ ἑτέρως ἔλθης, καὶ ὁ Κέρόερος. Ὦ πλεονέχται, 

᾿ς οὗ πλοῦτον, πενίην δ᾽ ὡς ἀδιχεῖτε μόνον. 

81. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Χρύσεος ἦν γενεὴ καὶ χάλκεος ἀργυρέη τε 
πρόσθεν’ παντοίη δ᾽ ἢ Κυθέρεια τανῦν, 

χαὶ χρυσοῦν τίει. καὶ χάλκεον ἄνδρ᾽ ἐφίλησεν, 
χαὶ τοὺς ἀργυρέους οὔ ποτ᾽ ἀποστρέφεται. 

Νέστωρ ἡ Παφίη. Δοχέω δ᾽ ὅτι χαὶ Δανάῃ Ζεὺς 
ον οὗ χρυσὸς, χρυσοῦς δ᾽ ἦλθε φέρων ἑκατόν. 

82. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂. 

 Ποιεῖς πάντα, Μέλισσα, φιλανθέος ἔργα μελίσσης" 
᾿ς οἶδα καὶ ἐς χραδίην τοῦτο, γύναι, τίθεμαι. 
Καὶ μέλι μὲν στάζεις ὑπὸ χείλεσιν ἡδὺ φιλεῦσα" 

ἣν δ᾽ αἰτῆς, κέντρῳ τύμμα φέρεις ἄδιχον. 

88. ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ. 

Ἐς Δανάην ἔῤῥευσας, ᾿Ολύμπιε, χρυσὸς, ἵν᾽ ἢ παῖς 
᾿ς ὡς δώρῳ πεισθῇ, μὴ τρέσῃ ὡς Κρονίδην. Ἶ 

᾿ 84. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
; 
Ὁ Ζεὺς τὴν Δανάην χρυσοῦ, χἀγὼ δὲ σὲ χρυσοῦ' 
᾿ πλείονα γὰρ δοῦναι τοῦ Διὸς οὐ δύναμαι. 

Ε 85. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

θοῦ 

Νἧ διηρ! Ἰα8, ο ο6156, δἃ τη6 δοοθᾶθ, πϑὶι ὑυθῃ]-ΟὈ Δ ΠῚ : 

ῬΓῸ τοϑᾶ δηΐπι 650 ΓΟ αμη πο δοοὶρίο. 

29. ΟἸΠΠΑΟΤΟΒΙΒ. 

ϑθδγα 6βὲ Γαΐπογο ; (αἷδ ποσί ἢ 568 φιυδηάᾶο ροβοὶξ 

Φτᾶ,, διιδῦῖαβ ἢί ΠΘΙΘθΟτΟ. 

30. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΕΒΒΑΠΟΝΙΟΕΝΘΒΙΒ, 

Ουμοία Ρυ]οὮγθ, μοο γθγο, δαγθατῃ χαρὰ Ὑ ποιοὶ αἰχὶέ, 

οχίπηῖθ Ῥγῶθ οπιηΐθιι5 αἰχὶξ Μοομ468. 

Οὐσπι οηΐμῃι βἰσηαίαμη [ῈΓ8, 65 ΔΙΏΪΟΒ., ΠΘ(ΊΘ [ΔΗ Ὸ 

ἱπυρϑαϊξ, ποάαδ οδηΐβ {ἰδὲ ἵπ Ὑθβ 0} 18 ΔΠΠραΐτιβ οβί; 
βἰη. δΐοπι ΔΙ ἰ6  γϑηϊβεϊ, ᾿ρ56 ΟΘΥΒΘΓῸΒ ἐδὲ 65. Ο δυδυΐ, 

ΠΟ ΟΡ68, 86 ἃ ΡαῸροΓίθ 80] τὰ φαδηΐα δύ οἰ 15-1ηγανία ! 

31. ΕὔΒΌΕΜ. 

Αὐτγθύτχῃ ζαϊξ σοι οἵ ἐπ ΥσΘη ΘΛ 116 

δηΐθηδο ; οὐηπίσοηδ Ὑ61Ὸ 65ἐ ΟὙΠΠΘΓθὰ ΠΟ, 

δἔ δυγϑῦμῃ ποπογδΐ δἔ φζοποῦχα ΥὙἱγιιὶ ΟΒΟΙΪ] Δ ΌΓ, 

οἵ ἀγροηΐθοβ ΠΌΠΙΌΔΠῚ ΔΥΘΓΒΔΙΓ. 

Νοβίου Ραρῃίΐα δέ. Ῥαΐο δυΐθπι, δὰ θδῆδθη {υοαι6 Ψονοτη 

ΠΟῚ ΔΌΣ, 56 ἃ ΔΌΓΘΟΒ σοηΐαμη ΓΘ θ μὰ ὙΘηΪ856 

32. ΜΑΒΟῚ ἈΚΟΈΝΤΑΒΙΙ. 

Ἑδοὶβ οἵηπία, Μοιῖββα, ορϑῖδ ΠΠΟΓΌΤΩ ἃ] η 18 2)161}55. 

56ῖ0, οἴ ἴῃ Ρϑεΐαβ, ὁ τ] 16, μοο ἀοιηϊεο : [(ἀρ|5), 

Εἰ πι6ὶ φυίϊάθιῃι 5{1Π]185 5} 180 18 ϑιδυ ον ΟΒΟΙ]ΔῊ8 : 

βϑὰ ψυδηᾶο ροβοῖβ, δοι]θο ἰοΐαπι ᾿π 6 ΓΒ ἱπΙ σα πη. 

33. ΡΑΆΜΕΝΙΟΝΙΒ. 

1. Ῥᾶηδοη Πυχίβεϊ δύσι, ΟἸγτηρίθ, τ ρα 6}18 

τοὶαΐ ἄοπο ταουθαίαγ, ποθὴ ἐγομηαΐ τί {6 δαίαγηϊιηι. 

834, ἘΣ ΠΒΌΕΜ. 

Ψυρρίΐον Τϑᾶπδθη δῦτο παδιεέ, οἴ ὁθοὸ φιοααθ ἴθ δυτῸ : 

Ῥίαβ δπΐπὶ ἄτα φυδηὶ δα ΡΡ ΘΓ ΠΟ ῬΟΒΒΌΓΙΩ. 

3ὅ. ἈΌΕΙΝΙ. 

Ῥγρδβ 'ρ8586 ᾿υϊοαγΐ ἰτίατα : οοβογδηΐ θηΐπη ρ880 7] 61), 

ς ΡΙῸ ἴδμπογᾶ βρ᾽ΠᾶΠ ΠΟῚ 66Ὸ 8.1Π10 ΤΟβᾶ. 

80. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΟΕΝΒΙ5. 

Ουππΐα ΜΩοη 65 σθοϊηϊς Β6η6 : Ηἰ] ἰάπιθη πη δ 
 Τὰπι Ρεπ6, υᾶπι 4υᾶπάο εβὶ διγθὰ ἀϊοῖα Ὑϑηυ8: 
51 ΤΌ] 6.5 ΠΌΤ ΠΊΟ5, ΠᾺ]]15 ἰ6 ᾿Δ ΠΙΪΟΥ ᾿πῖι5 

᾿ [τὸ ντεϊαΐϊ, υἱποῖυβ πθὸ δ ῃβ απΐθ ἴογοϑβ. 

δὶ ΠΪ81], ἴρβ8 ἕαξαϊ νὸβ (όγθογιβ. Ὁ Ρεγϊηϊαιδα 

ἈΝΤΗΟΚΟΘΙΆ. 1 

Τϊνιτῖα,, ἴαο εἰ φαοῖ πιᾶϊὰ ραυρουῖθ5! 

33. ΡΑΚΜΕΝΊΟΝΙΒ. 

Αὐτοὺβ ἴῃ Ῥάπδθη ἔαχιϊ, Π6 ἰοΥτ Ια ἰαπη τι} 

Α 7ογνϑ, 56ἀ ᾿ἰἀπηαυδπι τη πο ἔδχα ἀλγεῖ, 

34. ΕὔῦβΡΕΜ. 

ὕιχ Ῥαμδθη ἅυτὸ 4 βινεὶ Φαρριϊον, ἃυΓῸ 

Ι 5|ὶς δρο ἴθ. Ῥοββεπι χυΐ ἀάγα ρίυγα ουε ἢ 



00, : ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΕῈ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

δείξασαι γυμνὴν ἀστεροπὴν μελέων. 
Καί ῥ᾽ ἢ μὲν τροχαλοῖς σφραγιζομένη γελασίνοις 

᾿ς λευχῇ ἀπὸ γλουτῶν ἤνθεεν εὐαφίη" 
πῆς δὲ διαιρομένης φοινίσσετο χιονέη σὰρξ, 

πορφυρέοιο ῥόδου μᾶλλον ἐρυθροτέρη" 
ἣ δὲ γαληνιόωσα χαράσσετο χύματι χωφῷ, 

αὐτομάτη τρυφερῷ χρωτὶ σαλευομένη. 
Εἰ ταύτας ὃ χριτὴς ὃ θεῶν ἐθεήσατο πυγὰς, 

οὐχέτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἐσιδεῖν ἤθελε τὰς προτέρας. 

96. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

ἬἭρισαν ἀλλήλαις Ροδόπη, Μελίτη, “Ροδόχλεια, 
᾿ τῶν τρισσῶν τίς ἔχει χρείσσονα μηριόνην, 
καί με χριτὴν εἵλοντο" χαὶ ὡς θεαὶ αἵ περίδλεπτοι 

ἔστησαν γυμναὶ, νέχταρι λειδόμεναι. 
Καὶ ἹῬοδόπης μὲν ἔλαμπε μέσος μηρῶν πολύτιμος 

οἷα δοδὼν πολλῷ σχιζόμενος Ζεφύρῳ....... 

Τῆς δὲ Ροδοχλείης ὑάλῳ ἴσος, ὑγρομέτωπος, 
οἷα χαὶ ἐν γηῷ πρωτογλυφὲς ζόανον. 

ἀλλὰ σαφῶς ἃ πέπονθε Πάρις διὰ τὴν χρίσιν εἰδὼς, 
τὰς τρεῖς ἀθανάτας εὐθὺ συνεστεφάνουν. 

97. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μήτ᾽ ἰσχνὴν λίην περιλάμδανε, μήτε παχεῖαν" 
τούτων δ᾽ ἀμφοτέρων τὴν μεσότητα θέλε. 

Τῇ μὲν γὰρ λείπει σαρχῶν χύσις, ἣ δὲ περισσὴν 
χέχτηται" λεῖπον μὴ θέλε, μηδὲ πλέον. 

88, ΝΙΚΑΡΧΟΥ͂. 

Ἐὐμεγέθης πείθει μὲ χαλὴ γυνὴ, ἄν τε καὶ ἀχμῆς 
ἅπτητ᾽, ἄν τε χαὶ ἡ, Σιμύλε, πρεσδυτέρη. 

Ἧ μὲν γάρ με νέα περιλήψεται" ἣν δὲ παλεύη 
γραϊά με χαὶ ῥυσὴ, Σιμύλε, λειχάσεται. 

99. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Οὐχ ἀποθνήσχειν δεῖ με; τί μοι μέλει, ἤν τε ποδα- 
ἤν τε δρομεὺς γεγονὼς εἷς ᾿Αἴδην ὑπάγω; [γρὸς 

πολλοὶ γάρ μ᾽ ἀροῦσιν. α χωλόν με γενέσθαι" 
τῶνδ᾽ ἕνεχεν γὰρ ἴδ᾽ ὡς οὔποτ᾽ ἐῶ θιάσους. 

τηοηβίγαηΐοβ Πα Πὶ ΓΙ σΌΓΘΙ. ΤΠΘΠΊ ὈΓΟΓ ΠῚ. 
ΕΓ ἀπὰ φυϊάθπη, τοξι 15 βἰσηαΐα ρο᾽βίηΐβ, 

οδηαῖάο πίστη Πογοθαΐ τ] 4π16-οοηΐδοία ; 

1118. δυΐοτη αἰναγϊοαΐς τυ θοβοθθαΐ ηἶγθᾶ οᾶτο, 

ῬΌΓΡΟΓΟδ Γοϑᾶ τηϑρὶϑ ΓΟ  Ο ΠαΪΟΥ : 

[ογέϊα ἐγδη χα ἃ ἰη- 5 ρου Π οἷο 5 ]οα θαΐον Παοίαδίίοπο χαυΐα, 
ΒΡΟηΐθ ἀο]ϊοδία ουΐα ΡΔΙρ Δ η8. 

51 Ἰᾶ806 ᾿υᾶοχ {16 ἀθᾶγαγτη βρϑοΐαν ββοΐ οἰ υη68, 

Π6 ΔϑΡίοοΓΟ φαϊάθηι ΔΏΡ] 15 Ὑθ]]δὲ ῬΥΪΟΓΘ8. 

80, ἘΦΌΒΌΕΜ. 

Οογίαγαηΐ ἱπίον 56 ἩΠοάορο, Μοὶθ, ἈΠοάοοϊθα, 

αδηδηι οχ {τ θ8 Παροαΐ ροϊογομι τα θα ; 

80 Τὴ6 ἰυϊοθηι οἱορογαηΐ; οἵ αἵ ἀθδ {1160 ϑρθοίοβδο, 

βίοίουιηΐ πυᾶθρ, ποοίδγο ἀρ! θαΐς. [5Ρθοία 15, 

ἘΠ ἈΠοάοροθ φυϊάομη οἰ] σοθαΐ τηθᾶϊαβ ἱπέον- [γα 

γοϊαΐ Τοβαγ ἢ: γδ]}0 βοἰβϑατη ΖΘΡΏΥΤΟ...... : 

ἈΠοάοοϊθθ δυΐθηι Υἱ[γῸ 5 γα} 18, τιᾶδ -ἰγοηΐε, 

γοϊαΐ ἴῃ ἔθ ρΡ]ο τϑοθη5- ϑου]ρία ἱπιᾶσο. 

Αἴ ῬΘΠ6 βῃΔΓΙ8 ΘΌΓΙΤῚ Πὰδ ῬΑΓΪΒ ῬΟΥΡοδϑιιβ- δέ 00 ἱπᾶϊ- 

{γ68 ᾿πητηογἕ8]68 1185 690. 5ίδΕ τ βίη] -οογοηδυΐ. ἴ οἰ πὶ, 

37. ΕΣΠΒΘΕΜ. 

ΝΟΑῸΘ πβδο ]οηΐϑηι ἢΐ Πγῖ8 Δι] Θοογθ, ποάὰθ Ρίπραθδηι, 

{ΠΑ Τι ὙΘΙῸ διΏθΑγι τ φυοᾶ ο5-τηθαϊαμη ΟὈΡΙά5. 

ΠῚΪ δηΐτα ἀθοϑί οᾶγηΐβ8 οορίδ, δ. ὙΘΙῸ πἰτηΐδιι 

μαρθοῖ. Ουοᾶ-ἀοῆοῖξ πα ουρῖαθ, ποὰ πἰμεΐατη. 

38, ΝΙΟΑΒΟΘΗΙ. 

Ῥτγοοογὰ Ρδ]]]οἱ τὴ [Ὀυτηοβᾶ στ Ὁ] 16, 868 ΠοΓὸ- οί 5 

σαυδοαΐ, 568 510 οἰΐδιη, ϑ᾽ πη }}]6, ΒΘ ηΪΟΥ, 

Φαγθηΐβ Θηΐ πὴ Τὴ6 ΟἰΓου τ] οί ; 5ῖ υθτὸ δἰ Πἰοἱζ 

ΔΠ018 ΠῚ6 οἱ τυροϑα, 5: πη ]6, (6161 Έ, 

39. ἘΦΌΒΡΕΜ. 

Νόοη δϑύ του τα ϊῃὶ ὃ Ουἱᾷ δ Τη6, 5ῖνθ ροδδσυίοιβ 

Βῖγ6 ΘΌΓΒΟΥ δ ΤΠ ΓΌΓΟΒ ῬΟΓΡῸ ἢ 

ταῦ δηΐπὰ ἐπγγν τὴ [Ο]]Θηΐ. 51η6 οἰδυάατη τὴρ ἢϑυΐ : 

ΟὉ πο φυΐϊάδηη υἱᾶθ γη6 Τηϊηΐτηθ ἰᾶπι ΓΟπ πα ποίδγο {Π|18515. 

35. ἈΌΕΙΝΙ. 

μ Ἄ ε Ἄ Ἂ ἋἊ 

ὍΔ] ρΡαίμιεγα ἀθὲθ, οἰ 68 51 Θθυπϑροὶ ἰβίδϑ, 

Νιμησαδηι Ταβρίοογεῖ {αᾶ8. Πα ἀθῶ. 

36, ΕΥὔΘΡΕΜ. 

Ὅδραθαπὶ ἈΒοάορο, Με]ῖῖθ, ἈΒοάοοϊθα ρι6]]α, 
Οὐἱ ἔδιπου 5 ρα] τὶ σγαῖτία ρυίηνα ἴογοῖ. 

Ψασίου πης 5βἰδἰθγιηΐ βρεοϊδπάς πῆοσα ἀθᾶριηι, 

᾿ 

Οὐοάᾳαεο 1}}15 ἀδαϑβαῖ, 1] πἰϑὶ ποίαν δγαῖ, 

Ασθιισίαπι ΡΑΡ 15 πη6 ἰθυγαϊξ  Πἷπο {τῖρθιι5 1}}18 

ΟαἸΙΡῈ5. ΡῈ. 6 ουϊ46 οογοπᾶ ἀαΐα εβῖ. 

839. ΝΙΟΛΒΘΒΙ. 

Οὐϊάχυϊα ἀρᾶπι, τλοῦϑ οογίδ πηᾶπϑῖ, ΒθἰουΊπ6 ΡΟάδρΟΓ, , 

Απ Οὐγ50} 15 Πἰπυῖπα Ὠἰστὰ ροΐδη ἢ : ιῷ 

Μυὶ τὴς το ]]οπὶ. ἘΔ ΠῚ 5'π6 οἰδυάι5 : οὐ Πἰυὰ ὭΡΩΝ 
Να ἀμ]οο5 ἰΠ]8505 511 ταὶ ἀθβογοτθ. 

τὰ 



40. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ Τῆς ὌΝΤΙ μὴ ἄχουε, ̓ Φιλουμένη" ἣν τὰρ ἀπέλθω 
᾿ χαὶ θῶ ἅπαξ ἔξω τὸν πόδα τῆς πόλεως, 

᾿ καταπαιζόντων μὴ σχῇς λόγον, ἀλλά γ᾽ μον: 
αι πλεῖον ἐμοῦ τι ποεῖν" 

᾿ πάντα λίθον ἰώ Σαυτὴν τρέφε, καὶ γράφε ΓΡῸ με 
ο΄ εἷς ποίην ἀκτὴν 
Εὐταχτεῖν πειρῶ" τὸ δ᾽ ἐνοίκιον, ἤν τι ἀϑίνοὸν 
ΓἜ αυμοΣ χαὶ ἐμοὶ φρόντισον ἱμάτιον. 

Η λάθης, τέχε, ναὶ τέχε" μὴ θορυδηθῇς" 
Ἶ ἈΠΕ πόθεν ἔστ᾽, ἐλθὸν. ἐς ἡλικίην, 

41. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

᾿ τι γυμνὴν οὕτω σε χαὶ ἐξέδαλεν καὶ ἔδειρεν; 
ἐδ ψυχὴν λιθίνην εἶχε, καὶ οὐκ ἔδλεπε; 

᾿ ̓ Μοιγὸν ἴσως ηὕρηκεν ἀχαίρως χεῖνος ἐσελθών. 
᾿ς Γνόμενον' πᾶσαι τοῦτο ποοῦσι, τέχνον. 
Πλὴν ἀπὸ νῦν, ὅταν εἷς τις ἔσω, κεῖνος δ᾽ ὅταν ἔξω, 
ο΄ τὸ πρόθυρον σφήνου, μὴ πάλι ταὐτὸ πάθης. 

42. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

᾿ νοῦ τὴν ἀφελῆ, μισῶ τὴν σώφρονα λίαν" 
᾿ς ἥἣμὲν γὰρ βραδέως, ἣ δὲ θέλει ταχέως. 

48. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

 Ἐχβάλλει γυμνήν τις, ἐπὴν εὕρη ποτὲ μοιχὸν, 
Ι ὡς μὴ μοιχεύσας, ὡς ἀπὸ Πυθαγόρου ; 

Εἶτα, τέκνον, χλαίουσα κατατρίψεις τὸ πρόσωπον, 
ο΄ χαὶ παραριγώσεις μαινομένου προθύροις; 
᾿ ἔχμαξαι, μὴ χλαῖε, τέκνον" χεδρήσομεν ἄλλον, 
᾿ς “τὸν μὴ χαὶ τὸ βλέπειν εἰδότα χαὶ τὸ δέρειν. 

44. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἀέμόιον, ἣ δ᾽ ἑτέρα Κερχούριον, αἱ δύ᾽ ἑταῖραι 
ο΄ αἷὲν ἐφορμοῦσιν τῷ Σαμίων λιμένι.. 

᾿Τύμὴ ἔα, Π]18, ῬΙΟΓΔΠ5 ροββατοαδθῖβ ΓΔοΐθαι, 

ΟΑΡΌΤ Υ. ΕΝΜΑΤΑ ΑΜΑΤΟΒΗΙΑ. : γι 

40. ΣΞΚΡΕΝ. 

Μαίγϊ π6 δυβουϊα, ΡΒ ατηοπα. Οὐδπᾶο Θηΐπη ΔΌϊΘΤΟ, 
ΘΕ ῬΟΒΙΙΘΙῸ 56Π16] Ῥδάθην δχέγα ἘΓΌΘΏῚ, 

ἰντ ἀοπ τὰ Π6 Πα θΘᾶ8 τί οποη, βοᾶ πὰ 15 
ΠΠα θη, ἱποῖρα Ρ] 8 υδπι δσὸ Ῥγοῆροτο - 

ΟΥΏΠΘΠῚ Ἰδρίἄθπι τηονϑ. Νυξτὶ ἴθ, οἕ βογῖθο τωΐηΐ, 
ἴῃ φυδηδηι δοία 1: {1{|15- ῬΙο πὰ δα πϑγίβ. 

Μοαδϑεϊδγη- ργίδυγο ἐοπΐα: 5ϑᾶ ΤΩΘΓΟΘθτη- ΒΑΡ Δ Ἰοηΐ5, 
Πέ, δὲ τη Ῥγοβρίοθ νυϑβίθῃι. [81 φαυϊὰᾷ τοϊϊχαϊ, 

51 Ὑδπέγθμη ἴδυγθ- ποῖ ρ᾽δ5, ρᾶγθ, ῬΆΓΘ ἱπζαδγη : Π6 518 δηχία : 
ἱπγθη θέ ἐ{16 Θχ- (0 5[ξ, Ταππι ρογγθπουῖ- δᾶ Ραυθογίδίοιη. 

41, ἈΌΕΙ͂ΝΙ. 

Ουἱἷδ 18 ἡυάδηη ἐξ ο᾽δεὶξ ἃς γι θογανὶ} 

45 δηϊμηᾶτη Ἰδρί θαυ Βανουΐ, πθο νυἱάθθαΐ-ο 5 
Μαοδαπι ἰογίαββο γθροτὶξ 16, ἱπέθτηροβέϊνο ἱπργθββαβ - 

ΕἸῈ ΠοΟ; ΟΤΉΠ65- ΤῊ] 6 Γ65 Ἰιος Γδοϊπηξ, Π)ϊὰ. 
όγαχη ἃ Βοάΐογπο-αϊθ, 5 {αΐβ ἱπέιιβ δϑί, οἵ [16 5ὶ [οτίβ, 

γΈβΕθ.10 ῬΟΒΒΌΪΌτη- πϊ66, Π6 ΓΌΓΒΙ5 ἰάθη) ρα γίβ. 

42. ἘΦΌΒΘΕΜ. 

Οαὶϊ ἰλείθη, οαϊ φαβέδιη ἢ 8 : 

ξδο δηΐπῃ ἰδγάθ, 18 δυΐθιη γέ εἰΐο. 

43, ἘΣΌΒΡΕΜ. 

ἘΠΙοξπ6 φυϊξαυδτη μα Τῆι πυάδηη, 81 Ζαδηᾶο πηολιτι 

ἱπυθποεῖξ, φυδϑὶ πυπαυδηι Ἰηρρομδἔαβ, φαυδδὶ Ρυίμασο- 

[ΓΘ Ὲ8 ὃ 
οἵ δρθθίβ- ρυᾶ ἰηβδηὶ νϑϑεϊθαϊα Ὁ 

ΑΒβίεγϑο ἰαογίηιαβ, "6 ῬΙογᾶ, Π]18 : δ ᾿ῃνθηίθιηι8 δἰ, 

«αὶ παυᾷ 5εἶδξ οἔ υἱάδγο δἕ τηυϊοᾶγα. Ι 

4φς, ΕἘΖΌΒΡΕΜ. 

ποηθίοη, δίψα αἰΐογα Οσδγουσίοη., ἀπο πρδγϑέτίοος : 

ΒΘΙΏΡΘΡ βίδ!οπϑιη- ΠΔθδπΐ ἴπ ϑδγωϊου τα ρογέιι. 

ἦἄο. Ε7ΖΌΒΡΕΜ. 

᾿ Ἄ Ἄ ἀ ἀ ᾿ ΕΣ κ᾿ 

 ὕδτ τὰ ἰοπηεὶ 8185} ὩΪΒ1] Ὀπιψαδπι ῬᾶΓΟΘ ΠΊΌΥΕΓΟ, 

Πς Ἑυρβτοβγπυμι, εἴ (00 515 Πῖῖοτε, βουῖθα τ Ἡΐ. 
Οοπιροβὶϊα βεγα ἴα : ἴλο ρβοββϑὶϊ ρβηβὶο 530}γ1: 
ΠΤ εῖ αυϊὰ Ξυρετεβί, εἴ τηῖὶ ἰδϑτηθ 6πι6. 
᾿ Βὶ οΔΡΙΔ5 ὈΐΟΓΟ, 5θουγα ἴῈῚ οἴ ΡΤ : δὰ ΔΠΠη05 

 Ψεπειῖξ, ἀπά Ἰοοὶ νεπουϊϊ, ἱπυθηϊεῖ. 

ἀἅ:. ἈΤΕΙΝῚ. 

᾿πὶε 4αϊς εβῖ, πυάαπι φαΐ ἴδ Ἔχρῃὶῖ τ αἴας οθοϊαϊι ὃ 
τς Ουἱ ἴδοεγε Βοο ρΡοϊυϊΐ, 5Ξαχειιϑ 116 ἕυϊξ. 

ἈΠ ΤΕρΕΓ ὐϑῃΐθηϑ 8]16ΠῸ ἰθηρογα το απὶ ἢ 

ἩἨυμιδπῦμ δϑῖ, ἤουὶ ἀθηΐαιθ, παῖδ, βοϊθῖ. 

ϑεὰ ροβίμδο ἱπῆιι5 4υοῦῖεβ δυὶϊ 1116, Υἱν εχίγα, 
ΟἸδυδα ἴογαϑβ ; Τυγβαβ πὸ ΡΑ᾿ΙΑΓῚ5 146Π|. 

42. ΕΥΒΡΕΜ. 

Νίος πἰπυῖαπι βἰπρΊοχ ΠΊΪΗΙ 511, πος οαϑδία ρθε] : 

δε πἰπεῖυπι ἰαγάθ πᾶπὶ ἀαΐ, εἴ 1}1ἃ οἾἴ0. 

43. ΕὔΒΡΕΜ, 

Εβῖπε ΟΡ δά υϊτεγῖτπι πυάδπ αὶ οἸἐπηϊποῖ, ἴρ86., 

Ῥγιμαρουϊβια σεϊαῖΐ, ραγαβ δά] τ τ] ἢ 

Τὰπο ἴῴ6ο ῥ]ογδηβ ἰδοογδ15, ἢ]1ὰ, νυ] απ, 

ἘΡΙΘΟΓΆΖΙΘ ᾿Π58Π1 ΡΓῸ ἴογα ἀθγα ἴεγεϑ ἢ 
8. 



θ8 ἈΝΤΗΟΙΘΘ ΡΑΓΑΤΙΝ 

Ἀλλὰ, νέοι, πανδημὶ τὰ λῃστρικὰ τῆς Ἀφροδίτης 

φεύγεθ᾽- ὁ συμμίξας καὶ χαταδὺς πίεται. 

45. ΚΙΛΛΑΚΤΟΡΟΣ. 

͵ - 

Παρθενικὰ χούρα τὰ ἃ κέρματα πλείονα ποιεῖ, 
᾿ .- , 

οὖκ ἀπὸ τᾶς τέχνας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τᾶς φύσιος. 

46. ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

α. Χαῖρε σύ, β. Καὶ σύ γε χαῖρε. α, Τί δεῖ σε χαλεῖν ; 
[β. Σὲ δέ; α. Μή πω 

τοῦτο" φιλόσπουδος. β. Μή γε σύ. α. Μή τιν᾽ ἔχεις ; 

β. ̓ Δεὶ τὸν φιλέοντα. α. Θέλεις ἅμα σήμερον ἡμῖν 

δειπνεῖν; β. Εἰ σὺ θέλεις. α. Εδγε" πόσου παρέσῃ; 

β. Μηδέν μοι προδίδου. α. Τοῦτο ξένον. β. ᾿λλ᾽ 
[ ὅσον ἄν σοι 

χοιμηθέντι δοχῇ) τοῦτο δός. α. Οὐκ ἀδικεῖς. [ἥξεις; 

Ποῦ γίνῃ; πέμψω. β, Καταμάνθανε. α. Πηνίχα δ᾽ 

β. Ἣν σὺ θέλεις ὥρην. α. Εὐθὺ θέλω. β. Πρόαγε. 

41. ῬΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

Πολλάκις ἠρασάμην σε λαδὼν ἐν νυχτὶ, Θάλεια, 

πληρῶσαι θαλερῇ θυμὸν ἐρωμανίη"" 
νῦν δ᾽ ὅτε [μοι] γυμνὴ γλυχεροῖς μελέεσσι πέπλησαι; 

ἔχλυτος ὑπναλέῳ γυῖα χέχμηχκα χόπῳ. 

Θυμὲ τάλαν, τί πέπονθας ; ἀνέγρεο, μηδ᾽ ἀπόχαμνε" 

ζητήσεις ταύτην τὴν ὑπερευτυχίην. 

48. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ὄμματα μὲν χρύσεια, καὶ δαλόεσσα παρειὴ, 
χαὶ στόμα πορφυρέης τερπνότερον χάλυχος, 

δειρὴ λυγδινέη, καὶ στήθεα μαρμαίροντα, 
χαὶ πόδες ἀργυρέης λευχότεροι Θέτιδος. 

Εἰ δέ τι χαὶ πλοχαμῖσι διαστίλθουσιν ἄκανθαι, 
τῆς λευχῇς καλάμης οὐδὲν ἐπιστρέφομαι, 

49. ΓΑΛΛΟΥ͂. 

, Ἡ τρισὶ λειτουργοῦσα πρὸς ἕν " τάχος ἀνδράσι Λύδη, 

τῷ μὲν ὑπὲρ νηδὺν, τῷ δ᾽ ὑπὸ, τῷ δ᾽ ὄπιθεν, 
εἰσδέχομαι φιλόπαιδα,, γυναικομανῇ, φιλυόριστήν. 

ἰ σπεύδεις, ἐλθὼν σὺν δυσὶ, μὴ χατέχου. 

δ0. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

, 

Καὶ πενίη καὶ ἔρως δύο μοι χαχά" χαὶ τὸ μὲν οἴσω 

Αἴ γοβ, ὁ ἤανθπθδ, οαποῖίμ ργϑἀδίου  5- πᾶ γ68 ὙΘΠΘΥΊΒ. 

Γαρίίο - φαὶ Δοοθδϑι} οἰϊδιη ΤΠΘΓΒῚΒ Ἡ)αΤ6 θροεῖ. 

45. ΟἸΠΠΑΟΤΟΆΙΒ. 

Ὑἴγρο ῬΌΘΙ]ὰ 5105 ΠυΤΏΠΊα]05 τα Πρ 1οδΐ, 

0 8Ὁ τί, 868 ἃ παίιιγδ. 

40. ΡΗΠΠΟΘΕΜΙ. 

α. ϑαῖνα ἴα. ὃ. Ἐξ τὰ ᾳυϊάοιι βαῖνθ. α. υο οροτίοί {δ 

τς [γορᾶτο9 ὃ, Αο ἴθ ἢ α. Νοπάτπι 

Βοος πἰποῖβ ργοροτδ. ὃ. ΝΘ ἔὰ οοτίο. α. ΝΌΠαΌΘΠΩΙ ΒΔΡ65} 

Ὁ. Β6ΙΉροΥ Θὰπὶ «αΐ ἃιηθξ. ὦ. ὙΊβπ ἀηὰ μοᾶϊθ ποθἰβοιπι 

οαπᾶγοϑ ὃ. δὶ ἔπ νἱἷβ. α. Ευρο! ἀυδηΐξὶ δ. 85 ἢ 

Ὁ. ΝΙΒΙ ταΐμὶ ἱπ-πίθοοββα- 65, α. Ηοο πούυμι. ὃ. ϑ6α, 

[ᾳπδηΐασχῃ {ἰὶ 

Ροβί-οοπουθίζαμι υἱἀθθῖξαν, μοο ἀδ. α. Νοῖι ἱπ᾽ τᾶ 65. 

ὕὶ ΒΑΡ 88} τοϊ δα. ὃ. Επ! ἄϊβοθ. ἃ. Θυδηᾶο δαΐθινι νϑ- 

ὃ. Οὐδ ἴα υἱβ Βοτᾶ. α. ϑ[αϊγη υοὶο. ὃ, Ῥγϑὶῖ, [ηϊ659 

47. ἈΌΕΙΝΙ. 

5ΦΡ6 υοίβιθχρϑίνι αὖ ἴθ δι ρΙοχὰβ. ῬΘΓΡ ποσΐοιαι, ΤΠ], 

ΘΧΡΙΘΓΘτι δηϊπηθπι Πογθηΐθ ΔΊΟΥ 5-1πβδηΐᾶ : 
πὰπο δυΐοιῃ, φασι πα ἃ ταϊἱ ἀυ]οἴθιι5. τηο μι θγ 8 ἀοοιθᾶ8, 

βοϊαΐαβ γοίογποβᾶ ἰδήσιιθο ᾿αββιἐπαΐηθ. 
Μίβου δηΐπιθ, υϊὰ ρᾶ55118 68 ἢ Θχρϑυβίβοογο, πὰ [ἃ 5085 : 

φιῶτοϑ αἰἐφιιαηο Ἰνὰης Βα ΘΓ ΔΙ - [6] οἰ αΐθτα 

48. ἘΣΟΒΌΕΜ. 

Τιυμηΐηδ δι ΐ δυγοα, οἵ υἱΐγοα σϑηᾶ, : 

οἵ ο8 Ῥυτραυγοὰ ἀρ] οί Π π5. οαἶνοα () 054), 

ΘΟΙατὰ ᾿γσάϊηδυγω, οἵ ρϑοΐαβ ρ] θη 68, : 

εἴ ροᾶθβ ἀγρθηΐθα δ θίογοβϑ Τῃθεϊᾶθ. 

υοάϑὶ ΡΔΌ]] πὶ ἱπίογ-Θ Ρ 1105 ἐγα! υοοπί ἀυπιὶὶ (απ), 

ΔΙΌΔΤΩ ΒΕ ΠΡ Ό]ΔΤ Πλἱΐ η6 ΟΌΓΟ, 

49. ΟΑΠΠῚ. 

Τυθαβ ἰηβουυθη8 δὰ ἀπῦτῃ Ἰδοΐατῃ (9) Υἱβ Πυᾶθ, 

πυΐο ΒΌΡτὰ υθηΐγοπι, 111 βίου, 4} ἃ βροϑέίοο, [τϑγι. 

« Αἀτηϊο, ἐπφυΐέ, Ῥοραϊοοποιη., του] ΘΓοβαση,, ἱτταχηδίο- 

Εἰδιηβὶ [οϑεϊπαβ, ἰησ τ 5518 ΟΌ ΤΩ ἀπ ΟθῚ15, 16 Δ 5 1Π6088. » 

ὅ0. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Εἰ Ῥδιυρογίδβ οἱ διῆου ἄπο τρϊῃιὶ τη] ; οἵ διξθυατη ἔ γᾶ. 

ΙΏΥΘΏΪ65 Δ] πὶ {( ἀοίογρθ οἱ οομαρυΐηιο ἤθίυ5) 
Ουἱ ποο ἴὸ οδδάαϊ, ἢ]1ὰ, πθο υἱάθαϊ, 

48. ΒΌΕΙΝΙ. 

ΑΓΘαΒβ εϑἴ 000}15 ἀθοον, εἴ βεπᾶ Ῥγοχὶ πᾶ Υἱ[τῸ, 

Ελτυθοιν εβὶ οἱ {υἱ βοϊθὶ 6886 Τοϑβίβ. 

Ῥεοΐαβ μαθδὶ τδάϊοβ, δἵ υἱποὶϊ ΠΥ ΠΊΟΓᾶ ΟΘΡΎΪΧ, 
ϑυηῖ, ΤΠΘΙΙάο5 4 8168 ΥἹΧ ΤΘΟΙ 6856, Ῥθάε65. 

Οὐοά 51 ρ6γ πιράϊοβ μη! 86 βρῖμα οἂρ!]} 108, 

Ηδο ερο πἶ! 41} ἰθΥΤΘῸΓ ἃ βι1ρυ]ὰ, 



᾿χούφως" πῦρ δὲ φέρειν Κύπριδος οὐ δύναμαι. 

᾿ δ1. ἈΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

᾿ Ἦράσθην, ἐφίλουν, ἔτυχον, χατέπραξ᾽, ἀγαπῶμαι" 
τίς δὲ, χαὶ ἧς, χαὶ πῶς, ἡ θεὸς οἶδε μόνη. 

82. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Εἰς ᾿Αρσινόην ἑταίραν Σωσιπάτρον. 

᾿ Ὅρχον χοινὸν ἼἜρωτ᾽ ἀνεθήχαμεν" ὅρχος ὃ πιστὴν 
4 ΡΥ ΝΕ ΟΎ ἼΥΎΣΣ τ: Ῥυ.: Ὶ ΨΥ ΝΣ 

Ε 

ο΄ Ἀρσινόης θέμενος Σωσιπάτρῳ φιλίην. 

ἊἌλλ᾽ ἢ μὲν ψευδὴς χενὰ δ᾽ ὅρχια, τῷ δ᾽ ἐφυλάχθη 
᾿ ἵμερος" ἥ δὲ θεῶν οὗ φανερὴ δύναμις. 

᾿Θρήνους, ὦ Ὑμέναιε, παρὰ χληΐσιν ἀχούσαις 

Ἀρσινόης, παστῷ μεμψάμενος προδότῃ. 

88. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἯἩ πιθανή μ᾽ ἔτρωσεν ᾿Δριστονόη, φίλ᾽ Ἄδωνι, 
χοψαμένη τῇ σῇ στήθεα πὰρ χαλύδη. 

Εἰ δώσει ταύτην χαὶ ἐμοὶ χάριν, ἣν ἀποπνεύσω, 
μὴ πρόφασις, σύμπλουν σύμμε λαδὼν ἀπάγου. 

84. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Μήποτε γαστροδαρῇ " πρὸς σὸν λέχος ἀντιπρόσωπον 
. παιδογόνῳ χλίνης Κύπριδι τερπόμενος. 
Μεσσόθι γὰρ μέγα χῦμα καὶ οὐχ ὀλίγος πόνος ἔσται, 

τῆς μὲν ἐρεσσομένης, σοῦ δὲ σαλευομένου. 
᾿Αλλὰ πρὶν στρέψας δοδοειδέϊ τέρπεο πυγῇ, 

τὴν ἄλοχον νομίσας ἀρσενόπαιδα Κύπριν. 
ΒΡ. Ὑ ΣΙ Σ: Ω Ἔ -ὩΣ “Σ φ.- ιμόω. “ἂν 
ΟΝ δυδν:...π ν υκλὼνα ἐὺ δὰ  ἰὐὐμαὼς Δ οὐδ ϑαδάντ σον -.ν..».. ..3 

᾿ 58. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Δωρίδα τὴν ῥοδόπυγον ὑπὲρ λεχέων διατείνας 
ἅψεσιν ἐν χλοεροῖς ἀθάνατος γέγονα. 

Ἧ γὰρ ὑπερφυέεσσι μέσον διαδᾶσά με ποσσὶν, 
“ἤνυσεν ἀχλινέως τὸν Κύπριδος δόλιχον, 

ὄμμασι νωθρὰ βλέπουσα- τὰ δ᾽ ἠὖτε πνεύματι φύλλα, 
ἀμφισαλευομένης, ἔτρεμε πορφύρεα, 

μέχρις ἀπεσπείσθη λευχὸν μένος ἀμφοτέροισιν, 
καὶ Δωρὶς παρέτοις ἐξεχύθη μέλεσι. 

588. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. δὰ 

ΡΥ ΡΣ ΠΡ τ ΡΥ ΤΥ ΠῚ ἘἘχμαίνει χείλη με δοδόχροα, ποικιλόμυθα, 
Ψυχοταχῇ στόματος νεχταρέου πρόθυρα, 

χαὶ γλῆναι λασίαισιν ὅπ᾽ ὀφρύσιν ἀστράπτουσαι, 
σπλάγχνων ἡμετέρων δίχτυα καὶ παγίδες, 

ΠΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΑΜΑΤΟΒΙΑ. 09 
(δοῖ]6, 56 Ουργίἷβ ἰσηθπηι ΓΟΥΤΘ ΠΟ ῬΟΒΘΌΤΩ. 

ὅ1. ΑΝΟΝΥΎΜΙ. 

ΑΓΤΏΔΥΪ, ΟΒΟΙΪΔ ΠΌΔΙ, ΘΟΠΒΘΟΌ 5 ΘΌΤῚ, ῬΔίΓΑΥΪ, ΔΓΊΟΥ : 

56α συξηδηη, οδἔ ουΐπ8, οἔ φποτηοᾶο, ἀρᾶ 5εἐξ 5018. 

52. ΘΙΟΒΟΟΕΙΡΙΒ. 

Ιη Αγβίηοθη, ϑοβίραιγὶ διηΐοαμη. 

Φαγαγηθηΐαχη ΘΟτητηηθ Ατηογὶ θά! οαυ πη Ὲ5 ; ̓γαιηθπξυμα 

ΑΥ̓ΒΙΠΟΘΒ Βροπᾶθη8 5 βί ρδίτο διηϊο Εἴ η. [Πάοἰοτγα 

Αἱ Π4 τηϑπᾶδχ, νάπαι γα  αγαπᾶδ: βθᾶ δ μος ουδίο- 

ΔΙΏΟΥ ; ἀθΟΓΌΓΩ δαΐοτη πὸ οοηϑρίουδ ρΡοξοβίαϑβ. Γαϊξα 3 οϑὲ 

Οεμίξιβ, ο Ηγτηθπθθθ, ῥτῸ ἴογῖθιι5 δυᾶϊα5 

Αγβίπορϑ, ἐπιδίδτηῦτη ἱποῦβδη5 ῥῬγοάϊογθηη. 

838. ΕΣΒΘΡΕΜ. 

ϑυδᾶδ τὴη6 γυϊπογαυὶξ Αὐϊβέοποθ, οᾶγο Αἀοηΐ, 

ῬΙδησοηβ ἔθπδτη ρϑοΐογα δὰ Ῥεγρυϊδγη. 

51 ργωβίδοιξ Βδπὸ δἔϊδιη τα ηΐ σταξίδτη, ψαῦμη Θχϑρίγαυογο, 

Βδυᾷ τηογᾶ, σοΠΥθοίογοτα ἔθοΌΓΙΩ Τὴ6 ΒυΓηθη58 ἀρᾶάαο. 

δά. ΕΣΠΌΒΡΕΜ. 

Νδ ὑπσζύδιη υΐογο-σταυϊἄάδτωη,, δοοθᾶθηβ Ἰθοΐυτη, δάυθγβαμη 

ἱποὶϊη65 Πἰθογ το -Ῥγοογοδίσίοθ υθπογα [6-ΟὈ] δοΐδη8 : 

ἱπ-τηραϊο δηΐτη ἴησοηβ Παοξιδεϊο ποὺ ῬΑΓΥΙΒ Δ ΠῸΓ οτίξ, 

τουηϊσδηΐο 1118, ἔθααθ ἰδοίαΐο. 

56α δηΐθᾶ ΘΟμΥ 386 τοβοῖβ σαυθθ παδίθιβ, 

ὌΧΟΓΟΙΩ ΓΟΡῸΐΔη5 ΤΩ ΔΒΟΌΪΔΓΩ 6556 ὙΘΠΕΘΙΌΓΗ. 

55. ΕΣΒΡΕΜ. 

Ῥογίάοτη τοβοὶβ- Ἰδέ 15 ΒΌΡΟΥ ΘΌΡΠ6 υδ͵-ἀἰδίοπαϊ, 

ΤΩΘΙΩ ΓΒ ἴῃ Υἱγο πε θῈ}5 ἸΤΩΓ ΟΣ 8115 βυτη-(Δοΐα8. [ὃθὺ5 

ΠΙᾺ δηΐτη ρυ Ομ υτί πηΐβ τηϑαϊαπι νυ οἰξιιβ- ἱπϑοοπᾶθης ρϑαϊ- 
ΦΌΒΟΙ γοοΐα Ὑοποῦὶβ βίδαϊατη, 

ΟΟυΪ 15 Ιαησυϊάθγα ἔπθ 5; Ηἱ δαΐθτη, υϑὶαΐ γϑηΐο [Ὁ}18. 

ἀυπη-ογοῦγα- 5 51Π1Ὲ, ἐγοτηθθδηΐ ΡυχΡαγοὶ, 

ἄοπος οὐαβυτγη οϑέ ΔΙ ΒΌΓΩ ΤΟΒῸΓ ΔΙΏΒΟΒΡΕΒ, 

οἵ Βοτῖβ βου 15 Τὰ 58-Δουξ ΤΟΙ ὈΓ5. 

ὅ6. ΣὔΒΡΕΜ. 

Τηβαηῖγο- ἰδοϊυπξ Δ ΌΓα Τὴ6 ΤΟβ68,, ὙΔΙΪΟΓΈΓΩ-ΞΟΥΤΩΟΠΊΓΩ, 

Δηϊτηάτη- Το γοπέϊα οὐἱβ ποοεΐδγοὶ υθϑεθαϊα, 

οἵ ΡῬΡαρυϊς οἰ πεῖ8. 50} ΒΌΡΘΓΟΙ 5 υ]σαταπίοθβ, 

Υἱβοογατα ποβίγοσατη τρία οἵ Ἰαααοὶ, 

51. ΙΝΟΕΚΤῚ. 

᾿ς ἙἘχαγοὶ, ρει, ἰθπαϊ, Ξασοοβϑῖξ, ἀπιαξ τη6. 
Ουΐξβ, 4αυτ, 4υοτε πηοάοῦ 5Ξεῖϊ ἀθὰ 501 Ὑεπι8. 

506. ΡοβοοβιΡ . 

᾿ς Με ἐυγίδηϊ, ἀπἰπιυπιααε Παιαπὶ ἀγευΐα ἰ8 ΡῈ 1], 

Οτίβ ποοείαγεϊ ᾿ἰπηῖπα ῥἱοῖα τοβὶβ : 

Οὐυΐᾳαα 5ΌΡΕΓΟΙ 115 σα} σΟΒΙ θα μίαν ὁ66}}}, 
ϑυθάο14 υἹβοαγι 5 τϑῖϊα ἰθηϑᾶ πη6ῖ5 : 

1,Δοϊθοϊς 8 ρᾶγαβ ᾿πτἀςθ, τὸ5 ὈΪαηάα, ραρ}} 16, 
Μᾶ]οῦ ρυγραγΓοὶβ {αεῖβ ἀξοογ εϑβὶ [01115. 

5εὰ ᾳυϊά πο5 σαπρὰ ᾿υναῖ οβ5ᾶ οβίθηάεγα ἢ σαᾶπι πὶ 
(εἰαΐυπι τηδηθαῖ, ἰ65115 ἀτπάο ΜΙάφ. 



το 

χαὶ μαζοὶ γλαγόεντες, ἐΐζυγες, ἱμερόεντες, 
εὐφυέες, πάσης τερπνότεροι χάλυχος. 

Ἀλλὰ τί μηνύω χυσὶν ὀστέα; μάρτυρές εἶσιν, 
τῆς ἀθυροστομίης οἱ Μίδεοι κάλαμοι. 

61. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Τὴν πυρὶ " νηχομένην ψυχὴν ἂν πολλάκι χαίῃς,, 
φεύξετ᾽, ΓΕρως" χαὐτὴ, σχέτλι᾽, ἔχει πτέρυγας. 

858. ΑΡΧΙΟΥ͂. 

Νήπι᾽ "Ἔρως, πορθεῖς μὲ τὸ χρήγυον' εἰς μὲ χένωσον 
πᾶν σὺ βέλος, λοιπὴν μηκέτ᾽ ἀφεὶς γλυφίδα, 

ὡς ἂν μοῦνον ἕλοις ἰοῖς ἐμὲ, καί τινα χρήζων.. 
ἄλλον ὀϊστεῦσαι, μηκέτ᾽ ἔχοις ἀχίδα. 

59. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Φεύγειν δεῖ τὸν "Ἔρωτα; χενὸς πόνος" οὐ γὰρ ἀλύξω 

πεζὸς ὑπὸ πτηνοῦ πυχνὰ διωχόμενος. 

00. ΡΟΥ̓ΦΙΝΟΥ͂. 

Παρθένος ἀργυρόπεζος ἐλούετο, χρύσεα μαζῶν 
χρωτὶ γαλαχτοπαγεῖ μῆλα διαινομιένη:; 

πυγαὶ δ᾽ ἀλλήλαις περιηγέες εἱλίσσοντο, 

ὕδατος δγροτέρῳ χρωτὶ σαλευόμεναι. 
Τὸν δ᾽ ὑπεροιδαίνοντα χατέσχεπε πεπταμένη χεὶρ 

οὖχ ὅλον Εὐρώταν, ἀλλ᾽ ὅσον ἠδύνατο. 

ΟΙ ΤΟΥ ἌΥΤΟΥ, 

Τῇ χυανούλεφάρῳ παίζων κόνδαχα Φιλίππη, 
ἐξ αὐτῆς χραδίης ἡδὺ γελᾶν ἐπόουν" 

« Δώδεχά σοι βέδληχκα, καὶ αὔριον ἄλλα βαλῶ σοι, 
« ἢ πλέον, ἠὲ πάλιν δώδεχ᾽ ἐπιστάμενος. » 

Εἶτα χελευομένη “ ἦλθεν: γελάσας δὲ πρὸς αὐτήν᾽ 
« Εἴθε σε καὶ νύχτωρ ἐρχομένην ἐχάλουν. » 

62, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Οὔπω σου τὸ χαλὸν χρόνος ἔσόεσεν, ἀλλ᾽ ἔτι πολλὰ 
λείψανα τῆς προτέρης σώζεται ἡλικίης, 

χαὶ χάριτες μίμνουσιν ἀγήραοι, οὐδὲ τὸ χάλλος 
τῶν ἱλαρῶν μήλων ἣ ῥόδου ἐξέφυγεν. 

Ὦ πόσσους χατέφλεξε τὸ πρὶν θεοείχελον ἄνθος, 

[ἡνίχα πρωτοδόλων λάμπεν ἀπὸ βλεφάρων. 

68. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ. 

Ἀντιγόνη. Σιχελὴ πάρος ἦσθά μοι’ ὡς δ᾽ ἐγενήθης 
Αἰτωλὴ, χἀγὼ Μῆδος ἰδοὺ γέγονα. ͵ 

Ιὰ 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΟΙ  ΡΑΤΙΑΤΙΝΑ͂ 

ΤηΔΙΏ ΘῈ ἸδοίοῶΒ, ὈΘη6-᾿ πρδΐοθ, σταί8- Ῥ] θη, 

ΤΟΥΤηΟϑ869, ΟἸΉηΐ ΒΥ ΟΓ68 ΠΌΤῚΣ ΘΔ] γΟΘ. 

Αἴ οὺσ ἱπᾶϊοο οδηΐθι5 οβϑᾶ ἢ ἔθϑίθϑ βυιηΐ 

ΒΆΥΓΜ Ια 15. 111 ΜΙ δ] δτηΐ, ; τς. 

87. ΜΕΠΕΑΛΟΘΒΕΙ. 

ΕἸΔΙΏΠ:6 ἱπηδίδηΐθηη (9) δἰ ΠΊΔ Τὴ 51 5:9 ΡΙῸΒ ὈΓΆΒ,. 

Γυρὶοί, ΑἸΩΟΥ; οὗ 'ρ88, τη ΐ56}16, μαροί 8188. 

ὅ8. ΑΒΟΗΠ. 

Ῥδγνα]6 ΑἸΏΟΓ, γαβίαϑ Τη6 ΘΧ Υ6ΓῸ : ἴῃ τὴ δχβδυνὶ 

ΟἸΏΠ6 ἔπ (Θ᾽ πὶ, ΤΟΙ Φαδ ΠῚ Τα ΠΙΠΊ6 {πα 68 βαρί δι, 

τΐ 50] πὶ ΘΟὨ Οἷἃ5 ΒΡΙ ΟΕ] 15 ΤΩΘΠ16, οἵ φιθπᾶδην οαρ θη 5 
ΔΙ᾿ [ΟΥ͂γΘ, ἰὰπὶ πὸπ μα θθα5 Οαβρ᾽ ἄθιη. 

ὅ9. ΕΠΌΒΡΕΜ, 

Εὐρογο ορογίοί ΑΥΔΟΓΘΠῚ ἢ ὙΔΠ115 ΔΒΓ : ΠΟ Θηΐτη οἰαρίαιιν 

ῬΘᾶ65 δἰαΐυ πη, ἀβ46 Ῥουβοααθηΐθμ. 

00. ἈΠΕΙΊΝΙ. 

ψίγρο ἀυροηΐοβ- ΡΟ 05 Ἰαγαθαΐ, ἀυγοᾶ ΤΠ πὶ 

ουΐα ἸΔοῖ1-Δ|]1Πραΐο - 5. Π}}}} ΡΟΠἃ ἰγγῖσδη8 : 

Ουποβααθδ ἰηνίοοτῃ στοίυμαδ ἐογ θα ΠαΓ, 

ὉΠ Ϊ5 ἀπαοκίογο οτΐο ἀρίίαΐο. 

Ἐχίυρογδηΐθιη ὙθγῸ οὨΐοσοθδί οχρᾶηβἃ ΤΩΔΠΙ8. 

Ἑυτοΐδηι, ποη ἑοΐατη,, 564 φυδηΐαχῃ Ροΐεγδί. 

61. σΠΌΒΡΕΜ. 

Οὐχ πἰργδ- Ο Ὁ} 15 Ἰυἀ6η8 οοηάδοοιη ῬΏΠΙΡΡΑ, 

ΟΧ ἴρ80 οογᾶδ βιδυον τἱάθγο δαηι ἴδεϊ : 

« Ῥυοάθροϊπι 0] ᾿δοξιι5-Τηϊβὶ, οἵ ογἃ8 41105 τη δι (δ ],, 

δαΐ ΡΙῈ8, δι ΓΟΓΒῸ8 ἀποάθοοΐπη, Ρουϊα8.» 

Ῥείη [888 γϑηϊξ ; τ ἀθηβάιι6 600 δἃ ΘΠ), 

« {Π]πᾶτὴ [6 οἴΐϊδηι ποοίτπι γϑηϊοπίθμι ἰην 2556 }}} » 

02. ἘΣΤΌΒΌΕΜ. 

Νοπάσχῃ {0 ρυ]ο τι ἐυἀΐποιη ἰοιηριβ οχβεϊηχίξ, βοᾶ δάμις 
ΤΟΙ Ταϊὰ ῬΥΪΟΥ5 ΒΟΥ ηζῸΓ ἐθίδί 8 : [υἹέ 

οἵ σταίϊδ τηδηθηΐ πο βθπθβοθηΐθβ, ΠΘΩῸ6 Ὑϑηϑίδ8 

6 118 τηδυηγηῖβ ἃ ξ ΤΟβᾶυῖο ουδηθΐί. 

ΟἹ ! φυοί-γΓο8 δα 581} θυ ἰδέ {16 ἀἰνίπαβ 05, 

[4υδηᾶο ῬΥΪμηδ-[6]8- ΔΟ] Δ 1118 ἔα] ροθαΐ οχ Θο0}15:} 

035. ΜΑΒΟῚ ΑΒΟΈΝΤΑΆΒΗΠ. 

ἈΠΕΡΟΠ6, 5160] ΡΥ 15 ΘΓᾺ8 Τα ΪὨ] ; τί ὙΘ1Ὸ ἔδοίᾶ 685 

ΖΕΐοΙα, οἵ ὁσο Μϑᾶϊιϑ δῇ 50πὶ [δοίιιβ, 

ὅ9. ΛΕΘΕΙ. 

Α ὙΘΠΟΥΙ5 ῬύθΡῸ ἢ0}]ἃ δὶ ἴαρα. Οὐμο τηΐβον ἴθ0, | Ῥεγρείυο ρϑάϊίθπι οὐπὶ ργθπιαΐ ἃ165 ΑΠΊΟΡ ὃ 



Ψ 

ο΄ θ4. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

ε. Νῖφε, χαλαζοδόλει, ποίει σχότος, αἶθε, χεραύνου, 
ΟΠ πάντα τὰ πορφύροντ᾽ ἐν χθονὶ σεῖε νέφη. 
Ἦν γάρ με χτείνης, τότε παύσομαι" ἣν δέ μ᾽ ἀφῆς ζῆν, 
᾿ χαὶ διαθεὶς τούτων χείρονα, χωμάσομαι" 

᾿ ἕλχει γάρ μ᾽ ὃ χρατῶν καὶ σοῦ θεὸς, ᾧ ποτε πεισθεὶς, 
δ Ζεῦ, διὰ χαλχείων χρυσὸς ἔδυς θαλάμων. 

65. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

᾿ Αἰετὸς ὁ Ζεὺς ἦλθεν ἐπ᾽ ἀντίθεον Γανυμήδην, 
ο΄ χύχνος ἐπὶ ξανθὴν μητέρα τὴν Ἑλένης. 
Οὕτως ἀμφότερ᾽ ἐστὶν ἀσύγχριτα" τῶν δύο δ᾽ αὐτῶν 
ο΄ ἄλλοις ἄλλο δοχεῖ χρεῖσσον, ἐμοὶ τὰ δύο. 

66. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

 Ἐὐχαίρως μονάσασαν ἰδὼν Προξίχην ἱκέτευον, 
ο΄ Καὶ τῶν ἀμδροσίων ἁψάμενος γονάτων, 

« Σῶσον, ἔφην, ἄνθρωπον ἀπολλύμενον παρὰ μιχρὸν, 
«χαὶ φεῦγον ζωῆς πνεῦμα. σύ μοι χάρισαι. » 

Ταῦτα λέγοντος ἔχλαυσεν- ἀποψήσασα δὲ δάχρυ, 
ταῖς τρυφεραῖς ἣμᾶς χερσὶν ὑπεξέδαλεν. 

ἷ 67. ΚΑΠΙΤΩΝΟΣ. 

Ε Κάλλος ἄνευ χαρίτων τέρπει μόνον, οὗ χατέχει δὲ, 
ὡς ἄτερ ἀγχίστρου νηχόμενον δέλεαρ. 

68. ΛΟΥΚΙΛΛΙΟΥ͂, οἱ δὲ ΠΟΛΈΜΩΝΟΣ ΤΟΥ͂ 
Ἶ ΠΟΝΤΙΚΟΥ͂. 

ἷ Ἢ τὸ φιλεῖν περίγραψον, ΓἜρως, ὅλον, ἢ τὸ φιλεῖσθαι 
᾿ πρόσθες, ἵν᾽ ἢ λύσης τὸν πόθον, ἣ χεράσης. 

; 69. ΡΟΥΦΙΝΟΥ. 
᾿ Παλλὰς ἐσαθρήσασα χαὶ Ἥρη χρυσοπέδιλος 

ΘΟΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΆΑΤΑ ἈΜΑΤΟΒΙΔ. τι 

θέ. ΑΒΟΠΕΡΙΑΌΙΒ. 

Νίησο, ϑταπάϊηδ, ἴδε ἔθηθθγαβ, Γυ σιγὰ, 
Οὐβουγδηζία οτηπῖα ἔοττὸ ἱπουέο ΠΡ 18. 

51 δηΐπῃ τη6 οοοἰἶ5,, ἔππο ἀρβίπδπι :; 56 51 Γη6 5ἰπἰβ υΐνϑγο, 

. ἔπι ἢϊ6 ΘΟηΒΌ]6Π5 Ηΐ5 Θἔδπη ΡΟΟΓα., ΘΟΙΩἰΘΒΔΌΟΥ : 

Πᾶγη γα ϊξ τηθ φαΐ, εἶ ̓  φαοααθ ἱπηρογαΐ ἄθαβ, οσαΐ οΟἸΐτα οΡὸ- 

δαρρίζοτ, ἴῃ ὅθ Π605 Δαγαπη Ῥποίγαϑεϊ ἘΠδΙδπηοϑ ! [ἀϊδη8, 

θὅ. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ααυΐα Τυρρίζον γνοπὶξ δὰ ἀΐατη Οδηγτηθάδιη 

ΟΥ̓ΒΠῸ5 δα ἤανδηὴ τηδίγοιη Ηθ]θηο. 

516 αἰγαμηχαθ ποὴ 68 ἀἰβοογηῖθη!6 : Βογάτη δυΐθτι ἀπογιμι» 

8}1|5 αἰϊπὰ υὐάθίυν ρῥγωογοπάπμι, τη ἃτηθο. 

66. ἈσΕΙ͂ΝΙ. 

Ορρογίαπα βοίδτη υἱάθηβ Ῥγοάϊοθιτ ἱτηρ! ογΆθάτη, 

οἵ δπιθγοβῖδ δι θχαβ θη, 
« ὅ6γυᾷ, » αἰχὶ, « Ββοτηΐποιη Ῥπο ρῬογαϊξαγα, 

« οἵ Γυρϊοπίοπι υἱξοθ μἰ ξατα ἕὰ τοὶ σταξ σατο "ἢ. 

Ηῶς πι ἀϊοθηξο ρογανϊξ ; δρϑίογβα δυΐομι Ἰδοτίτηα, 

ἀο!οδίϊ5. πῸ5 τοδηΐθα8 Ἰδπἰ ον - οἰδοἰξ. 

67. ΟΑΡΙΤΟΝΙΒ. 

Ὑδημδίαϑ βίη στα15 ἀεἸθοίδί ἰἀπίυμημηοάο, Ξοὰ ποθὴ γοίϊποξ, 

αἱ 5ἰπ6 ἤδη παίδηβ δϑοᾶ. 

68. ΕΟΟΙΠΠΙΙ, αἰβ ΡΟΠΕΜΟΝΙΒ ΡΟΝΤΙΟῸΙ. 

ὙῈ δρᾶγο ἀο]ο, συρίάο, ἰοΐατα, ΥὙ6} Διηδυὶ 

δάάᾶρ, υἱἦ δυΐ 5οἴναϑ ἀοϑιἀθγίαμη, δὰξ τηΐβοθδβ. 

69. ἈΓΌΕΊΝΙ. 

ῬΆ}145 οἵ πὸ δυγοὶβ- α] οἰβ σοπβροοίᾷ 

Θά. ΑΒΟΓΕΡΙΊΑΡ.. 

ΞΔ ἴεπεθγαβ, βανὶ πῖνε, σγταπάϊηθ, εἰ ἴσπα οογιιβοᾶ : 

ο΄ (ὐμπεῖᾶ ΞΠρεγ ἴεγγαβ πὰ] πῖστα αααΐδ : 
᾿ ΒΒ εβῖπο 5ὶ οοοϊάϊβ : 5'η ἐγδοῖδϑ πὴ τηδ]ε υἱΐα 

ο΄ ϑοβρῖϊο, ΡΕΓδῸ πιο υἴβογε ᾿ἰπηθὴ Πογο. 

᾿ς Νδϊὰ τγδἢϊξ 116 ἀδυβ, 4υο ἴὰ σορεηῖα ρ]ιεινας, 

Φυρρίϊζον, Ὡγαΐοβ ἀυγειις ἴῃ ᾿μαϊαπιοβ. 

,65. Ἰνσεϑτι. 

᾿ς Ψυρρίζεν οὉ Ι,οβάδπι ἢϊ οἷον ; Οδηγιηθάῖβ ἀπιοΓα 
ος χὰ οδίεϊ, ἴρβε 5ὶ ἔμ! πηϊηῖ5 αἰθ5 δγαῖ : 

 Ξᾶς 5Ξυργεπιᾶ ρυΐδπβ ἄμ φαμάϊα. ὅπη φυΐθας Π]υὰ 
᾿ς Ρυ οογὰϊ εβῖ, 4}115 ἰσίυα : αἰγαμπηαδ ΠΕΣ. 

66. κὐεικι. 

᾿ς Ομὰ Ργοάΐοεπ 5οἴδιη, πο σοι! ἀηΐ6, ΥἸἀ ΠΏ, 

1,Ἄρϑιι5 δὲ ᾿ρβίιιβ, ΞΡ 6 ποτ, ρεάεϑ. 

Θεγνα Βοπιποπι, ἀϊχὶ, ΟΌΪ ΠΊΟΓ9 ΘΥΑΥ 5 πητηϊποῖ, εἴ ἴδο 

Μυπεγὶβ μδης Δηἰπιᾶπι, 45 ἔασι, 6556 ἴυϊ. 

Εἰεθαῖ, υἱ αὐυάϊοταϊ : 5εἀ ἤεηιῖϊα ᾿ὰπηΐπᾶ σ᾽ σοδῃ5 

Νοϑ ἃ 88 ἴεπεγα ΓερρΌ 111 τηᾶπι. 

67. ΘΑΡΙΤΟΝΙ5. 

ἘοΥπιᾶ 5ἰπα 16 ο θυ γῖβ ρἰδοεῖ, αἵ πεαυϊξ υηὰ ἴθῃεσε : 
ΖΈτα πϊσὶ 5 ϑῖπε, φυϊά ἴδοις εβοὰ παΐδηϑ ἢ 

98. ΤΟ ΟΊΓΓΙ. 

ΑΟΠῈΡ διηδγα Πη60π|, ταὶ ἈΠΊΔΤῚ ἴαησα,, (ρίάο ; 
τι ἴαχ νεὶ νἱναῖ μηϊχία νεῖ ἱπίογοδῖ. 

θ9. Βσξισι. 

Μαοηῖάα ἀϑρεχὶϊ οὰπὶ ῬΑ ]]ὰ5 εἰ αιιγοὰ Ζυηο, 



12 ἈΝΤΗΟΙΘΘΙΖ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

Μαιονίδ᾽, ἐκ χραδίης ἴαχον ἀμφότεραι" 

« Οὐχέτι γυμνούμεσθα" χρίσις μία ποιμένος ἀρχεῖ" 

« οὗ χαλὸν ἡττᾶσθαι δὶς περὶ χαλλοσύνης. » 

710. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Κάλλος ἔ ἔχεις Κύπριδος, Πειθοῦς στόμα, σῶμα καὶ 

εἰαρινῶν Ὡρῶν, φθέγμα δὲ Καλλιόπης, [ ἀκμὴν 
νοῦν χαὶ σωφροσύνην Θέμιδος, καὶ χεῖρας ᾿ἈΑθήνης" 

σὺν σοὶ δ᾽ αἱ Χάριτες τέσσαρές εἰσι, φίλη. 

Ἴ1.. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ, οἱ δὲ ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝ- 

ΔΡΕΩΣ. 

Πρωτομάχου πατρὸς καὶ Νιχομάχης γεγαμηχὼς 
θυγατέρα, Ζήνων, ἔνδον ἔχεις πόλεμον. 

Ζήτει Λυσίμαχον μοιχὸν φίλον, ὅς σ᾽ ἐλεήσας 
ἐχ τὴς Πρωτομάχου λύσεται ᾿Ανδρομάχης. 

7, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

ῬΓοῦτο βίος, τοῦτ᾽ αὐτό: τρυφὴ βίος. "Εῤῥετ᾽ ἀνῖαι' 
ζωῆς ἀνθρώποις ὀλίγος χρόνος. Ἄρτι Λύαιος, 

ἄρτι χοροὶ, στέφανοί τε φιλανθέες, ἄρτι γυναῖχες" 
σήμερον ἐσθλὰ πάθω: τὸ γὰρ αὔριον οὐδενὶ δῆλον, 

18. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

Δαίμονες, οὖχ ἤδειν ὅτι λούεται ἣ Κυθέρεια, 
χερσὶ χαταυχενίους λυσαμένη πλοχάμους. 

Ἱλήχοις, δέσποινα, χαὶ ὄμμασιν ἡμετέροισι 
μήποτε μηνίσης, θεῖον ἰδοῦσι τύπον. 

Νῦν ἔγνων: 'Ροδόχλεια, χαὶ οὐ Κύπρις. Εἶτα τὸ κάλλος 

τοῦτο πόθεν : σὺ, δοχῶ, τὴν θεὸν ἐχδέδυχας. 

74, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟῚ... 

Πέμπω σοὶ ; Ῥοδόκλεια, τόδε στέφος, ἄνθεσι χαλοῖς 
αὐτὸς ὑφ᾽ ἡμετέραις πλεξάμενος παλάμαις. 

Ἔστι χρίνον, ῥοδέη τε χάλυξ, νοτερή τ᾽ ἀνεμώνη : 
χαὶ νάρχισσος ὑγρὸς, καὶ χυαναυγὲς ἴον. 

Ταῦτα στεψαμένη, λῆξον μεγάλαυχος ἐοῦσα " 
ἀνθεῖς χαὶ λήγεις χαὶ σὺ καὶ ὃ στέφανος. 

7. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ΤΠ είτονα παρθένον εἶχον ᾿Αμυμώνην, Ἀφροδίτη, 

Μφοηΐᾷο, οχ δηΐπηο Εἰαπηαθδηΐ : [5ιΠοῖξ. 
« Ηδυᾶ πυσδθϊ πηι ΔΙΩρ] ἶπ5 : υἀϊοίαγα Ῥαβίουβο ππῖιπὶ 

ΟῚ 65ἐ ρα ]οἤγατα υἱποὶ 85 σου ξαηΐ65 ἂ6 ἀκ οεώς τὰν 

70. ΕΒΡΕΜ. 

γαοπυβίδίοιη μὰ θ65 ΟὙρυϊ 5, ϑυδᾷδο ο5, ΘΟΓΡῚ18 86 ΠΟΓΘΙῚ 
ὙΘΓΒΔΓΌΙῚ ΗΟΓΔΓΌΙῚ, γοσθι ΟΔ]]ΠΟΡ68, 

τηθηΐοπι δὲ (θη ρογαηίατη ὙΠΟ 8, πη η 586 Μίπογνῶ : 

ἰδοῦχη αταί βηΐ αυδίζιον, διηϊοᾶ. 

71. ΨΒΌΕΜ, 8115 ῬΑΙΓΑΘῈ ΑΙΕΧΑΝΌΒΙΝΙ. 

Ρτγοίοιηδοδὶ ραίτγὶβ. οἵ ΝΙοοτηδοῖδα αυϊ-ἀυχίϑι 

{]ΐατὰ, Ζοπο, ἀοπιὶ ΒΔ Ρ65 ὈΘ]ΠΌ Τὴ. 

Οὐδ ΠΥ βμηδοθατη τηρροϊπι διηΐουμη, φαΐ, ξαὶ Του ι15, 
ἃ Ρτγοίοσηδοιὶ ἢ] ΠΡ γα  Ἀπατοτηδοθδ, 

72. ἘΠΌΒΌΕΜ, 

Ηοο δε υἱΐα, μος ἰρϑυχῃ; ἀο] οἶθο υἱΐα, Ἐδοθβϑίίθ, συγ : 

υἱΐος Βου ηἶθι5 Ὀγονα ἔθιρυβ. Νάηο Πγδθιβ, 

ΠΌΠΟ ΟΠΟΥΪ, ΘΟΓΟΠΘΤᾺΘ ΠΟΙ - ΔΓ Ϊοδθ, πὰ πο ἔδγηΐηξο : 

Ποᾶϊθ ὈΟΠΪ5 {ΔΓ - ογαβίϊηα θηΐπη α165 ποιηϊηΐ ποίΐδ. 

73. ἈΌΕΙ͂ΧΙ, 

ΟΙΙ, ποὴ πογδΠὶ Ἰᾶγαγο Οὐ Πογθᾶτη, 

ΤΩ 18 Ρ6Γ- Ο0118- ῬΟηἄυ]05 ΒΟ γοπέομα οἰποίπηοβ. 

Ῥτορ ἃ 518, ἀομηΐηδ,, οἵ ΘΟ} 8. ΠΟΒΕΓ5 

ΠΟΙῚ ἰγαβοὶ, αἰνίπδηη «αϊ- υἱἀδγιπί ΓΟΥΤηδιν, 

Ναμηο ἰηξο]]5ο : ἈΠοάοοΙθᾶ 68, δἔ ποὴ Ὑ6ηα8. “τὰ ρα] τὶ - 

11ἃ υπᾶθ ἢ αι, ΓΘΟΡ, ἄθδιι Θχϑρο  ϑῇ, [80 

74. ἘΠΌΒΡΕΜ. 

ΜΙεο εἰθὶ, ἈΒοάοοϊοθα, δῆς Θογοηδμι, Ποῖ θ5. ῬΌ]ΟΠτ 5 

4 'ρ86 πηοὶβ ποχὶ τηδηΐθι8. 

Ἐβί ΠΠΙΌΤ, ΔΙ θαι, ΤΟΒΘΔαΘ οἸνχ, οἵ Βαμα ἃ Δηθιηθη6, 

οἵ παγοίβϑι8 πα8, οἵ ογϑηθᾶ υἱοΐᾶ, 

ἨΪ58-ἴ6 ὈΟΓΌΠδΔη5 ἀρβίηθ ΒῸΡΟΓΡΙΓΘ : 

Ποτοβ οἵ ἀοἤογοϑοὶβ οἵ {πὰ οἵ φοϊοπᾶ. 

76. ἘΧΌΒΌΕΜ. 

ὙἹοΐηδη) ΒΑΘ ΌΔ ΠῚ ὙἹΓΡΊ ΠΟΙ ΑἸ ΙΠΟΠΘΗ, Ο γρηυρ, 

Ἠοϑ 51π}}}} δχ 1πΠ|0Ὸ οογάδ ἀθάθγθ β0ῃὸβ  : 

Β 1] ἱπλι8 πλιὰ ᾿ΓΘυιπὶ Ὠυ τ : 58 115 1ΠΠπ ἰη ΤᾺ ; 
Ιῃ [ονπης νἱηοὶ Πῖ6 Ὀὶ5 δϑὲ πἰμ μη. 

πο. ΕὔΌΒΌΕΜ. 

Ὁ 5 δυσλάα,, ὙΈπΠαΡΙβ Θρθοῖθβ ΕΠ}, ΟΡ ἴῃ ΗοΥ 5 
Ουα]α νἱρθῖ νϑυηὶβ ; νὸχ {] ΟΔ]ΠΟΡ 68 : 

ϑαποῖα, ῬΏΠ]6, ἩΠΘμἀἰ5 πλθ 8, εἴ τηδῃι5 Ιρβᾶ Μίπουνῷ, 

Το 5101 χυανίαπι Ογαιϊΐα ἰθρπᾶ νοοῖ, 

ἡ. ἈΤΕΙ͂ΝΙ. 

ΕἸοΥ 15. 6 ῬΌ]Ο} 15 πλῖττο ἘΠ Ὶ., ρα οἶγα, ΘΟΥΌΠΔΠῚ, 

(οπηροβιι πη ηΐθιι5 αιᾶπι, ἈΠΟάοοΙθα, πηεῖϑ. 
Ἐϑι ΠΑΓΡΟΪ55115 10], ΤΟϑὰ ΠΘῸ ΠΠΪΏΙ18 : δ᾽ ΔΠΘΠΊΟΠΘ, 

ΑἸΡάχιθ οφυ  οῖ5 ΠΠ1ὰ οαην νἱο 8. 

Ηΐβ5 τεαϊπηῖῖα οαραΐ ΠΟΙΪ, ῬΓΘΘΟΙ, 6556 βρογΡᾶ : 

510 65 αἱ Ποο δϑυίαηι : ἥογεὶ οἱ ἰηἀθ ρουῖΐι, 



τ᾿ μὰ τ ἡῶῶν ἔφλεγεν οὐκ ὀλέγον., ᾿ 
: Αὕτη μοι προσέπαιξε, χαὶ, εἴ ποτε χαιρὸς, ἐτόλμων" 
ο΄ ἦρυθρία. Τί πλέον; ετὸν ὐδρον ἠσθάνετο" 
᾿ἦνυσα πολλὰ καμών. Παραχήχοα νῦν ὅτι τίχτει" 
᾿ς ὥστε τί ποιοῦμεν ; φεύγομεν ἢ μένομεν; 

76. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. : 

ἐ ἥρρ᾽: πρόσϑεν ἔην ἐρατόχροος,, εἰαρόμασθος, 
: φύρος, εὐμήκης, εὔοφρυς, εὐπλόκαμος" 

χαὶ γήραϊ καὶ πολιαῖσι, 
τ χαὶ γῦν τῶν προτέρων οὐδ᾽ ὄναρ οὐδὲν ἔχει, - 
"τῆς δὲ τρίχας, κἀὶ ῥυσῶδες τὸ πρόσωπον, 
᾿. οἷον γηράσας οὐδὲ πίθηχος ἔχει. 

Ε΄ τ ΤΊ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 
᾿ 
Εἰ τοίην χάριν εἶχε γυνὴ μετὰ Κύπριδος εὐνὴν, 
οὐχ ἄν τοι κόρον ἔσχεν ἀνὴρ ἀλόχοισιν ὁμιλῶν. 
Πᾶσαι γὰρ μετὰ Κύπριν ἀτερπέες εἰσὶ γυναῖκες. 

78. ΠΛΆΤΩΝΟΣ. 

; Ὡρ ψυχὴν, ᾿Αγάθωνα φιλῶν, ἐπὶ χείλεσιν ἔσχον" 
ἦλθε γὰρ ἢ τλήμων ὡς διαδησομένη. 

79. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τῷ μήλῳ βάλλω σε σὺ δ᾽ εἰ μὲν ἑχοῦσα φιλεῖς με, 
: , τῆς σῆς παρθενίης μετάδος" 

: εἰ δ᾽ ἄρ᾽ ὃ μὴ γένοιτο νοεῖς, τοῦτ᾽ αὐτὸ λαδοῦσα 
᾿σχέψαι τὴν ὥρην ὡς ὀλιγοχρόνιος. 

80. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μῆλον ἐγώ βάλλει με φιλῶν σέ τις. ᾿Αλλ᾽ ἐπίνευσον, 
Ξανθίππη " χἀγὼ χαὶ σὺ μαραινόμεθα. 

νμδδαυν 

Ὡνι  ὶ 
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425 τηθᾶμῃ δηϊπηδτη ἰπΠδτητηδῦδξ ποπ Ἰουϊογσ. ἴ Βᾶπὶ : 

Ηδφὸο τϊῃὶ δ] υἀοραΐ, δἔ, δἱ φυδπᾶο (οτηραβ- Ἐξ, δυᾶθ - 

γα θοβοθρθαΐ. Ουἱὰ τυ] ἢ ἸΔθογθγη βοπεϊθθαΐ : 

Ρογίδοϊ τηυ]έαμη οοπηΐβαβ, Θαθδιιαϊ νυ πΠῸΠΟ ΘΑ ΡΆΓΟΓΟ. 

Ψάτη αυϊὰ ἀρίπηιϑ ἢ ἔα ρί πη} ἃ ἢ ΤΠΔΠΘΙΏΤΙΒ ἢ 

70. ΕΣΒΌΕΜ. 

Ηφὸο Ῥυίάθιη ογαΐ δια  ΠἸ 5. ΟΟΥΡΟΓΘ, ὙΘΥΠἾ5- ΡΔΡ 15, 

ΡΌΪΟ ΓΙ 5: ροαϊθυ8, Ῥγόοογα, μα] ΟΠ 8- 5 ΡΟ ΓΟΙ} 5 δῇ οομηΐβ : 

τηὰέαία Ὑ6γὸ οϑὲ [θιηροτο οἵ βεηθοίᾷ οἵ οδηΐβ, 

δἴψαρ πὰποὸ ῥυϊογυτηα πἰ 1], πα βομπιηΐο φυϊάθτη, μαδοξ, 

β6ἃ Δ] 608 ογπθ8, δ γυροβᾶτη ἴδοίθπι, 

ΦυΔΙοτα πὸ βἰπηΐαβ φαϊάθηι βοηθχ Ὠδροί. 

77. ἘΠΌΒΡΕΜ. 

51 ἰδίθτη σταξίδτη παρογοΐ Τϑτωΐπα ροβέ Θοπου ἔα η, 

ΠΟ 88π6 βα[ἰϑίαΐθ σδρογο[Γ Υἱγ σΌΓΩ τη] ΘΓ θ5 ΘΟΠ31168- 

ΟἸΏΠ65 δηΐπ ροβὲ υθμθγοῖῃ ἱπ] πσαπᾶδο βαηΐ [διηΐηςθ. [06Π8. 

78. ΡΙΠΑΤΟΝΙΒ. 

Απΐτηδπ τθᾶ πὴ, Ασδίποποια οβου]δη8, ἰη Δ Όγὶ5 ΒΑΡ : 

γϑηϊξ οπΐτῃ δυᾶαχ υἱ ἐγαηϑίζυγα ἐπὶ ἐϊϊιηι. 

79. ΕὔΒΡΕΜ. 

Μδᾶϊο δ Ρεΐο : ἔπ: Ὑ6ΓῸ δὶ βροηΐθ δηδβ Π|6, 

60 δεεσορίο, ἔπ τὴ6 Υἱγρίηἰ δεϊ5 ραγ οἰ ροτη-ἰδοϊίο. 

51 γϑῦο ἰᾶὰ φυοᾶ πο ἢδΐ ! οορίία5, πος δοάθιῃ βυγημρίο 

τοραΐα, Ρυ]ο γα ο φυδηι ἐέ Ὀγου5- ΡΟΣ 5. 

80. ΕΣΟΒΌΕΜ. 

Μά]υπη 680 διύηι Σ ΘΟμ οἱ ΤΩ ΔΙ Ια} 5 ἔθ ἀγηδη8. Αθ0, ἅΠΠῈ6, 

ΧΑηΐΒρΡΟ : εἴ 650 δἔ ἔχ τῃϑυοθϑοί ΠΏ08. 

"5. εὐὔϑῦεμ. 

᾿Ποπιϊσυαβ ξιάε5 μαθυὶϊ! Ὑεπι αἰϊεγα ΠΟΡΪ5 : 

᾿ς Ρεγ 4υδπι ποη ἸΘΥΪΕΓ πη ἢ5 ἔυγίαϊα πιθᾶ εϑῖ. 

᾿ ψΠυῖϊ πὰῖεὶ ΒΙαπάα : ἰοτγοὶ οὐμη 5018. τοϑᾶνὶ : 
᾿ς Βιυρυῖι; νετγυπι ἰδοῖα Ὁ ἅπιογα ἕξ. 
Ἴβ6γὸ ἰδτηδη ἔεοϊ. Οτανι τ πῦπηο δυάϊο ραγίυβ 

᾿ς πῃρπεῖ : Ποὺ [υρίαπι τϑοῖϊι5, ἂπ ἸπΔ ΘΔ ΠῚ ἢ 

70. Εὐὔϑρεμ. 

Ἧχο ουἵε ρυϊοῖγα ργῖυβ, 5υγίβαια σα ρθγο ΠΠἸ54 88 » 

᾿ 1οπρα 5615, σεσηδη5 ὉΒΘΓα, ἤανα ΤΟΠΊΔΠ : 

Τεπῖροτγε πηιϊαῖᾶ εϑὶ ἃ ομΘβ ΠΕ] Ρ013 ΔΠΠΪ5, 

᾿ς σπῖρτασιε ἀξ βρεοῖθ πυ}]ὰ ῥγίογα πιδπεῖ. 

Ἐπηΐα οοπιᾶ εϑὶ 11, ἕαοίθβ ἀϊβρεγάϊια τιρὶβ, 
᾿ς Ουὐδΐεπι εἶχ μαρεαϊ 5ἰπιῖα, οὐπὶ νείυϊα εϑῖ. 

η8. ῬΙΑΤΟΝΙ5. 

ϑϑηβὶ δηϊπιᾶπι ἴῃ ἰΔὈτῖ5, Αραιμοηὶ βυᾶνῖα ἀυπὶ ἀο : 

Νίαπι ἰγαηϑῖγα υοΐθης γεπογαΐῖ πο Ππιϊβεγᾶ, 

79. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

Επ πιαῖο ρεῖο ἰδὲ. Τὰ 51 π ἀ1]1615, ἰβδιυά 

Αρεῖρα, ἄδααε σε ΥἹΡΡΊΠΙἴ8115 ΟρΕ8. 

51 Ἐἰ|}], φυοά πο] πὶ, πιθῃ5 Δ] εγα, 5150 4 Οα8Ε 5ι1π|6 

Ουδηῖααο ράγαπι ἀπγεῖ ἕογτμ , γε] ἱπάε υἱάθ. 

80. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

Μαΐαπι ερο : εἶν }}5 πῖθ ἀε) οἷ: ; ἀπηιε ἰάπάεπι ; 

Χαπιμίρρε, Εἰ] ἴο5 φυῖρρε πιμίαυς Ρεγῖῖ. 
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81. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ ΣΟΦΙΣΤΟΥ͂. 

Ἡ τὰ ῥόδα, ῥοδόεσσαν ἔχεις χάριν " ἀλλὰ τί πωλεῖς; 
σαυτὴν, ἢ τὰ ῥόδα; ἠὲ συναμφότερα; 3 

82. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 

Ὦ σοδαρὴ βαλάνισσα, τί δή ποτέ μ᾽ ἔχπυρα λούεις ; 
πρίν μ᾽ ἀποδύσασθαι, τοῦ πυρὸς αἰσθάνομαι. 

83. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἴθ’ ἄνεμος γενόμην, σὺ δὲ [δὴ] στείχουσα παρ’ ἀγὰς 
στήθεα γυμνώσαις, καί με πνέοντα λάφοις. 

84. ΑΛΛΟ, 

Εἴθε ῥόδον γενόμην ὑποπόρφυρον, ὄφρα με χερσὶν 
ἀρσαμένη χαρίσῃ στήθεσι χιονέοις. 

85. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Φείδη͵ παρθενίης" χαὶ τί πλέον; οὐ γὰρ ἐς “δὴν 
ἐλθοῦσ᾽ εὑρήσεις τὸν φιλέοντα, χόρη. 

Ἔν ζωοῖσι τὰ τερπνὰ τὰ Κύπριδος ἐν δ᾽ Ἀχέροντι 
ὀστέα χαὶ σποδιὴ, παρθένε,, χεισόμεθα. 

86. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ͂. 

Ἵλαθί μοι, φίλε Φοῖδε" σὺ γὰρ θοὰ τόξα τιταίνων 

ἐδλήθης ὑπ᾽ "Ερωτος ὑπ’ ὠχυπόροισιν ὀϊστοῖς. 

871. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

᾿Ἀρνεῖται τὸν ἔρωτα Μελισσιὰς, ἀλλὰ τὸ σῶμα 
χέχραγ᾽ ὡς βελέων δεξάμενον φαρέτρην, 

χαὶ βάσις ἀστατέουσα, χαὶ ἄστατος ἄσθματος ὁρμὴ, 
καὶ χοῖλαι βλεφάρων ἰοτυπεῖς βάσιες. 

᾿Αλλὰ, Πόθοι, πρὸς μητρὸς ἐυστεφάνου Κυθερείης. 

81. ῬΙΟΝΥΒΙ ΒΟΡΗΙ5ΤΙΕ. 

Τὰ (ῶ ΤΟβ88 ἐ67,65, ΤΟΒΘΔΠῚ Βαθ68. σγαίίαμη : 5ο αυἱὰ 
ἴθηθ- ᾿ρΡβ8 ΠῚ, ἃ ΓΌΘ85 " 8η υΐτᾶσαθ 9 [νϑηάϊς. 

82, ΑΝΟΝΥΧΝΙ. 

Ο ἃγάθηβ Ὀα]ηθοδίγιχ, φυϊὰ ἰδ που π16 ἰανὰβ οδὶ ἃ ἢ 

γοϑίθ ποηᾶππι οχυΐα ΘρῸ βθηΐίο ἰρῆθια, 

83. ΑΝΟΝΥΜΙ. ; " 

Ὀἱηδηι γὙϑηξιβ ἤθγοπι, ἔὰ υθγὸ Ραμ ]αη5 δὰ Πϊξιι5 

Ῥθοίογα πυυάαγοβ, δἵ Πὴ6 βΡ᾽ γαπίθμι ΓΘΟῖρ "68 ! 

84. ΑἸ] }. 

Ὁηδηι τοϑὰ ἤθγοπὶ ΒῈΡΌΓΡΕΓΘα,, αξ τὴ6 πιδηΐθιι5 

ἀδοογρίαμη ἀοηδγ68 ῬΔΡἢ}}15 πἰγοὶβ ! 

8δ. ΑΒΟΠΕΡΙΑΏ 

Ῥαγοὶβ υἱγρίηἰ αίϊ : οἵ φαϊᾷ ᾿αναΐ ἢ ποη Θηΐγα, ΥΩ 

ἰηρστοδϑᾶ,, ΓΟΡΟΓΪ65 Διηδηΐθιη,, ὁ ΡῈ6]18. 

ΑΡυὰ Υἱνοβ διέ σαυαϊα ὙΘΠΟΥΪΒ ; 'ἰπ ἈΘΠμθγοπίθ δυο ην 

οβϑᾶ οἵ Οἰπὶβ, ο υἱγρο,, ἰδ οἰ Πηι18. ἣ 

80. ΟἸΑΌΘΒΙΑΝΙ 

Ῥχγορίξιβ το ῃΐ 5.8, οὰσο ῬΏΩΡΟ : ἴὰ δηΐτα υϑίοοθβ. ἅΓΟΙ5 

βιιοἰδίιιϑ 65 Δ ΑἸΏΟΓΟ ΘΙ ΟΡ 115 58  {{15. [ἰοηάθη5 

87. ἈΌΕΙ͂ΝΙ. 

ΤηΠεϊαΐαν ἃιογοιὴ Μο] 5518; 56 ΘΟΥΡῚΒ 
οαπηαΐ 56 ἐθ]οΓΌ πηι Δοοορίβ86 Ρῃδγοίγαιῃ: 

οἵ σγθβϑῈ}8 Ὑδο ΠΔη8, οἵ ἱποοηβίδηβ ΒΑ] 8: 

οἱ οανὶ τοῖιέ βαρ {8-10[1 οουίογυτα Γαπᾶϊ. 
Αἴ, ΑἸΊΟΓΟΒ, 2ΈΟΟΥ ῬΘΙ τηδίγομη ΡῈ] ΟΠ Γα-οογομὰ ΟὙ- 

φλέξατε τὴν ἀπιθῇ, μέχρις ἐρεῖ « Φλέγομαι ». αὐἱέα ἱπομοαϊθηΐθμι, ἄοποο ἀἰοαΐ « τοῦ ». [{πϑυθᾶμη,. 

81. ῬΙΟΝΎΒΙΙ ΒΟΡΗΊΒΤΑΙ, Οοτροῦο, βοβίαϊαπι ΟΠ  ἀἴογΘ ππδμιι. ; 

Ιβῖα γΌ585 οἱ Ὠ815, ΓΌβθᾶ δϑὶ {0Ὶ1 σταιῖϊα : βϑὰ αἷς 85. ΑΒΟΓΕΡΙΑΌΖΕ, ; 
ἱ Ῥ Ῥ ᾿ : : . ; ς : ὙΕΠάθΓΘ Υἱ8π6 ΤΟϑ88 ἢ ἴ6η6 ἢ ΔΠ ΪΓΌΠΊΖΕΒ 5ἰιηα} ἢ Εβ568 Ἰηϊδοία ουρὶδ5 : {ἃ 5Ρ6 "Ὁ ΜοΡΙΟΓΘ,, πο ὉΠ} 5 

82. ΙΝΘΕΚΤΙ-. 

Ἴδη ΘΔ] ΙΔ πὶ οὐ πη ἰᾶνἷ5, ο αι θαΪπθᾶ οἰγὰβ ὃ 

510 ποῃάσμη ΡΟ51115 γθβι!ι5, ᾿ση15 δοϑβί. 

83. 84. τΙΝΟΕΚΤτιΙς 

Ο υἱϊπαμι νϑηΐαβ. ἤδπι, ἴὰ [γι σαι5 ἈΠΉ ΟΠ, 

ΤΠ 51 {|θῃ8 πα Ῥθοΐογε Π16 οδρὶδϑ5. 
Ὁ υἱἱπᾶπι Ὑθυ πῃ 5 Τοϑᾶ 51π|, ἀἰρῚ Πἰ5αυ8 ἴθ. }}15 

Ῥυθηϑβᾶ ΤΉ] 6 ΠῚ ὨΪν 65 ἄυ]οα 5} ἈΡ ον 15. 

Ο ἐβρο ᾿Π]Ο] πὶ 5] 51πὶ, βα ] γαῖ οαρὶϊο 

Ταης 11 ἀθ ρορυῖο Ὦϊ15 ἀπημδῖου δε ϊΐ, 
Ώυ]ος εηυβ, 564 φηΐπῃ υἱνῖβ : ΑΘμθροηΐθ 51} ἰπῸ 

Οϑβᾶ δυϊηλ5 ἰαπἴαμ, Ὑἱ50, ᾿ονίβαυθ οἰ Πί5. 

87. ΒΌΕΙΝΙ, 

ΙηΠοϊαϊαν ἀιηαρα ΜῈ] ἰ55185 : ἃΡΘΟΪ  ᾿ρβᾶπῃ 

ΟὐΥριιβ, Πα θθη8. Ρ᾽απὰ νυϊπογὰ 48 Ρμδγθίγα. 
Ησοο φτδάυβ ἱποοηβίδηβ., μος οἰαπιαὶ Δ ἢ 6} {15 ΟΥ5.. 

Εἰ ἀοίοβϑα οἂν5 Ἰυπϊπᾶ 51} οἰ }115, 
Ὑο5 ἀυγᾶπι, 6} γῸὸ8 Ὑ 6 ΠΟΙΒ ΤΟΡῸ ΠΕΠΊΘἢ ἈΠΊΟΓΡΘϑ, 

ὕπτιος δάμυο, ἀοποο ρον ἀϊοαϊ, Αἰηο. 



. 
88. τοΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

ἘΙ δυσὶν οὐχ ἴσχυσας ἴσην φλόγα, πυρφόρε, καῦσαι, 
: ἐν δὶ ᾿σαμίνην ἢ σόέσον ἢ μετάθες. 

ο΄ 89. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂. 
ἄω ἔσθ᾽ δ ἔρως, εἴ τις καλὸν εἶδος ἔχουσαν 

ἢ αὐ ἔχειν, φρονίμοις ἡρώρω πειθόμενος" 

. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ. 

 Βίρας σοι μύρον ἡδὺ, μύρῳ. τὸ μύρον θεραπεύων, 
᾿ ὡς Βρομίῳ σπένδων νᾶμα τὸ τοῦ πϑώδς 

91. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ἶ Πέμπω σοὶ μύρον ἡδὺ, μύρῳ παρέχων χάριν, οὐ σοί: 

᾿ς αὐτὴ γὰρ μυρίσαι χαὶ τὸ μύρον δύνασαι. 

93. ΡΟΥΦΙΝΟΥ. 

᾿ Ὑγῶται Ῥλδίι 
ο΄ εἴπω, ταῖς σοδαραῖς ὀφρύσιν ἠσπάσατο. 
Ἤν ποτε χαὶ στεφάνους προθύρων ὕπερ ἐχχρεμάσωμαι, 

Ε. πατεῖ τοῖς σοῤαροῖς ἴχνεσιν. 
Ἷ Ὦ δυτίδες, χαὶ γῆρας ἀνηλεὲς, ἔλθετε θᾶσσον, 
τ σπεύσατε" χἂν ὑμεῖς πείσετε τὴν Ῥοδόπην. 

τῷ χάλλεϊ" χἤν ποτε « χαῖρε ν 

93. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἢ ̓“Ὥπλισμαι πρὸς Ἔρωτα περὶ στέρνοισι λογισμὸν, 
᾿ς οὗδέ με νικήσει, μοῦνος ἐὼν πρὸς ἕνα" 
θνατὸς δ᾽ ἀθανάτῳ συστήσομαι-" ἣν δὲ βοηθὸν 

᾿ς Βάκχον ἔχη, τί μόνος πρὸς δύ᾽ λα δύναμαι; 

ΘΟΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΘΒΆΜΜΑΤΑᾺ ἈΜΑΤΟΗΙΑ. τὸ 

88. ΕΠΌΒΡΕΝ. 

51 ἀυσοθὺθ ποη Ὑδιυϊβίϊ ράγοιη Παγημηδιω,, θα 8 ΑἼΊΟΡ, 

ὉΠῚ ἱποθηβᾶτῃ δαΐξ οχβέϊησιδ δὰξ ἰγαηβίου. [ἱποοηᾶδιο, 

89. ΜΑΒΟῚ ΑΒΘΕΝΤΑΒΓΠΙ. 

Νοὴ δβξ εἷς διθου, δὶ φυὶβ γεπυβία ἔοστηᾶ ρχεται 

νὰ μάθογο, ργυοπεϊθιβ οΟῸ}}5 ΟὈβθοιαίαβ : 

868 ἐϊϊ6 ἀαπιαΐ φαὶ ἀοίογταθτα υθϊ-υἱάογὶξ, ἱποιξδξιβ βαρ {15 

ἀπ σις, ἰπϑᾶπο δηΐπηο ἤἥάρτδηβ. 

Ηἰς ὅτηοῦ δέ, ἷο ἰρηῖβ : Ῥυ]οῆ γα δηΐτὰ ῬΑ ΟῚ ΟΠ Π65 

ἀοϊοοΐαηξ φυὶ ̓ πἀΐοαγα Βρθοίθιῃ βοϊηΐ. 

90. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ΜΙΐο ἰδὲ ἀπραθδηΐαπι βαᾶγνο, ὑπρπδπέο ἀηραθδηΐατη τηΐ 

βίουξ Βτοτηΐο 1 ᾶπ8 ᾿ἰσυογομι ΒΓΟΡΗΪ. [πἰβίταπϑ, 

91. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ΜΙξο (ἰδὲ ππστιοπίσπι βυᾶνο, ὑπρυθηΐο δίίογθηβ σταϊίαιη., 

'ρ88 Θπῖπη ὕπσογα Ὑϑὶ ἀπριθηΐαμ Ροΐα8. ποι ἰδὲ : 

92, ἈΌΕΙ͂ΝΙ. 

ϑυρεγθὶξ Ἀποάορο υδπυβίαίε 888, εἴ βὶ φυδηᾷο « δαἶνα » 

ἀἴοο,, [ἀβέοβίβ ΒΌρθγοι 8 βα] αἵδτγο-βοἱοῖ. 

δὶ φυδηᾶο οἰϊδιη ΘΟΓΟΠΔ5 ΒΌΡΟΓ γοϑίϊθυϊα βαβρεπᾶο, 

ἰγαΐδ οαϊοδὲ δας [αϑίοβὶβ μ᾽ αηίῖβ, 

Ο τυρῷ, εἴ βϑηδεΐιβ ἱτητη βου ΟΥΒ, Ὑδηϊα οςεἶυδ, 

Ρτορογαΐθ : το βαϊΐθιη Πδοίθε 5 ἘΠποάορρη. 

93. ΕὔΒΡΕΜ. 

ϑαραϊησξαδ-βΌτη εἶγοδ ρθοΐα5 τγαΐϊϊοπα οοπίγα ἈΤΩΌΓΘΗι, 

ΠΟΩῸΘ Τη6 υἱποοῖ, ὉΠππ15 βίδηβ σοπΐγα ΠΠΌΓΩ : 

δὲ τηογίδ} 5 Ἰτητηοσίδ!! ραρσηαθο : 56 5ὲ δᾶ [!Όγο τα 

Βδοοδατη Βαροΐ, φαϊὰ ὑπὺ5 δάνθγξιιϑ ἄϊτιοβ 6ΘσῸ υαΐθυ ἢ 

" 88. Εὐὔβθεμ. 

᾿ δὲ ἄυο οοτάδ πεαιυῖβ ἱποεπάογε, ἤδιηπηῖεν, Ἰρηθιὴ 
τῇ Αὐυΐεν, τεὶ ἱγαπβῖεν 4 θπι πῖον π5 ΒδΡεῖ. 

Ε: 89. ΜΑΒΟῚ ἈΒΟΈΝΤΆΒΙΙ. 

ΝΟΣ ἅπιογ εϑῖ, οου 5 5ἱ χυΐβ ΞἈρΙ με υ5 ἀδυ5, 
Π Θόγροτα αιᾶπι ρυ]οῖγο ςεγηϊξ, μάρεγὰ νεῖ : 
βεὰ τὐτρεπὶ 51 4015 υἱάθαϊ, υἱβᾶτηααε ουρίϑοαΐ, 

᾿ Ῥεεοῖογα ἀδ 1Δ}} ρίεηα ἔμιγουῖβ Βα βεηβ : 

ΠΟ υποιῖο Ἰυἀϊοῖαπι φαεῖς ναεῖ, {11 ρϑεῖ. 
90. Ιπδεπτι. 

Οὐκ: τοὶ ε5 ἀπραεπίθπι, ἴα ΠΘΌΘΗΪΟ ΠΗΙΠΕΙῸΣ ἰπῖο: 

Ὶ ϑῖς αἰϊχαῖς Βγοπεῖο ροοι]α ἀαὶ ΒΡΟμη. 

ἕ 91. Αἰμιά. 

γυς ΕΡΙ βυανῖς οὔον ἀαῖαν, μος ργαϑίαϊων οὐοσῖ, 

Νοα τ|δὲ : ρίυβ ἀδ ἴδ βυπιεὶ οἀουῖς οάοτν. 

92. ἈΌΕΙΝΙ. 

Βαΐῖ ἔδοϊεβ απίπιοβ Ἀδμοάορα : 31 ἰοστίε βϑί αἴθπι, 

Τόν ΞΌρεγο 5 τἰχ τϊμὶ τεάάις ἀνε. 

[ρβῖϑ ἜχοῦπῈπὶ 56 τ 15 5ὶ Πἰπηῖπᾶ., Τα 5 
Οαϊοαῖ ἱπδυμιᾶπο ῥγοίϊπιιβ ἰσία ρβάβ. 

Ττῖβίε νϑηὶ βεπίαπη, τυσραπ6 ἀοσαγεῖῖα : το ἷ5 
Αὐἴ π0}}} ἈΒοάορεη ἤξοίεγε ροϑϑα ἀδίῃπι. 

93. Εὐῦϑνεμ. 

Ασπῖᾶ ἴῃ οογάδ τηθὸ τϑοῖξ Γαι! Π]5, ΑΠΊΟΥΙ 

ΟἨΪ] Ἰεΐθηβ ὑπὶ ΡΔΓ 58115 ὑπ Ἔγο. 
Μογτίδ}15 οογῖαθο ἄθο : 564 5ἱ φοπιεβ 1}}} 

ΒΑοομι5 ετῖϊ, οοηΐτα 415 ἴογαΐ ἀγα ἀπ05 ἢ 
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94. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ὄμματ᾽ ἔχεις Ἥρης, Μελίτη, τὰς χεῖρας ᾿Αθήνης, 
τοὺς μαζοὺς Παφίης, τὰ σφυρὰ τῆς Θέτιδος. 

Εὐδαίμων ὃ βλέπων σε’ τρισόλθιος ὅστις ἀχούει" 

ἡμίθεος δ᾽ ὁ φιλῶν’ ἀθάνατος δ᾽ ὃ γαμῶν. 

95. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ. 

Τέσσαρες αἵ Χάριτες, Παφίαι δύο, καὶ δέκα Μοῦσαι" 
Δερχυλὶς ἐν πάσαις Μοῦσα, Χάρις, Παφίη. 

96. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Ἰξὸν ἔχεις τὸ φίλημα, τὰ δ᾽ ὄμματα, Τιμάριον, πῦρ: 
ἣν ἐδίδης,, καίεις " ἣν δὲ θίγης,, δέδεχας. 

97. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

Ἑἰ μὲν ἐπ᾽ ἀμφοτέροισιν; Γἔρως, ἴσα τόξα τιταίνεις, 
εἰ θεός - εἰ δὲ ῥέπεις πρὸς μέρος, οὐ θεὸς εἶ. 

98. ΑΔΗΛΟΝ, οἱ δὲ ΑΡΧΙΟΥ͂. 

Ὁπλίζευ, Κύπρι, τόξα, καὶ εἰς σχοπὸν ἥσυχος ἐλθὲ 
ον ΣΥΦΟΑ ΕἾ , 441,5 ἐν μῃ 
ἄλλον" ἐγὼ γὰρ ἔχω τραύματος οὐδὲ τόπον. 

99. ΑΔΗ͂ΛΟΝ, 

Ἤθελον, ὦ χιθαρῳδὲ, παραστὰς, ὡς χιθαρίζεις, 
τὴν ὑπάτην χροῦσαι, τήν τε μέσην χαλάσαι. 

100. ΑΔΗΛΟΝ. 

Εἴ μοι τις μέμφοιτο. δαεὶς ὅτι λάτρις Ἔρωτος μ μεμ ἢ ᾿ 
- } 

φοιτῶ, θηρευτὴν ὄμμασιν ἰξὸν ἔχων, 
εἰδείη καὶ Ζῆνα, καὶ Αἴδα,, τόν τε θαλάσσης 

σχηπτοῦχον, μαλερῶν δοῦλον ἐόντα πόθων. 
Εἰ δὲ θεοὶ τοιοίδε, θεοῖς δ᾽ ἐνέπουσιν ἕπεσθαι ᾽ 

ἀνθρώπους, τί θεῶν ἔργα. μαθὼν ἀδιχῶ ; 

ΕΥὔΒΡΕΜΝ, 

Οὐὐ]08 Βα Π65 Φυποηΐβ, ΜΟΙΪΘ., Τηδπιι5 ΜΊΠΟΓΥΘ, 

Τ δ Π88 ῬΔΡ ἶδο, Ρο658 ΤΠοίαΪ5. 

ἘΘΙΙχ φαΐ {6 ἀϑρί οἱ ; ἐογ-οαΐαβ χαΐ δυάὶξ: 

Βϑιηϊ θα αὶ οϑοι]αίαγ ; ἱτηγη γί } 8. Ταΐ ἀποἰξ- ἀΧΟΓΘΙη, 

9ὅ. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ουδίζιον διυγιὲ Οτγαίϊδο, Ὑ ΘΠΘτο5. ἀπὸ, οἱ ἄδοθτῃ Μαβῷ : 

ῬΟΙΟΥ 8. ἴῃ Δὲδβ οὐηηΐθιβ, Μαβα, αταίίδ, 6 πα. 

96. ΜΕΠΈΕΛΘΒΙ. 

ὙΙβοῦ πηι ΒΔ 068 Ὀαβίαμη, ΟΟυ]οΒα6,, ΤΙ πηδυΐοη,, ἰρηθτη : 

δὶ ϑρίοἶβ, υὐὶϑ; δὶ υθγῸ ἰδηρὶβ, δ] Πἰσαβέϊ, 

97. ἈΠΕΊΝΙ. 

51 ἴὰ ἴῃ ΠῚ 08 αυϊάθπ), ΑΠΊΟΥ, μάτῸ8 βαρ 85 ἰδηαΐβ, 
65 ἀδαβ; 5[η διυΐθιη Ὑθγρὶ8 ἴῃ ῬΑΥΐΘΙα,, ΠΟ 68 ἄδιιβ. 

98. ΙΝΟΕΕΤΙ; 4}1|5 ΑΒΟΗΙ. 

ΒΌΠΙΘ, ὙΘΠι5, ΔΓΟῸΠῚ,, οἵ ἴῃ ΒΟΟΡΌΝΙ πη χαῖ ἃ ἴθηαο 
. ΔΙΙΌΓΩ : 650 δηΐπὶ π6 Ἰοοῦπι Τυϊάθηη μᾶθθο γυ]ποτΐ, 

99. ΙΝΟΕΒΤῚ. 

ΜΈ Θμ,, ὁ οἰπᾶγοᾶθ, δἀβίδηβ, ἔὰ υἱ οἰ Παγίζαβ, 

ΒΓΔ (ΟΠΟΓΔΙ) ΡΌ]βᾶΓΘ, τηραΐδιι ὙΟΣῸ ἰῷΧΆΓΟ. 

100. ΙΝΟΕΆΤΙ. 

51 4υ δ Τὴ ΓΟΡΓΘ δ πααΐ, σηδυιθ Ταοαᾶ ταἰ βίου Αὐηουΐϊθο 

ΔΡυ]ο,, Ὑθηδίϊουμηι υἰβοῦτη ΘΟ 0118 σΘΥΘἢ5, 

8οῖδί δέῃ Φουα, οἵ Ῥ]αΐοηθμη, δὲ τηαγὶβ 

ΤΟΡΘΩ, ὙἹΟΙΘΗ ΟΥ ΤΏ ΒΘΡΥ ΠῚ 6586 Οαρίαϊηυτη. 

Ουοαβὶ ἀοὶ διέ ἴα]65, ἀθοϑάαθ ᾿θΘηξα βοααὶ 

Βοπη65, Ταϊᾷ Ρθοοο φαὰμ αἰϊ 4ξ- δοϊαηξ ἀϊα οὶ ἢ 

94. ΒΌΕΙΝΙ. 

Τιαμἶπὰ Ταποηὶβ {01 δαηϊ, Ὑ ἜΠΘΡΊΒπ6. Ρά}Σ]]ς, 

Ῥε5 ΤΠϑιϊάϊ5, Με}, Ῥα]]δά! δ τηληυ8. 
ΒΈ]Ιοα πὶ ἀϑρθοῖιβ ἴὰπι5., αἰϊαϊαβαιια ᾿ϑθαῖιπ), 

ϑϑμἀουπὶ ἴδοϊαπξ οβοι]ᾶ, πΠΟΧ 6 ἀθιμη}, 

95. ΙΝΟΕΒΤῚ- 

Ῥίμα ϑηυβ, Μυβῶχαθ ἄθοθμι, μὶ5 Ογαῖα Ὀἰπᾶ : 

ΠΘΓΟΥ 15 δϑὶ οἰθηὶπὶ Οταιῖα, Μυβα,, εηι8. 

97. ἈΌΕΙΧΝΙ. 

81 δοῖα ἄπο οογάα ραν] ρα 15, 68 ἀθιι8 : δ 51 

γειβαηὶ (εἶα, ἀδιιβ δηλ Ὠ}}}}} ΠΟ 685 ΑΠΙΟΓ. 

98. ΑΒΟΗΙΕ, 

Τεηάο ἀγουηι, Ογτμονθὰ : ἴογῚ συοάουπηι6 πλϊπανΐβ : 
Νοη Βαβδῖ ἴῃ ΠΟΡ]5 απ πονὰ ῬΙασα ἸΟοΙ ΠῚ, 

100. ΙΝΟΕΞΆΕΤῚ, 

81 τ] 45 γοῦίαὶ υἱτἶο, ἀαοα ΒΟΥ ι15 ἃΠΊΟΓ 5 
Ετγτο,, ἴαπᾶχ οι] 5 φαοα μὰ] ἱ νἴβοιιβ ἰηθϑῖ, 

ΖἘϊμουαπι, Βιυρίαπιαιθ Φόνθηι, Ποιηϊπυμηααθ ργοΐαιαί 
Νονεγῖὶ [4110 ο0} ἃ ἀδάϊ556 ἰαρο. 

51 1}15 σ6 5. δϑὶ π0 015 ᾿πη μὰ ΠΘΟΓΕΙΠῚ, 

Οὐ, 51 ἀἰδοίραϊιβ Τ)ῖ5 660, ου]ρὰ πιϑα 6βὶ ὃ 



. 101. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 

᾿α Χαμκίρ, β. Καὶ δὴ σύ. α. Τίς ἣ προϊοῦσα; β. Τί 
[πρὸς σέ: 

Ξ Τὼ δύπετ. 8. γαΡΑΡ τς ἡμετέρη. [ρεις τι; 
α. Ἐλπίζειν ἔστι; β. Ζητεῖς δὲ τί; α. Νύχτα. β. Φέ. 
᾿ αὐ Χρυσίον. β. Εὐθύμει.α. πλοία, Οὐ δύνασαι. 

102. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ. 

Ῥὴν ἰσχνὴν Διόχλειαν, ἀσαρχοτέρην Ἀφροδίτην, 
- ἀλλὰ χαλοῖς ἤθεσι τερπομένην. 
Οὐ πολύ ᾽ν τὸ μεταξὺ γενήσεται" ἀλλ᾽ ἐπὶ λεπτὰ 

᾿ στέρνα πεσὼν, ψυχῆς χείσομαι ἐγγυτάτω. 

108. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂. 

Μέχρι τίνος , Προδίκη; παραχλαύσομαι; ἄχρι τίνος σε 

γουνάσομαι, στερεὴ, μηδὲν ἀχουόμενος: 
Ἤδη χαὶ λευκαί σοι ἐπισχιρτῶσιν ἔθειραι, 

χαὶ τάχα μοι δώσεις ὡς Ἑχάδη Πριάμῳ. 

104. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂. 

Αἷρε τὰ δίχτυα ταῦτα, χαχόσχολε, μηδ᾽ ἐπιτηδὲς 

ἰσχίον ἐρχομένη σύστρεφε, Λυσιδίχη. 
Οὔ σε περισφίγγει λεπτὸς στολιδώμασι πέπλος, 

πάντα δέ σου βλέπεται γυμνὰ, καὶ οὐ βλέπεται. 
Εἰ τόδε σοι χαρίεν καταφαίνεται, αὐτὸς ὁμοίως 

ὀρθὸν ἔχων βύσσῳ τοῦτο περισχεπάσω. 

105. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἄλλος ὃ Μηνοφίλας λέγεται παρὰ μαχλάσι χόσμος, 
ἄλλος, ἐπεὶ πάσης γεύεται ἀχρασίης. 

Ἂλλ᾽ ἴτε Χαλδαῖοι χείνης πέλας" ἢ γὰρ ὃ ταύτης 
οὐρανὸς ἐντὸς ἔχει χαὶ κύνα χαὶ διδύμους. 

106. ΔΙΟΤΙΜΟΥ͂ ΜΙΛΗΣΙΟΥ͂. 

Γραῖα, φίλη θρέπτειρα, τί μου προσιόντος ὁλαχτεῖς, 

φΨ 

ΘΟΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ἈΜΑΤΟΗΙΑ. 1 

101. ΑΝΟΝΥΜΙ. ἢ 

α. ϑαῖνβ ρυθ}1ἃ. ὃ. Ἐξ ἐὰ β58π6. ἃ. Θαφηλτη ᾿δος Ργοαϊε ὃ. 

[Θυἱϊὰ δὰ 6 ἢ 

α. Νοη ἔδιηόγο φυῶτο. ὃ. Πομπηῖπᾶ ποβίγα. 

α. Ἐβΐπθ βρθγᾶγθ ἢ ὃ. Ουἱὰ φυτοτῖβ α. Νοσίοι. ὃ. ἘδῚ5 φυϊὰ ἢ- 

α. Αὐγατῃ. ὃ. ΒΟΠΟ 68 ἃπίπιο. α. Ταπέίιτη., ὃ. Νοη Ροΐο5. 

102. ΜΑΒΟῚ ΑΒΟΕΝΤΆΒΙΙ. 

Ογϑοίϊομι Τ  ΟΙθαπι, δα πηοάπτη-τηδογατη ὙΘΠΘΙΌΙΩ, 

Υἱἀοθῖ8,, βθὰ ρυ]οὔγὰ δηϊμγ!-ἰπά016 σαυαἀοπέίοπι. 

Νοη Τηθϊξαχη τηϊῃϊ ἱπίθγυ δι! τη οτὶξ: βοα ἕδπαϊ 

ΡῬθοΐοτὶ ἱποίάθηβ, ριυίζοϊιγαΣ δηϊπιθο ργοχίπαβ οαθάθο.. 

103. ἈΌΕΙΝΙ. 

Οὐυοσβαθθ, Ῥτγοάϊΐοο, ΠοΡο-Ῥγορο ἐδ ἢ φαουβααθ ἴπἃ 

δάσο ΠΌδΔ- ΡΓΟσΌΤΉΡμη, ἄσγα,, ποη οχδυάίςα5 

ὅατα δἕ οδηὶ Εἰ ὲ ἱπβι ὰξ ογίποβ, 

δἔ τροχ ταΐηὶ ἀδιῖβ αὐ Ἡροῦθα Ῥυίδιηο. 

104. ΜΑΒΟῚ ΑΒΟΈΝΤΑΒΠ. 

ΤΟΊ τϑεϊα ἰβία., τη ]6--οοββδηβ., πο 46- πα πκίγία 

ΘΟΧΔΙΏ, 4 Ὑ ΠΟΥ, σοπίογαθο, Τιγβιαϊοο. 

Νοὴ ἴδ οἰΓυπιοίηρίξ ἔθη γθἰδγηΐπθιβαο ΡΘρΙ απ; 
ουποΐδααθθο ἔπα σοΥπυηΐαν παάδ., ἃ. ΠῸΠ ΓΟΥΠΟΠΙΏΓ, 

5ὲ 1ὰ Εἰδὲ Ἰορί ἄστη υἱάθέυγ, ἴρ56 Ῥδγιοῦ 

Βοος δγθοΐαμη Βα θ6η5 Ὀγ550 οἰγουτηγοίαθο. 

105. ὔΒΠΕΜ. 

ΑἸϊὰ5. Μοπορμῖ!ς Ηϊς δραᾶ βοογία ἀϊοϊξαν τηυπάᾶπ, 

8118, Φαρρα ἐϊΐα οτηποπι ἀδσιιβίαξ ᾿τηρυ 5: 181}. 

Αἴ τοβ, Ὁδαιάωὶ, δὰ βᾶποθθ δοοθᾶϊί : βᾶπθ θηΐπα Βυ]ϑ- 

οοαμ ἱπίυβ μαροί δἔ ὄᾶπθιη οἵ σϑιηΐῃοβ. 

06. ΒΙΟΤΙΜΙ ΜΠΞΠΙ. 

ΑΠΌΒ, οᾶγὰ πυίΐγίχ, φαΐ τὴ6 δοοθαθηΐα ἰαΐγαβ, 

ΙΟΙ. 

γίνε Δ. Εἰ τὰ. Οὐυξπᾶπι υθηϊὶ 11 ἢ Ουἱά δὰ τε 

Νοα ἴάτηεπ Βοος ἔγυκίγα βΞοῖῖοῦ. Ηδγὰ 11 τηθα εβὶ. ἴτυμι. 

ϑρεϑῃε δἰϊχυᾶ εβὶ ὃ ΟυἹά υἱϑβ ἢ Νοοίεπι νοὶο. Ουἱὰ βογὶς ἢ ΑὉ- 

Θυτηθ δηϊπηυτῃ : ἰδηΐιτπν πὰπὶ ἀΔ 5" Ηος πἰπιΐατα εβῖ. 

ΙΝΟΘΕΒΤΙ. 

--. 102. ΜΑΒΘῚ ΑΒΘΕΈΝΤΑΒΙΙ. 

ΠΟ ει φγβοὶ!ς Ὠϊοοῖθα,, Ὑεηυϑ' 5ῖπα οᾶγπα 564 οπηηΐ, 
Αἱ οεγῖβ σαιάδε τηοσῖθι5 11ἃ ὈΟηΪ5. 

[ἢ ρεεῖῃϑ ἴεπιιε, υἱ Π16 511 ΠΙΠ1] Ἰηϊεγ εἰ ΠΠ|8π|; 

Τπουμηθθηβ, ΔΠἰΠιᾶ 516 ῬΓΟΡΙΟΓΘ ἔγυατγ. 

103. ΒΌΕΙΝΙ. 

Οὐ τς ἤεαπι, Ργοάϊοε , ΘεπυΡυβαα Γεβι ἀθ5 ἀβαια 

Ἑυμπάδπι, {88 5ιιγάά ΤΕ] 1οἷ5 ΔΓ ΡΓΕΘΕ5 ἢ 

Ζάτα οἰΓΟυ ΓΙ" πὶ 4} ἴσα ἰαπηρογᾶ ΟΥἾΠ65 : 

5:19 ἤδουθα υἱ Ρείαπιο, ἴᾶπὶ τηϊῃϊ, ογθάο᾽, ἀδΡ 15 

ΙοΚ. ΜΑΒΟῚ ἈΒΘΕΝΤΆΒΙΙ. 

ΑἸΐεν Μεπορἶεϑ εβὶ τηυπάι5, εὐπὶ βαθαΐῖ : δἰ ἴῈ Ὁ 
Ομ ἔγαϊτυν ΡῈ πῖ5 ραϑία {11 π]Ρ5. 

Ομιαϊάξει ρσορε ἴχπο δοοθάϊιθ : 4 ΡΡῈ ΞΈΡΕΙ 
Ῥαγιθι5 111 οάποπὶ ἴυπο Παοεὶ δἰ σ6 ΠΉΠο5. 

ΙΟὔ. ΘΙΟΤΙΜῚ ΜΙΙΕΒΙ. 

Ρ Ουἱά τε6, οἄγᾶ , ἰι15 ἴθ γγα5 Ἰα γαῖ θι5, ΑἸ τῖχ ὃ 



8 ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΜΕ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 

χαὶ χαλεπὰς βάλλεις δὶς τόσον εἰς ὀδύνας : 

Παρθενικὴν γὰρ ἄγεις περιχαλλέα, τῆς ἐπιδαίνων 

ἴχνεσι τὴν ἰδικὴν οἶμον ἴδ᾽ ὡς φέρομαι, 
εἶδος ἐσχυγάζων μοῦνον γλυχύ. Τίς φθόνος ὄσσων, 

δύσμορε; καὶ μορφὰς ἀθανάτων βλέπομεν. 

107. ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

« Γινώσχω, χαρίεσσα, φιλεῖν πάνυ τὸν φιλέοντα, 
« χαὶ πάλι γινώσχω τόν με δαχόντα δαχεῖν' 

« μὴ λύπει με λίην στέργοντά σε, μηδ᾽ ἐρεθίζειν 
« τὰς βαρυοργήτους σοι θέλε Πιερίδας. » 

Τοῦτ᾽ ἐθόων αἰεὶ καὶ προὔλεγον" ἀλλ᾽ ἴσα πόντῳ 
Ἰονίῳ μύθων ἔχλυες ἡμετέρων. 

Τοιγὰρ νῦν σὺ μὲν ὧδε μέγα χλαίουσα βαὔζοις" 
ἡμεῖς δ᾽ ἐν χόλποις ἥμεθα Ναϊάδος. 

108. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Δειλαίη, τί σε πρῶτον ἔπος, τί δὲ δεύτατον εἴπω; 
᾿'Δειλαίη 1 τοῦτ᾽ ἐν παντὶ χαχῷ ἔτυμον. 

Οἴχεαι, ᾧ χαρίεσσα γύναι, χαὶ ἐς εἴδεος ὥρην 

᾿ τἄχρα χαὶ εἰς ψυχῆς ἦθος ἐνεγχαμένη. 
Πρώτη σοὶ ὄνομ᾽ ἔσχεν ἐτήτυμον" ἦν γὰρ ἅπαντα 

δεύτερ᾽ ἀμιμιήτων τῶν ἐπὶ σοὶ χαρίτων. 

109. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Δραχμῆς Εὐρώπην τὴν ᾿Ατθίδα, μήτε φοδηθεὶς 
μηδένα. μήτ᾽ ἄλλως ἀντιλέγουσαν, ἔχε, 

καὶ στρωμνὴν παρέχουσαν ἀμεμφέα, χὠπότε χειμὼν, 
ἄνθραχας. Ἦ ᾧὑα μάτην, Ζεῦ φίλε, βοῦς ἐγένου. 

110. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂. 

Ἔγχει Λυσιδίκης κυάθους δέκα, τῆς δὲ ποθεινῆς 
Εὐφράντης ἕνα μοι, λάτρι, δίδου χύαθον. 

Φήσεις Λυσιδίχην με φιλεῖν πλέον. Οὐ μὰ τὸν ἡδὺν 
Βάχχον, ὃν ἐν ταύτη λαδροποτῶ χύλιχι" 

ἀλλά μοι Εὐφράντη μία πρὸς δέχα" χαὶ γὰρ ἀπείρους 

ἀστέρας ἕν μήνης φέγγος δπερτίθεται. 

οἵ ἴῃ ἄο!ογθθ η16 ΘΟ} } 1618 ἀῸΡ]Ὸ σΥΔΥΙΟΓΘΒ ὃ 

ὙΊγρίποπι δηΐτη ἄυιοῖβ ῬΌΪΟΒΟΥΤΙ πηδπὶ,, Οὐ 8 ἰπδβίο 5 
γοβ 1115 υἱὰθ Φαοτηοᾶο Ῥγορυΐα ἴΌΓΑΥ υἷὰᾶ., [σου] 5, 

(λοίομη ἰδηξατημηοάο δάϑρ᾽ οἴθηβ ἀυοθιη. Ουΐᾷ ἰηνῖαο5 
τηϊβογὰ ἢ δ πη ἐπηυιηου δ] πὰ ΤΌΥΤηᾶ5 ΒρΘοίδ 8... 

107. ΡΗΙΠΟΌΕΜΙ. 

« ΝΟΥ͂Ϊ, ιν 5- [ΘΠ η., ῬΓΟΥΒῚΒ. ΔΊ ΔΓ6 δὴ 4υΐ 16 διηδί, 

δὲ τγβαβ πουΐ θὰπὶ αἱ τὴ τηογᾶοθς ῃηογᾶοτα : 
Π6 δΠϊσο τὴ ααΐϊ πἰτηῖϊβ αἰ ἶσο ἔθ, ποϊίχας ἱγυϊίαγο. 

πη δ στγαυ ογ-ἰγαβοθηΐοβ Ῥιου 88.» 

Ηῶο Οἰατηδῦδπι ΒΘΡΊΡΟΙ οἵ γα οοθᾶτη ; 568 βἰοαξ τιδγΘ 

ἸΟΠΙ ΠῚ, 8:6 ΒΘΥΤΏΟΠ 65 δυο 88 ΠΟΒΠΌΒ. 

Ῥγοϊπᾶθ πὰπο ἔπ «φυϊάθπη βῖ6 δταυοῦ δι μθηΐδη8 Ἰδίγο5 : 

ΠΟ8 ΥΘΙῸ ἰῃ β'πι βϑάθιηιιβ Ναϊδαίβ. 

108. ΟΒΙΝΑΘΟΒΖΕ. 

Μίβογα, {0 ἴδ ρυΐγπηο ποιηΐηθ, 40 Οἱ ἴπιο ΔΙ] δ ἢ 
Μίβογα ἢ ΠΟΟ 'π ΟἹΩηΐ Π8]0 ὙΘΓΌΠΙ. 

ΟΡ ἰβε1, ο σταίδ- ΤΩ] 6, οἵ ἴῃ γυϊέυβ ρα] τ απο 

ΒΌΓΩΓΩΠΓΙΩ - [ἀϑἰσίατω οἵ ἴῃ δηΐϊπηδθ ΤΥ θι18 πδοίδ. 

Ργοία (Ργίρια) {δὶ πομιθη ογαΐ γϑυιμη : ογὰπξ Θηΐτη οποία 

ΒΘουπαᾶ ἰηἰ πη (118 (5 στδί ἰ5. 

109. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ, 

ῬΥδοῦπᾶ ΕὔΤΌΡΘη Αἰ οαπι, Π6 0 Τ ΘΠ 6 ἢ 8 

ἀαδ 8 , Π6Ο 8]188 Το δηΐθιη, μᾶ})6., [πιογὶξ, 

86 ΘΌΡ116 ργθομΐθιη πΟη-ϑρουποησχῃ, οἵ φαδηᾶο Ὠΐθηι5 

ΡΓσηᾶ8. Νὼ ἤιιδίγα, δα ΓΟ οαγΘ, ΒῸΒ ἴδοι 685. 

110. ΜΑΒΟῚ ΑΒΟΕΝΤΑΆΆΒΙΙ. 

π{ππᾶ6 τι) Τιγβαϊοο5 ἄθοθμι ογδίμοβ, βοὰ ἀθϑι ἀθυ δ θ }15 

ἘΠΡὨγδηΐοβ ἀπππὰ Τα Ϊἱ, Τἀτλ]6, ἀα ογδίδμαμη. 

ὈΙο65 τὴρ Τιυβι ἀἴοθη τηδρὶθ ΔΙΉΔΓΘ, ΝῸΠ 88Π6, ῬΘΓ ἀπ] 

Βδοοθατῃ, ΖαρΙη ἴῃ ἢδο ουρί6-Ῥοΐο ΟΔ}166: : 

56 ἃ τὶ ἘῸΡΗγαπέο ἀπᾶ γαϊοῖ ἄθοθιη : δἰθηϊῃι ἱπηϊμνγθγᾶ 

δϑίσα ὈΠΌῸΤΩ ᾿η80 ἸΠ6 ἢ βαρογδΐ. 

Τονηθηϊαπι ἀπ 0} 105 ΟἿ, ἈΠῈ.) ΟΓῸ, ΠΕ] 

ῬΟ]ΟΙ γα ἘΠῚ νἱγρὸ ΘΟΠῚ65 δϑὲ : ψβδιϊρία 5θοῖου 

ΠΠ1ὰ5 ; ἃΠ ΡΟΡῸΪ ποη Ἰϊοεῖ ἵστα νἱὰ ὃ 
Οὐδ ἰαηάθσπηι ἰην  1α δϑὶ, πὰ ἀυ]οὶ ᾿ὰπλῖηὰ ἴΟΥ Π]ᾶ 

ῬΆΒΟΘΓΕ ἢ Βρθοϊδηγιβ 515 ΠΟ 6 5806 ἀθᾶ8. 

1057. ῬΒΙΓΟΘΕΜΙ. 

ΒΕ|]ὰ, Π1Θ115 π105 δϑῖ, οἴ διηοσθην γοάθ γα διδηὶ Ἶ 

Εἰ 4υὶ τη8 Ἰ:άαϊ, Ἰϑάδγα ἀθηΐθ ἰγαοῖ. 
Ουπι ἴθ Πάπι5 ἈΠΊ6 ΠῚ, ἢδο π16 σοῃἴθπιηθ, Π60 ἴῃ ἴα 

ΡΙΘΡΙ 85, Πα 46 οϑὶ Ἦ15 ρυ αν 5 ᾿γᾶ, γοοᾶ. 
Ηδο ΕΠ} οἸαπιδδαμα ἰοιθδ ; 56 ἱπαηΐα, ΝΥπι ἰδ 

ΝΟ γαῖ ΓΟΠΪ ΒΌΓΟΙΟΥ ὑπ ΠΥ 8. 

Ετροὸ ἴὰ πιθοῦ το Πα ΠΟ Ρ]ΟΓδ5 οἱ σϑμπιϊδ : δὲ πὴ 

ῬΟΪΟ ΟΡ Βαροὶ ἴθῆοσθ Ναϊάοβ δῦ βἰπιι8: 

110. ΜΑΆΟΙ ΛἈἈΚΟΘΕΝΤΑΞΒΙΙ, 

Τιγϑιἀϊοθ5 ἰηΐανάθ ἀθοθπι, 564 Δηη 8 01}18 ἀΏμ πὰ 

ἙΘΡὨγδμῖθβ ογαϊ μὰπι ἀἃ τα] ηϊ, 46 ΡΘΕ. 

Τ 51 ΔἸ σθῃ ῥ᾽ 5, ἱπαυϊξ, ἃπι85. οη οϑὶ 1ΐὰ : 8ῖς π16., 

Ου]ὰ5 Ἰαγσὰ Βῖθο ροουϊα, Βδοομι5 πιεῖ. 

Ἑυργαπῖδ να]δὶ ἀπὰ ἄθοθπι. 816 μου 15 Ἰρῃθ5 

ἸΠΗΙΠΊΘΙῸΒ ὯΠῸ 5[άθγ Τπὰ ΡΥΕΠΝ, 



111. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂. 

Εἶπον. ἐγὼ καὶ πρόσθεν, ὅτ᾽ ἦν ἔτι φίλτρα Τερείνης 
ἕν τὰ, « Συμφλέξει πάντας ἀεξομένη. » 

Ἵ ᾿Οἵδ᾽ ἐγέλων τὸν μάντιν. Ἴδ᾽, ὃ χρόνος ὅν ποτ᾽ ἐφώνουν, 
ο΄ οὗτος" ἐγὼ δὲ πάλαι τραύματος ἠσθανόμην. 

ο΄ Καὶ τί πάθω; λεύσσειν μὲν, ὅλαι φλόγες" ἣν δ᾽ ἀπονεύσω, 
: φροντίδες" ἣν δ᾽ αἰτῦ, « παρθένος.» Οἰχόμεθα. 

112. ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

ἮΙ 4, "θυ τ πὰ δ᾽ οὐχί; χεχώμαχα" τίς ἀμύητος 
ΞΡ Ξ χώμων ; ἀλλ ᾿ ἐμάνην" ἐχ τίνος; οὐχὶ θεοῦ ; 
 Ἐῤῥίφθω- πολιὴ γὰρ ἐπείγεται ἀντὶ μελαίνης 
ο΄ θρὶξ ἤδη, συνετῆς ἄγγελος ἡλικίης. 
᾿ Καὶ παίζειν ὅτε χαιρὸς, ἐπαίξαμεν- ἡνίχα καὶ νῦν 

Πςς οὐχέτι, λωϊτέρης φροντίδος ἁψόμεθα. 

118. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ. 

Ἠ μος πλουτῶν, Σωσίκρατες ἀλλὰ πένης ὧν 
οὐχέτ᾽ ἐρᾷς - λιμὸς φάρμαχον οἷον ἔχει. 

᾿ Ἡ δὲ πάρος σε χαλεῦσα μύρον καὶ τερπνὸν Ἄδωνιν 
ΟΠ Μηνοφίλα, νῦν σου τοὔνομα πυνθάνεται, 

«Τίς πόθεν εἷς ἀνδρῶν, πόθι τοι πτόλις;» Ἦ μόλις ἔγνως 
τ΄ τοῦτ᾽ ἔπος, ὡς οὐδεὶς οὐδὲν ἔχοντι φίλος. 

ἌΝ 114. ΜΑΙΚΙΟΥ͂. 
Ἧ χαλεπὴ χατὰ πάντα Φιλίστιον, ἣ τὸν ἐραστὴν 

μηδέποτ᾽ ἀργυρίου χωρὶς ἀνασχομένη, 
φαίνετ᾽ ἀνεχτοτέρη νῦν ἣ πάρος. Οὐ μέγα θαῦμα 

φαίνεσθ᾽- ἠλλάχθαι τὴν φύσιν οὐ δοχέω. 
Καὶ γὰρ πρηὐτέρη πότε γίνεται ἀσπὶς ἀναιδής; 

δάχνει δ᾽ οὖχ ἄλλως ἢ θανατηφορίην. 

115. ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. ΤΕ Ύ  τ 

᾿ς ἪἩράσθην Δημοῦς Παφίης γένος" οὐ μέγα θαῦμα" 

ΘΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΑἈΜΑΤΟΒΙΆ. 
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111. ΑΝΤΙΡΗΠΙ. 

ὈἰΧῚ δρὸ ἰᾶτη ρῥγίάθτη, φυδηᾶο Ἰθποοίηἷα Τουποθ δῆμες 

ἰηΐδηξία : « ὕτοῖ ἤδο οηπ65 δά υ]ίδ. » [γὰπί 

Αἴχῃρ ΠῚ τἱἀθθαπέ γαΐοτω. Ἐσφοδ ἔθαραβ, φαοὰ οΟἸΐτη οὐ ΑθαΓ, 

δᾷοϑβέ : Θ5Ὸ γθγῸ ἀπάμχῃ 5θη θα γω Ὑπ] πι8. 

Εἰ φυϊᾷ ἀρσᾶπῃ ἢ δᾷ ἀϑρίοἰδπᾶθγη,, ΤΩΘΓῸΒ 6ϑέ ἰρηΐβ : 8ὶ 8]10- 

ΟΌΓΕΘ: 8ἱ ῬΓΘΟΟΥ, « ὙΙΓΡῸ 65έ.» Ῥαγϊηθ5. ἰρΟΠΥΘΓίΔυ, 

112. ΡΗΙΠΟΒΕΜΙ. 

Αιηδυῖ; 48 ποη ἢ ΟὈΤἰββαξαβ ΒΌΓΩ : (αἷ5 ποη-ἰηἰεἰδίπι5 

οΟΓηἰββδεϊοπατη "Ὁ Αἴ ἰηβδηΐϊνὶ. ῬΘῚ ΖΌΘΠΙ ἢ ΠΟΠπ6 ἄἀδυτῃ ἢ 

Ἐδοοϑϑδΐ ἐδ ηῈ8 Θηΐτα ἰηστοϊξ ΡΓῸ Ὠἷστὸ 

ἴᾶτα οτγἰπῖβ, ργυοηξβ πυπέϊαβ εοἰαίβ. 

Εξ ἸΙυάοτα Ὀδὶ ἐδιηρὰβ {μέέξ, Παβίτητϑ ; δ πὰ πο υδὶ 

ΠΟ δὲ Δ} ρ] 05, ΤΠ ΓΘ Τὰ ΟΌΓΔΓΩ ΔΙΗΡΙΘΟἰΘΓΌΓ. 

113. ΜΑΒΟῚ ΑἈΒΟΈΝΤΑΒΙΙ. 

Ατρδυ δε, ἀυτη-αἰνοβτογαβ, ϑοβίογαΐθϑ : 56 ΡΔΌΡΟΥ (δΔεΐαβ 

ΒΟΠ-ΔΙΏΡ 5 ΔΠη88 : ἔα 68 τηραϊείπδπι φαδηΐδτγῃ οοπεϊποί! 

Οὐδ σϑτο ἴδ ἀπΐθα γοσδραΐ ὑπριοπίυτη οἵ ἀυ] θὰ Αἀοηίΐπ, 

ΜομορΒῖα, παης ποιηθη ἔπτη φμοά δἰΐ βεϊβεϊίαίαγ : 

« Ουΐβ ὑυπᾶδ 68 σοηξίατη» Ὁδὶ εἰν ΐα9 Εἰ] Ὁ.» 58η6 υἱχ ἀϊ- 

Βοο γϑυθατϊῃ : ΝόΓηΟ πΙ ἢ] Βαθοηξὶ διηΐεαϑ. [ἀϊ οἰδεῖ 

114. ΜΈΟΘΙΙ. 

ἩΠ]ὰ ἀυγὰ ἵπ οτηηΐθιβ ΡΠ βἐΐοη,, Π16 4ὰὲ5 διννδίογομι 

51η6 ἀρεπίο πυηζαδι ρῥδεθθαίαγ, 

ΥἹΌΣ ΓΟΙΘΓΑΡΙ ΠΟΥ πππο φαδτα ΟἸ πη). ΝΟ σὲ γ 8146 τηΐγυγω 

δαπὶ υἱάογὶ : παίυγαση 6856-τηπδίδπι ποη Ραΐο. 

Εἰθηΐπη φυδηᾶο τη ἴον ἢέ ἀβρὶ5 ἱπηρυ θη ὃ 

δἴχαϊ τηογᾶθξ ποὴ δἰ ἰοῦ δ Ἰθίδ]} - ποῦβα. 

115. ΡΗΠΙΟΌΕΜΙ. 

ΑἸηδΥΐ ῬΘΙηΟ ῬΔΡ δ ΘΌΠΟΓΟ:; ΠΟ ὙΔ]46 ΤηΪΓΌΤΩ : 

11Ὶ, ΑΝΤΊΡΒΙΤΙ, 

"Ἢ Οὐπὶ Υἱάϊ ΠΠεοεγαβ ἴῃ ἀάδυς Ἰηΐαπῖα ΤΈΓομᾶ, 

Τχὶ, ΜΟχ ομῖπαβ πγεὶ δάυϊία Υἱγοβ. 

᾿ς Ῥμο εβ0 τἱάεραγ ναῖεβ : πυπο 1}}ἃ βεὰ δάξιιπὶ 

Ἂ Τειηρογᾶ. Ῥγεβθηβὶ γυΪηι5 1ἃ δηῖα ἀϊα. 

᾿ς Οὐἱὰ [δεῖαπι ἢὶ 5ἱ ἀάβυπι, ἕαχ εϑὶ πιϑγὰ ; 5ὶ ὑγοουὶ ἀρ βαπι, 
Ουγα. Ρεῖοῦ τἶγροὸ εβὶ. Τβάϊααδ 5ῖς ρεσεο. 

112. ῬΗΙΣΟΌΕΜΙ, 

ΑΥϑὶ. Ναπι 4015 πο ἢ 1Π11} σοηνῖνῖα. Οὐἷβ ΠΟῚ ἢ 

ὕαυδα ἔπγΟΥΙ5 εγαὰΐ 40:5 τὴ 1}}} ἢ Ποηπα ἄδι ἢ 

Ηδξος ναϊεδπὶ ρμοβῖμεο : ἰυ θεῖ μος βαρι θοῦ εἴᾶβ., 

Οὐδπὶ οοπιὰ ΡΓῸ πΙργὰ οᾶη ὙὑΘηΪΓΕ τηοπεῖ. 

Τιυβί πηι, μος εεἷδ5 ἄοπεο τᾺ}Π : πὸ χαΐα ποα ἴεσὶ, 
εΡΕΪπιὺΓ δὰ 5ἰυ 1] [απὶ τι ϑ! ἸοΥἷβ ΟΡ. 

113. ΜΑΒΟῚ ἈΒΘΕΝΤΑΆΒΙΓ. 

ῖνεβ ἀπηαυ ϑι!, ἀεβῖϑ:} ΡῬάυΡΕΓ ΔΠΊᾶΤΘ, 

ϑοβίογαίεβ, Οὐδηία δϑῖ ργο ἢ τηράϊοϊηα ἴδπισϑ ! 
Οὐ ρῥγίυβ ὑπρυδηΐσμη, 4 ἴῈ νοοϊαραὶ Αἀοπίη. 
Μεπορβ δα, ποππε ͵ᾶπὶ τοραὶ 1Π|ὰ ἴατιπὶ : 

Ἑσαυΐβ 65, υπάδθ ἄομηο ἢ 4υ ραϊτία ἢ 714π|, ραΐο,, γδιιτα 
Ἐξϑβε υἱάβϑ, [πορὶ π}]}5 ἀπηϊοι5 δσϊξ. 

ττά. μξετι. 

Αβρεγὰ ἰγδοίδσί ρυῖι5 11 ῬὨΠΙ5ιῖοη, 1118, 
ΟὍγιιβ ἃπιᾶπϑβ Ῥτεῖϊο οὐἱ 51π6 π}}1|5 εγαΐ, 

γί βα ζαϊξ ποθ ὶ5 Αἰ φαϊά πη ἴθβοογθ. ὙΊ5ᾶ πα 
Νοῆ περῸ : πυυΐδἴαπι ΠΟ ΓΕΟΙΡ ᾿ΠΡΘΠΪ.Π. 

516, φυδπιν!β Ρ᾽δο 15 βρεοϊεϊογ τη ΓΙ θ5 ἀ5ρῖ5., 

Τιοἰεγαπι ἴῃ τηοῦβα ἴὰπο 4Ζυθ486 Υἱγὰ5 Παροΐ. 

115. ῬΕΙΓΌΡΕΜΙ. 

Αἰνὶβ. ἀπιαῖα ῬΑΡὮΪ ΠΕΠΊΟ ΤΩΣ : πο 1ΐᾶ τηϊΓιιπη ; 
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χαὶ Σαμίης Δημοῦς δεύτερον" οὐχὶ μέγα" 
χαὶ πάλιν Ὑσσιαχῆς Δημοῦς τρίτον" οὐχέτι ταῦτα 

παίγνια" καὶ Δημοῦς τέτρατον Ἀ ργολίδος. 

Αὐταί που Μοῖραί με κατωνόμασαν Φιλόδημον, 
ὡς αἰεὶ Δημοῦς θερμὸς ἔχει με πόθος. 

116. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂. 

Θῆλυς ἔρως χάλλιστος ἐνὶ θνητοῖσι τέτυχται, 
ὅσσοις ἐς φιλίην σεμνὸς ἔνεστι νόος. 

Εἰ δὲ καὶ ἀρσενιχὸν στέργεις πόθον, οἶδα διδάξαι 

φάρμαχον, ᾧ παύσεις τὴν δυσέρωτα νόσον. 

Στρέψας Μηνοφίλαν εὐΐσχιον, ἐν φρεσὶν ἔλπου 
αὐτὸν ἔχειν κόλποις ἄρσενα Μηνόφιλον. 

117. ΜΑΙΚΙΟΥ͂. 

Θερμαίνει μ᾽ ὃ χαλὸς Κορνήλιος" ἀλλὰ φοδοῦμαι 
τοῦτο τὸ φῶς, ἤδη πῦρ μέγα γιγνόμενον. 

118. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂. 

Ἰσιὰς ἡδύπνευστε, χαὶ εἰ δεχάχις μύρον ὄσδεις, 
ἔγρεο καὶ δέξαι χερσὶ φίλαις στέφανον, 

ὃν νῦν μὲν θάλλοντα, μαραινόμενον δὲ πρὸς ἠῶ 
ὄψεαι, ὑμετέρης σύμίολον ἡλιχίης. 

119. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Κῆν ῥίψης ἐπὶ λαιὰ, καὶ ἣν ἐπὶ δεξιὰ δίψης, 
Κριναγόρη, χκενεοῦ σαυτὸν ὕπερθε λέχους, 

εἰ μή σοι χαρίεσσα παραχλίνοιτο Γέμελλα, 
γνώσῃ χοιμηθεὶς οὐχ ὕπνον, ἀλλὰ χόπον. 

120. ΦΙΛΟΔΗΜΝΟΥ͂. 

Καὶ νυχτὸς μεσάτης τὸν ἐμὸν κλέψασα σύνευνον 
ἦλθον, καὶ πυχινῇ τεγγομένη ψαχάδι. 

Τοὔνεχ᾽ ἐν ἀπρήχτοισι χαθήμεθα, χοὐχὶ " λαλεῦντες 
εὔδομεν, ὡς εὕδειν τοῖς φιλέουσι θέμις ; 

121. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Μιχχὴ καὶ μελανεῦσα Φιλαίνιον, ἀλλὰ σελίνων 
οὐλοτέρη, καὶ μνοῦ χρῶτα τερεινοτέρη, 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΙΖ ΡΑΙΑΤΙΝΕ, 

οἱ βδῃγίδιη ΠΘπι0 36 Π40 1000 : π00 06 γΑ]46 Ἡνγ Δ)» 
οἵ τυγϑιβ Ηγβϑίδοδπὶ ΠρτηΟ,, (δ  ἰο-]οοο : Τηϊπί πη ΠδθΟ 

Ἶοοαᾶ ϑδιυυηΐ ; οἵ Αγροιάθιῃ Πότ. φυδηίοτ]οοο. 

1ρ888, Ραΐο, Ῥᾶγοδθ Τὴ6 ποι πδιιηΐ ῬὨΠοοτησμι, 

ἀαΐα ΒΘΠΊΡΟ. Πουηῦβ αἰΐοι 71:5 ΓΟ ΎΘΠ5 τὴ ἰθηθί ΔΠΙΟΓ. 

1106. ΜΑΒΟῚ ἈΒΟΘΈΝΤΑΒΙΙ. 

ἙδΙηΐπθῖβ. ΠΟΥ ῬΌ]ΟΠΘΥΤΙΠ.Ὲ5 ἱπέον του 165 ΘΧβ! 

αυϊθυβουτηχαθ δᾶ διηδηᾶαπι) Ὠοηδβία ἱπϑδέ Π6Π8. 

5 Ὑ6ΓῸ οἵ τηδβοῦϊαπ ἀ 1015 ἀοβι ον τη. βοῖο ἀσῦθγα 

Τοιηθαϊπ πὶ 410 56 Δ} 15 ἱπηροίθη15- 8 ογβ ΤΠΟΥΡΌΠΙ, 

Τηγθυίθηβ ΜΟΠΟΡὮ πὶ Ρυ] τ οἰ αποιι, τηθηΐθ Ραΐα 

ἰρβύγη ἔδπογα ἰη-ϑπιι τηᾶγθηὶ ΜΟΠΟΡΕ τα. 

117. ΜΟΙ. 

Τποθηαϊξ τὴθ ρΌ ΟΠ ΟΟΓΠΟΙΪῈΒ : 568 {{π|60 

Βσο Ἰυτηθη, πη ἴῃ ἰσῃθηι τηᾶρσηππὶ οΥδθη8. 

118. ΜΑΒΟῚ ἈΒΟΑΕΝΤΆΒΗ. 

5188 βιδυθ- ϑρ ΓΔ 5,, οἰϊδιηβὶ ἄἀθοῖθβ ἀπριθηξαπ) οἷ68.,, 

ΘΧΡΟΓΡίβοΟΟΓΘ οὗ δοοῖρθ στηδηΐθι18 ΔΙηΪοἶβ ΘΟΙΌΠΔΙΗ, 

"πᾷ 

ἀαδηι παπο (υϊάθῃι ΠοΓθηΐθιη, 56 8511})} ΔΌΓΟΓΆΤΩ ΤΩΔΙΟΘΒ- 

ΘΟΠΒΡ Οἶ68, (π|88 ΒΥΤΩΒΟΙ ατὴ οοίδίϊβ. 

τ 4149. ΟΒΙΝΑΘΟΒΕ. 

[οϑηΐοια 

ΒΙ͂γ 6 ΘΟ] ΘΟΘΓΙ5 5: ΙΒ ΓΟΓΘΊΤΩ,, ΒῖΥ6 ἀΘΧίγΟγΓΒ ΠῚ ΘΟΠΪΘ6Θ)18 

6, ΟΥπασογδ,, υδοῖιο ΒΌΡΟΙ Ἰθοΐο, ἡ 

ΠΪδὶ ΕἸ] Δ} 8}0}}18 δοουτηθδΐ Θθιηθ 1], 

ΠΟΒΟΘ8 ἴθ ἀΟΥΓΉΪΓ6 ΠΟῚ ΒΟΓΏΠΈΙΩ, 568 ̓ αβϑἰ ἀπο τη, 

120. ΡΗΙΠΟΘΕΜΊΙ. 

Εἰ ποοία τηϑαϊὰ πιὸ {υγ τη- το οΐο οοηίασο, 
γϑηΐ, οἵ ἀθηβὰ τηδαοίδοξα ἱτη ΓΟ, 

Τἀοίγοομο οἴϊοβὶ βθάθιη δ, πΠ60 1αϑϑὶ 

ἀοΥΤΩΪΠλ118, τιῦ ἀΟΥΠΪΓ6 διηδηΐθβ [85 δβί 

127. ἘΤΟΒΡΌΕΜ. 

Ῥαῖνὰ οἵ ῃἰρυϊοδηβ ῬΕΪ ΘΟ, 564 56]Π}8 

οΥἰϑρίου, οἵ οαΐθια θυ): ππιρίηθ ἔθ που ου, 

ΑἸτορὰ παῖδ ϑᾶπιο ἀοίηάδ βθουπᾶα : πος μου ; 
᾿ ΕΧ Αβῖα ΠΘΠΊΟ ΠΔΟΧ ἰθγιϊα : 5ουΪὰ ΠΑΓΤῸ ; 

ΑΥΡΟ 5 Βᾶπο Ῥριηο αυδγία βθοιΐα ἔξ. 

1ρ58 τῊ]ῃ] ποπιθη ῬΒΙ]Οάθμνὶ ἕαῖα ἀδάογαηῖ: 
Ιηᾶ6 ρμαϊΐο 65ῖ, ΤΠ 6 Π10 οἷ ΘΡῸ ΒΘ ΠΊΒΡΘΙ ΔΠΊΘΙΩ. 

117. ΜΆΟΙ. 

Με ἴεπεῖ ο5 ρυ ]ομον (ΟΥΠΘΙἰὰ5 : Ποο 6θῸ ᾿πιθῃ 
ϑ6ἀ πιεῖυο : δοϊα δϑὶ τηαχί πιὰ απηπια Ὀγουϊ. 

118, ΜΑΒΟῚ ΑΚΘΕΝΤΑΒΙΙ. 

(υδηγ πὶ ΑΥΤΆ" ΠΊ65565 ΒΟΙΏ ΠῚ ἴαμ5᾽, [5ϊλ5, μαϊαΐ, 
515 ΥἹβ}}, οἱ οαρίαβ ῃξθς,, τΌρο, βευῖᾳ πηδητι. 

51 5815, 8δο ποβίγδ {01 βιιηΐ οἴδιϊβ ἱπηαρο : 

51. μοάϊα ἥογθηΐ, ογἂβ ϑῖπ6 ΠΌΠΟΙ ἰδοθηΐ, 

1109. ΟΒΙΝΑΘΟΒΕΞ. 

560 Ἰαΐπ5 ἴῃ ἀδΧί ΓΙ Π Ὑ ΓΒΑ 6 ΓΟ,, ρΑΤία 5[ηϊϑίγα 

561 ἴχψα., ΟΥΙΠΔΡΌΓΘ,, Τ]ΘΠΊΡΓα ΟΡ] ῬΓΘΠΊΔΗϊ, 
ΝῚ Ἰδοοαῖ ἰθοῦτῃ ἔογπια ργοβίδπίθ Θ θη} }1α, 

510 ἀΟΥΠΊΙΓ ἀ0101, Πποη Ε1}] 5ουη πη ΘΙ . 

121. ῬΗΙΙΟΒΘΕΜΙ. 

Ῥάᾶγνὰ αυϊάθιη οϑὶ οἱ ἴυβοα Ῥἢ1ἸΠηΐοπ : αἰϊαπιθῃ ἃσπᾶ 

ΜΟΙ ον, οἱ ΥἹΓΙΪ οΥΒΡΙΟΥ εϑί ἃρῖο. 



᾿ καὶ χεστοῦ ὑμλνῦκα. μαγώτερα, καὶ παρέχουσα 
ο΄ πάντα, καὶ αἰτῆσαι πολλάχι φειδομένη. 
: τον στέργοιμι Φιλαίνιον, ἄχρις ἂν εὕρω 
᾿ς ἄλλην, ὦ χρυσέη Κύπρι, τελειοτέρην. 

122. ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

μὴ οί μηδ᾽ εἴ τοι πολὺ φέρτερος εἴδεται " ὄσσων 
ο΄ ἀμφοτέρων, χλεινοῦ κοῦρε Μεγιστοχλέους, 
Εν στίλόῃ Χαρίτεσσι λελουμένος, ἀμφιδονοίης 

ο΄ τὸν καλόν" οὗ γὰρ ὃ παῖς ἤπιος οὐδ᾽ ἄχαχος, 
᾿ ἀλλὰ μέλων πολλοῖσι, χαὶ οὐχ ἀδίδαχτος ἐρώτων. 

᾿ς Τὴν φλόγα ῥιπίζειν δείδιθι, δαιμόνιε. 

128. ΦΙΛΟΔΗΝΟΥ͂. 

 Νιυκτιρονὴ, δίχερως, φιλοπάννυχε, φαῖνε, Σελήνη, 
φαῖνε, δι᾿ εὐτρήτων βαλλομένη θυρίδων " 

᾿ αὔγαζε χρυσέην Καλλίστιον ἐς τὰ φιλεύντων 
ἔργα χατοπτεύειν οὐ φθόνος ἀθανάτη. 

Ὄλδϊκες χαὶ τήνδε χαὶ ἡμέας, οἶδα, Σελήνη" 
χαὶ γὰρ σὴν ψυχὴν ἔφλεγεν Ἐνδυμίων. 

; 124. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ.᾿ 

. Οὔπω σοι χαλύχων γυμνὸν θέρος, οὐδὲ μελαίνει 
ο΄ βότρυς ὃ παρθενίους πρωτοθδολῶν χάριτας" 
᾿ ἀλλ᾽ ἤδη θοὰ τόξα νέοι θήγουσιν Ἔρωτες, 

Λυειδίχη, καὶ πῦρ τύφεται ἐγκρύφιον. 
Φεύγωμεν, δυσέρωτες, ἕως βέλος οὐχ ἐπὶ νευρῇ" 

μάντις ἐγὼ μεγάλης αὐτίκα πυρχαζῆς. 

125. ΒΑΣΣΟΥ͂. 
Οὐ μέλλω ῥεύσειν χρυσός ποτε- βοῦς δὲ γένοιτο 

ἄλλος, χὠ μελίθρους χύχνος ἐπηόνιος. 

Ζηνὶ φυλασσέσθω τάδε παίγνια - τῇ δὲ Κορίννη 
τοὺς ὀδολοὺς δώσω τοὺς δύο, χοὐ πέτομαι. 

126. ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

Πέντε δίδωσιν ἑνὸς τῇ δεῖνα ὃ δεῖνα τάλαντα, 
χαὶ βινεῖ φρίσσων, χαὶ μὰ τὸν οὐδὲ καλήν" 

πέντε δ᾽ ἐγὼ δραχμὰς τῶν δώδεχα Λυσιανάσσῃ, 
χαὶ βινῶ πρὸς τῷ χρείσσονα χαὶ φανερῶς. 

Πάντως ἤτοι ἐγὼ φρένας οὐχ ἔχω, ἢ τό γε λοιπὸν 
τοὺς χείνου πελέχει δεῖ διδύμους ἀφελεῖν. 

μαι τ ἐς 

ΘΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ἈΜΑΤΟΔΙΑ. 81 

δἐ Ἰοψαθηϑ ας. Ποἰαπί τηαίοτε-Υἱ χύδην οοβέυβ γοποσὶς, οἵ 
ομηηΐα,, δὲ ῬΟΒΟΟΓΘ 5:06 ῬΓΌΘΠ8. [ὈΡγθοῃ5 

Ταΐθιη αἰ σατη ῬΗ Π πο, ἄοπθο ἱπυ ΘΠ ΤῸ 

Δίϑτη, ο ὕδπις δαγοᾶ, Ρογ δο ΙΌΓΌτη. 

122. ΘΙΟΌΟΕΙ. 

Νδ ἐαΐο, πὸ 5ὶ φαϊάστα Εἰδὲ τηυέο ργωϑβίδπειον υἱάθἔυγ οΟῸ 5 

διηΡο 8 (9), ΠΙ αϑέτὶ5 ἢ Μορβίοοϊ 5, 

60 8] ηἰξοδέ ἃ Οσδί 5 Ἰαύαΐαβ, οἰγουτηγο δ 5 

[ουτηοϑαπῃ ΠΠ τη : ΠΟῚ 65 Θηΐτη ῬΌΘΥ Γαΐ 5 ΘΟ ἱπηο θ ἢ 8 

56α τη! ογΌτη σὔγα,, οἵ τηϊπίμηθ γᾶΐβ ΔΙ ΟΤΌΙΙ. 

ΕἸδτητηδϑπ Ὑϑη γα τηθίυδβ, ὁ ΒΟΠΘ. 

123. ΡΗΙΠΟΌΕΜΝΙ. 

Νοσΐαγηδ, Ὀϊοογηΐβ, ΔΙΉΔΠ5. ῬΟΓΥΙΡΙΠΙ, Γ]56, [πᾶ 

56, ΡῈ Β6πο-ἴογαΐαβ γδάϊδηβ Γθποβίγαβ : 

ΠΠυπυΐπα δαγθδπῃ (Δ᾽ ΠἸβέϊατη. 1π διηδηξ τὴ 

Γαυγία ἱπβρίοογο ποὴ δϑέ ̓ πυϊάϊα ἱτητηογίδιῖ. 

Ἐφ οϑ- ργαϊοδβ δἕ βᾶποὸ δ π|δ. πουΐ, 11πᾶὰ : 

ΠδΓὴ δἔ Τὰ πι Δηϊγηθ τη 851} Ἐπαντηΐοη. 

124. ἘΤΌΒΡΕΜ. 

Νοπάτη Εἰ] 65: ΔἸ οἰ θ5 πυᾶδ φϑίδϑ, ποαδ ηἰρτθϑοὶί 

νὰ ΥἹΓΡΊΏΔ165 ὈΥΓΪΓυτη-ῬΌΪΠ ΪΔΠ5 σταίϊα5 : 

ΥΟΓΌΠΩ πὶ ΘΟΙΘΓῸ5 βϑρί(85 ΠΟΥΪ δοιαπί ΑἸΊΟΓΟ5, 

ο [εγϑιαϊοο, οἔ ἰρηΐβ οἰ ϊβεὶξ οοσυϊΐαβ. [ποττο : 

Ἑυρίδτηυβ, ἱηίογέιπαί -ἀιηδίογοβ, ἀσπὶ ἔθ᾽ τη ποη δςξ ἴῃ 

γαΐθβ 660 Ττηδρηῖ τηοχ δυθηζιγὶ ἱποθηά!, 

125. ΒΑΒΒ]. 

ΝΟΩ 680 ὕὑπαύδηη ἤυδηη Δυγυτη, δὲ θῸ5 ἢδέ 

8108 φιρὲ σέ οἵ τηϑ! ΐα-υοςα ονβπιι5 ἱπ-ΠἸξογο. 

ΦοΥΪ βογυδηΐογ πες Ἰυδΐοτᾶ : 600 δυΐοπι (ογίπηδα 

ΟΡΟΪοΟ5 ἄδρθοὸ ἄυοβ, οἴ-ποὴ υο]ϊέο. 

126. ΡΗΠΙΟΘΕΜΙ. 

Ουΐπαυθ ἀδί ὑγὸ ὕὑμὸ οοηποιμδίξι, ουϊάδγη ἔδγηΐϊπθθ φαϊάδη) 

οἴ Γαΐϊυϊξ ἐγθιηθηβ, ἔ ΒΘΓΟΙ6 Π6 ἔοστηόϑβδιη χαϊάθτῃ -[[α]οπέα, 
ἀαυΐπαθθ δαΐομη 650 ἀγδομτηαβ ὑγὸ ἀποάθοίϊτη 1, γβίδηβϑβθ, 

εἔ ζαξαο ᾿ΠΞΌΡΘΓ ἐογιηοβίοσοιη δἔ ρδίϑγη. 

Οτηηΐπο δὺξ τηθηΐθπη 650 ΠΟῸῚ Β4Ὀ60, δυΐ ἀδίποορβ 

1Ππ|ὰ5 5θουΓΙ ορογίοξ ἰοβίοβ δαΐογεθ. 

᾿ ΠΙεχ νοχ 1}}} φεβίο πιδρὶϑ; διωρ!ϊας ἀϑάδπι : 
ο΄ Οὑκ 5ϊῖ ῥγοπηῖα ὩΪΠ1] ποῖ ἀᾶγα, ράσο ρειϊϊ, 

᾿ 81 τοὶ τα}15 ἀποῖοα ΡΝ ππίοπ, ἄστεα Ουρτῖ ; 

ϑασουγταὶ ΡΟΙΊΟΥ ἄοπαο ἀπηϊοα ΠΏ} ἢ]. 

12ή. ῬΕΙΓΟΒΡΕΜΙ. 

 Νυάὰ ἰυὰ εϑὶ [0}115 ποηάυπι τοϑὰ : ογαΐα ποπάσπι 
᾿ς Ῥυΐοθ Ἐ|δὲ Ὑ επεγὶβ ρασίαγῖς ἀνὰ ππθγαμ. 

ὕοῖε ἔαπηθη ̓ὰπι ἰεῖα ρᾶταὶ στὸχ Ῥᾶγυιι5 ΑἸΒΟΓΌΠΙ, 

Ἶ ἈΝΤΒΟΚΟΘΙΆ, 1- 

1, γϑιάϊοα, εἴ εἴδιιϑο ἔππηιβ Δ Ὁ 'ἴθὴη8 υβηϊῖ. 

Ηεὺϑ [υρτῖθ Βειι5 πη !βογῖ, πὶ ποπάππι βρίοαϊα πασνο 
ϑυπὶ ἀαΐα : υδίϊοῖοΓ : τηᾶχίπηᾶ ἢαπηπηα ὈΓΟΡΕ δϑβῖ. 

25. ΒΑΒ5Ι. 

Νοῖ 660 05 ἤδπι, πο δυγθᾶ συίία : 511 αἰ τεῦ 
Οὐἷἱ το]εῖ ἴῃ σὶρ σγαμηπηβ ἀα]οῖ5 ΟἷοΓ. 

Τὰρρίῖεν μο5 μαρδαΐ Ἰυ505 : 6ἐ5Ὸ γεγο (ΟΥηπε 

ΝΟ Ρἱυ5 4υδπι| ἴγεββε5 ἀο ἀϊο, πεὸ υοἱ ῖο. 
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151. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΆΡΙΟΥ. 

Παρθένον ᾿Αλκίππην ἐφίλουν μέγα, καί ποτε πείσας 
αὐτὴν λαθριδίως εἶχον ἐπὶ χλισίῃ. 

᾿ἈΑμφοτέρων δὲ στέρνον ἐπάλλετο, μή τις ἐπέλθη, 

μή τις ἴδη τὰ πόθων ἰρρθμν περισσοτέρων. 

Μητέρα δ᾽ οὐχ ἔλαθεν ἢ κείνης λάλον " ἀλλ᾽ ἐσιδοῦσα 
ἐξαπίνης, « Ἑρμῆς χοινός », ἔφη; « θύγατερ». 

128. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Στέρνα περὶ στέρνοις, μαστῷ δ᾽ ἐπὶ μαστὸν ἐρείσας, 
χείλεά τε γλυχεροῖς χείλεσι συμπιέσας 

Ἀντιγόνης, καὶ χρῶτα λαδὼν πρὸς χρῶτα, τὰ λοιπὰ 
σιγῶ, μάρτυς ἐφ᾽ οἷς λύχνος ἐπεγράφετο. 

129. ΑΥ̓ΤΟΜΕΈΔΟΝΤΟΣ. 

Τὴν ἀπὸ τῆς ᾿Ασίης ὀρχηστρίδα, τὴν χαχοτέχνοις 
σχήμασιν ἐξ ἁπαλῶν χινυμένην ὀνύχων; 

αἰνέω, οὐχ ὅτι πάντα παθαίνεται, οὐδ᾽ ὅτι βάλλει 

τὰς: ἁπαλὰς ἁπαλῶς ὧδε χαὶ ὧδε χέρας" 

ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τρίδακον περὶ πάσσαλον ὀρχήσασθαι 
, οἶδε, χαὶ οὐ φεύγει γηραλέας ῥυτίδας. 

Γλωττίζει, κνίζει, περιλαμθάνει" ἣν δ᾽ ἐπιρίψη 

τὸ σχέλος. ἐξ ἅδου τὴν χορύνην ἀνάγει. 

1980. ΜΑΙΚΙΟΥ͂. 

Τί στυγνή ; τί δὲ ταῦτα χόμης εἰχαῖα, Φιλαινὶ. 
σχύλματα, καὶ νοτερῶν σύγχυσις ὀμματίων ; 

μὴ τὸν ἐραστὴν εἶδες ἔχονθ᾽ ὑποχόλπιον ἄλλην ; 

εἰπὸν ἐμοί: λύπης φάρμαχ᾽ ἐπιστάμεθα. 
Δαχρύεις, οὗ φὴς δέ - μάτην ἀρνεῖσθ᾽ ἐπιδάλλη 

ὀφθαλμοὶ γλώσσης ἀξιοπιστότεροι. 

131. ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

Ψαλμὸς, καὶ λαλιὴ,, καὶ χωτίλον ὄμμα; χαὶ δὴ 
Ξανθίππης , χαὶ πῦρ ἄρτι χαταρχόμενον, 

ὦ ψυχὴ, φλέξει σε" τὸ δ᾽ ἐχ τίνος, ἢ πότε, χαὶ πῶς, 
οὐχ ἶξα. γνώσῃ, δύσμορε, τυφομένη. 

182. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

"“Ὦ ποδὸς, ᾧ χνήμης, ὦ τῶν ἀπόλωλα δικαίως 

“127. ΜΑΒΟῚ ἈΒΟΕΝΤΑΆΒΠΙ. 

ὙἹΓρίποιη ΑἸΟΙΡΡΘ διηδθᾶπὶ γαϊᾶθ : δὲ δ συδπᾶο «α στα 

Οἰδη τ θᾶτῃ Βαθιΐ ἴῃ Ἰοοΐο. [ΡΒ βίββθιη, 

ΑΙΡοσπ δαΐθιῃ Ῥροίτβ ΡαΙρ ἰαθαΐ, π6 «υΐβ δοοορᾶδγοί, ἢ 

Π6 418 νἱάογοί ἀθϑιἀθυϊογιπτη βθογθίδ τη ΠΟΤ Τη. 
Μαΐτομη δτηθη ποη Ἰαίοθαΐ Ἰϑοῖϊ βοημβ; βοὰ ὉΡ᾽ -υἱάϊξ, 
βία! πι : « ΟΟΙΏΠ 8 ΜΙΘΓΟΙΣΒ.»., ἱηΤαϊξ, « ὁ Πα. » 

128. ἘΣΒΡΌΕΜΝ.: 

Ῥροίιβ δα Ῥϑοίτιβ,, ΠηΔΥΩ ΔΙΊ Τ6 δἃ ΠηΔΤΑΓ δ πὶ ΔΡΡ]οΔἢ5 

ἸΔθίδαα ἀυ]ο 5 140 115 ΔΡΡΥΪΠΊΘΙΒ 

Απῇροπῶ, δ ΘοΓρὰ8. ΘΟ ΠΡΟ ΠΒ ΘΟΓΡΟΓΙῸ : φοίτα 
ἴασοο, [6818 δᾶ αδ Ἰποογπᾶ ᾿πβου  θοθαΐαν. 

129. ΑὔΤΟΜΕΘΟΝΤΙΒ. 

Αβίδιοαγῃ βαϊ δίτοθμι, ποίαυϊ - τ οἰ οβὶβ 

ΠρΌΣΙ5 ΘΧχ ἔθη 6.18 του θηΐθιησβ6 ἀηρσι οι} 8, 

Ἰδιᾶο,, ποη χαοα ομηη65 αἰδοξιιβ-οχρυίτηδξ, πορ φαοᾶ Ἰδοίοί 
ΤΉΟ]165 τ οἰ ον ἤπο οἵ ἢΠΠπ|Ὸ ΤΔΠῈ8 ; 

564 χυοᾶ 6 Ῥδηποϑαγη ΟοἰΓοᾶ ΟἰδΎ τη 88} {8 Γ6 

πουϊξ, οἵ ποὴ {υρὶξ 56} 1165 Τρᾶ5. 

Γληρσαδ- οἴ -θαβῖδ, Ὑθ]]Π]οδί, δτωρ] οί ξὰΓ : δὶ Υ6γῸ δρρυϊ μηδὲ. 

ΤΟΠλΕΙ, ΘΧ ΟΓῸΟ οἰδγάτῃ γοάποϊξ. 

130, ΜΖΈΟ6ΙΙ. 

Ουἱὰ «ἰΠϊΊοία 65 «υϊὰ δἐδὲ σοϊυγέ ὁοτηδο ἢθ ἱπα 165, ΡὨΪ- 

Ἰδοογαίίοπθβ, οἵ πἀάογαστα αγθαΐο οοο!]οσῷῦΡ Πωηΐ, 

ΑΠ διηδίογομῃ υἱαϊβϊ Βδθθηΐθιη ἰπ-ϑῖ πὶ ἃ] ἰάτη ἢ 

ἀἷο τη : ἀο]οΥ 8 Γοτηθαᾶϊα βοϊπλ8. 

ΤΟΥ Δ 8., Π60 αἰοἶβ : ἔγιβίσα ΠΟΡΆΓΘ ΟΟΠΑΓΒ : 

οΟὔΪῚ Ἰϊησιιὰ διηΐ Πἃ6- αἰσηίογοβ. 

131. ΡΗΠΠΟΌΕΜΊΙ. 

ΟἸΒᾶγὰ οἵ βϑύτηο οἵ ἀγρυΐαβ ΟΟΌ]85 οἵ σἀπίι5 

ΧΗ ΒΙΡΡΟΒβ οἵ ἰσῃΐβ τηοᾶο ἱποὶ 68, 

ὁ δηΐτηδ, ὑτοΐ ἴ6 : 5864 ὁχ 4υ0, δυΐ χυδηᾶο, οἴ φαοῃηοᾶο, 

ἸρῃοτΟ : 8010 15, ἰπ ΠΧ, αι Π- ὈΓΟΥ5. 

132. Ε]ΒΡΕΜ. 

Ο Ρϑάθιμῃ, ο ΤἙΠλῸΙ, ὁ Φαϊθ5 το ο ῬΘΥΪΪ 

127. ΜΑΒΟῚ ἈΒΟΈΝΤΑΆΙΙ, 

Ὑ ΡρΙπἰβ ΑἸΟΙΡΡ65 ᾿πβᾶπι8 ΔΠΊΟΓΘ, ὈΡΓΘΟδίι8 

Μυϊῖία, ἴοΥῦὶ ασγιϊπι ραγῖθ γθοθρίι8 δᾶ ἢ]. 
ΝΝοβῖγα ἀύπι ἱγορὶάο 58 }16θαπὶ ρθοΐογα πιοῖιι, 

Ατοδηυβ πὸ 40 ἰδθϑίθ ραϊθγθὶ ἃΠΊΟΥΡ. 
ΘΣΤΪα τηδῖον δάθϑὶ, μι γρ ΔΒ ι6 ασθηΐαβ " 

Οοταμημἶβ., ἀἰχὶῖ, Π]1ὰ, ΜΘΓΟΌΓΊΙΙΙΒ. 

130. ΜΈΕΙΙ. 

Οὐἱά τι Γ68 9" ἴὰἃ ΟΌΡ ἸΔΟΓΥΠῚΪΒ ΘΟ ι5ἃ, ῬὨΙ] ΘΗ, 

Ταιμηϊ πὰ ἢ ΟΡ ἸΔσοΓ 5 μὰ8 65 ΘΘΓΏΟ ΘΟΠΊ85 ἢ 

Ὅϊς, φΡοιηΐοπα ἴον 8 ἃ] 18 πὶ {10 ὶ Υἶβιι8 ἃπιαῖοῦ 

Ἐξὶ τὰ ἢ ἴῃ ΠΟΡῚ5 δϑὶ τηθάϊοϊ πα πλ8]}. 

ΕἸ65 ἀϊοίβαιθ 181} : ἔγαβῖσα οαρ15 ᾿ρϑὰ ὨΦΡΆΙ : 
Οὐπι ᾿Ἰηρυ5 δϑὲ ΘῈ} 15 τη δῖον Ππαροπάα ἢά65. 

131. ῬΒΕΊΤΟΡΕΜΙ. 

ΑΥϑ Πάϊαπι, οἀπία5, εἴ γοχ, ΘΟ 4.6 Ἰοααδοθ5 
ΔΉ ΙΡΡα8, οἱ φυῶ ᾽ᾶπι πονύὰ {Ππηπιὰ 5001, 

Ο δῃΐπιθ, ἱποοπάθηϊ πο ἴθ. Ουο, σαοπιοάο, 4πᾶπάο 

Ν βοῖο, ἴὰ υϑγο ἰδοῖιβ Δ Ισπ6 50168, 

132. ΕΥΌΒΌΕΜ, 

Ο αὐγὰ, αἴχαδ Ρεάε5, εἴ 40, δε ᾿γ6, ρου ρᾶπι, 

, 
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᾿ μηρῶν, ὦ γλουτῶν, ὦ χτενὸς, ὦ λαγόνων, 
ἃ ὦμοιν, ὁ ὦ μαστῶν, ὦ τοῦ ῥαδινοῖο τραχήλου, 

ὦ χειρῶν, ὦ τῶν μαίνομαι ὀμματίων, 
Ἂ χκατατεχνοτάτου κινήματος, ὦ περιάλλων 
 γλωττισμῶν, ὦ τῶν ᾿ θύομαι φωναρίων ! 
Εἰ δ᾽ ὀπικὴ παῖς Φλῶρα καὶ οὐκ ἄδουσα τὰ Σαπφοῦς, 

᾿ χαὶ Περσεὺς ἸΙνδῆς ἠράσατ᾽ Ἀνδρομέδης. 

138. ΜΑΙΚΙΟΥ͂. 

" μοσ᾽ ἐγὼ, δύο νύχτας ἀφ' Ἡδυλίου, Κυθέρεια, 
᾿ σὸν χράτος, ἡσυχάσειν᾽ ὡς δοχέω δ᾽, ἐγέλας, 
τοὐμὸν ἐπισταμένη τάλανος χαχόν " οὐ τὰ ὑποίσω 

“τὴν ἑτέρην, ὅρχους δ᾽ εἰς ἀνέμους τίθεμαι. 
αἰρῶμαι δ᾽ ἀσεδεῖν χείνης χάριν, ἢ τὰ σὰ τηρῶν 

ὅρχι᾽ ἀποθνήσχειν , πότνι᾽, ὑπ᾽ εὐσεδίης. 

184, ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂. 

Κεχροπὶ ῥαῖνε λάγυνε πολύδροσον ἰχμάδα Βάχχου, 
: ῥαῖνε- δροσιζέσθω συμόολιχὴ πρόποσις. 
Σιγάσθω Ζήνων ὃ σοφὸς χύχνος, ἅ τε Κλεάνθους 
ἱ μοῦσα" μέλοι δ᾽ ἡμῖν ὃ γλυχύπιχρος ἔρως. 

Ε. ... ᾿ 18δ. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

ρρυτῶη γ εὐτόρνευτε, μονούατε, μαχροτράχηλε, 

᾿ ὑψαύχην, στεινῷ φθεγγομένη στόματι, 
Βάχχου χαὶ Μουσέων ἱλαρὴ λάτρι καὶ Κυθερείης, 
᾿ ἡδύγελως 9 τερπνὴ συμθολιχῶν ταμίη, 
τ τίφθ᾽ ὅπόταν νήφω,, μεθύεις σύ μοι, ἣν δὲ μεθυσθῶ, 
᾿ ἐχνήφεις; ἀδιχεῖς συμποτιχὴν φιλίην. 

186. ΜΕΛΕΑΓΡΡΟΥ͂. 

: 
τω 

: 

ε: 
' 

ιεσχα, τὰ πάλιν εἰπὲ, πάλιν, πάλιν « Ἡλιοδώρας » 
᾿ εἰπὲ, σὺ δ᾽ ἀκρήτῳ τὸ γλυχὺ μίσγ᾽ ὄνομα" 
χαί μοι Ὡς βρεχθέντα μύροις χαὶ χθιζὸν ἐόντα, 

μναμόσυνον χείνας, ἀμφιτίθει στέφανον. 
Δαχρύει φιλέραστον ἰδοὺ ῥόδον, οὕνεκα χείναν 

᾿ ἄλλοθι, χοὐ χόλποις ἁμετέροις ἐσορᾷ. 

Ε΄ 137. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἢ Ἔγχει τὰς Πειθοῦς χαὶ Κύπριδος ἩἩλιοδώρας, 
᾿ς χαὶ πάλι τᾶς αὐτᾶς , ἀδυλόγω Χάριτος. 

ὑτὰ γὰρ Γὰ ἐμοὶ γράφεται! θεὸς, ἧς τὸ ποθεινὸν 
οὔνομ᾽ ἐν ἀχρήτῳ συγχεράσας πίομαι. 

188. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

ον ᾿Αθήνιον ἦσεν ἐμοὶ χαχόν" ἐν πυρὶ πᾶσα 

Ἰυμθο8, ο παΐθβ, ὁ Ῥϑοξίποῃι, ο {ΠἸὰ., 

Ὁ ΒΌΠΊΘΓΟΒ, Ο ΠΠΔΠΊΠΙΔ8., Ο »,δοῖ]6 ἢ] ΘΟἸ]απὶ, 

ΤΩΔΠΙΒ, ὁ Τυΐθα8 ἰπϑδηΐο ΟΟ6|108, 

0 ΔΓ ΠΟΙ οβ  ββί πηι τηοΐαπι,, ο Θχἰ πιϊὰ5 

ΘΧΟΒΟΙΪΔίΟΠ65.,, Ο Ταΐθιι8 ΘΟΙΠΟΥ̓ΘΟΥ Ὀγουϊα -υουθα! 

51 65 ΟρΙοᾶ Ῥι1611ἃ ἘΠΟΓὰ ΠΘαᾺΘ οΔΠ6Π8 ΒΔρρΗὺβ ΘαΥΤηΪπα., 

Θἴϊδπι Ῥογβθιβ Τηδηι διηδυὶξ Απάγοιηθάθῃ. 

133. ΜΈΟΗΠ. 

ΦΌΓΑΥΙ 650 6. πδι Ροΐοπεδτη, ΟΥἕμογθα, ἀπᾶϑ5 ποοίοθς: 

τη6 ἃ} Ἡραγ]ῖο βθουθ ἔα σατη : βδά, τι οχἰβεϊπιο, τἰἄθθας, 

ΒΟ ΊΘ 5 ΤΘΕΙΠῚ ΤΟΙ ΤΩΔΙ ΠῚ :- ΠΟῸῚ [ΟΙΘΓΆΒΟ θηΐμὰ 

ΔΙ ΈΘγάμ ποοέθηι, οἵ Ἰυγα υγαηὰ ἃο ἰπ γθηΐοβ. [ἃ {Ἰδὲ 

Μᾶ]οὸ δυΐθπι ἱπηρὶ ι8-:7-6-6586. {18 σταία,, Ταδηη ῥγαϑίϊ- 

ΒΟΓΎΔΗΒ πΓΑ᾿ ὈΥΔη ἃ τηοτὶ, ἀοτηΐηα, ΡῸῚ Ρἰοἰδΐθηι. 

1834. ῬΟΒΙΌΙΡΡΙ. 

Οδωορία, βρᾶγϑθ, ἰασθῆδ., τουα]θηΐαχη Ἰἰχαογοῖη ΒΔΘΟΙΙ, 

ΕΒΡΑΓΒΘ : ΤΟΓΘΙῸΙ ΘΟ] Ἰξὰ Ῥγορὶπαίϊο. 

Ὑδοθαίαν Ζ6ΠΟ, 5816 Π8 ΟΥ̓ΟΠΙ5, ἃς ΟἸδδηίηἷς 

Μαβᾶ ; ΘΓ δΔυυΐδτη 51{ ποθὶ5. ἀπ] Δ ΠΊΔΓΙΙ5 ἀΠΊΟΥ. 

135. ΙΝΘΟΕΆΕΤΙ. 

Βοίυπαᾶδ, Ὀδπ6-ἰογηδΐα.,, υηΐδυγὶβ, Ἰοηρίοο}}15., 

ΔΙ ΠοογυΪχ,, δηρσιιβίο σΔΥΤΊΘΠΒ ΟΥ̓, 

ΒΔΟΟΝὶ ἃο ΜΌΒΔΓΙΤη ἈΪΠΑγΙΒ ἑἀτηι]α οἱ Ουίμογθο, 

ἀυ]οο- τ θη, σταΐα οΟΠ]ΔΕ ΠΑ τη- Θοπηροίδιϊοπιιη ργοπιὰ, 

ΟῸΓ ἰδηάθηη, Ζυδηᾶο ΒΟΡΥΪ 8.80 πη, ΘὈγΐα-65. (ὰ τα ῃϊ ; βίη 

Π|5- 5 γᾶ ἢ Ἰοθἶ5 οοτηροίδίοτί πη ἁτηϊοϊ ἴδηι. [8υτη-ΘὈτίτι5, 

136. ΜΕΠΕΛΟΒΙ. 

Ιηΐαπᾶς, οἱ ἰΐογατη αἷς, ᾿ἴογαχῃ, ἰδυη « Ηρ] οάργῷ » 

αἷς, δ Τῆθγο ἴπ ἀυ]66 Γηΐβο6 ΠΟΙΏΘΗ ; 

οἵ τοϊῃὶ τηδαθηΐθμ ὑπριθηξῖβ, οἵ μοβϑίθγηα χυθ-ϑϑέ, 

ΤΩΘΙΟΓΘΙΩ 1Π1π5., ᾿ΠΡΟΠΘ ΘΟΙΌΠΔΠΙ. 

ΡΙογαΐ διῖοδ- Δι διὰ 6 Τοβᾶ., Ταοα Π]Δὴ 

4101 δἵ ποθὴ ἴῃ συθιηῖο ποϑίγο υἱαθαδΐ. 

137. ΠΒΡΕΜΝ. 

Ιηΐππαᾶο ογψαΐϊιηι ϑυδᾶθ οἵ Ὑδηουῖβ Ηοοαοιδ, 

οἵ ΤΌΓϑιιβ οἰ υδάθμ ἀυ]ο ]οα αταΐ. 

1ρ88 Θηΐμπη πᾶ ΤῊΪΗΪ ΒΟΥ ἔα (651) θα, οὐὐα5 σαρίζαμη: 

ΠΟΙΏΘΗ ἴῃ ΤΩΘΙῸ Γηΐβ06 8 ὈΪΌΔΙΩ. 

ι38. ΘΙΟΒΟΟΒΙΌΙΚ. 

Ἑφύσμῃ οθοἰηϊξ ΑἰΠΘηΐοη ΤΉΪΗΪ ΤΡ] υΤὰ : ἴῃ ἰσηΐ ἔοία 

“ο ἔδπλιν, ο ῬΌΒ65, ὁ πδῖϊ5, ὁ Ἰαϊθτὰ: 

Ὁ Βυπιονῖ, οΟἸ πὶ ἴθπθγαπα, πἰνθθαιθ ραρ1]]1δ, 
ΠΟ ἀϊρίτὶ, ο ποβίδν, ᾿υπιῖπὰ πᾶ, ἴαγου : 
ΕῚ γοβ ποζυῖῖδ πιοῖα5, ΘΟηβογί 486 ΠΠΠριι]5 
᾿Βαβίᾳ, ΥΟΧΑᾺΘ Ο τη6 48 ἴδοἰ5 δχαπιθιθιι ! 

γυοὰ 5ἱ ορίοα εἱ ἤανα εϑἴ, πθὸ πουῖϊ οαγπηϊηᾶ ϑΔΡΡ ι5, 
 Απάτοπιεάθη Ρεγδουβ γϑὶϊ, οἱ 1πᾶὰ ἕαϊι. 

," 

133. μξαιι, 

Ἡδάυ]Ο σ6βυῖ πᾶ5 ᾿υΓαπίεπι π16 ΔΡΙΟΓῈ ποοῖθ5 
ῬΕΓ ἴθ, Γἰ 5511, 516 Ραῖΐο, πιᾶρτιὰ ὙΕΠιι8. ' 

ΝΝαπὶ 8015 10 ἰθμθᾶν ΠΊΟΤΡΟ, ἀθᾶ : ΟΓῸΧ ΠΩΪΠϊ ποχ 51ϊ 
ΑἸτογὰ : ἀο Τρ 15 γεῦρα ἔεγεπάα ποί!8. Ὁ 

Τπηρ 15 Ὁ ἀοπηϊπδπι ἤθυὶ πιδρὶϑ5 6] 150, 5ΘΓΎΔἢ8 

Οὐδ {Π01, ἀϊνα,, Πά6πι, ῥγθ μἰθίδιβ πηουΐ. 

᾿ 6. 



8λ ἈΝΤΗΟΙΠΟΟΘΙΜ ΡΑΤΑΤΙΝΑ͂ 
: : , 
Ἴλιος ἦν, κἀγὼ χείνη ἅμ᾽ ἐφλεγόμαν, 

“- ᾿ ι , 

οὗ δείσας Δαναῶν δεχέτη πόνον " ἐν δ᾽ ἑνὶ φέγγει 
Ὁ ᾿ ᾿τὭω ἣν ἄν 

τῷ τότε χαὶ Τρῶες κἀγὼ ἀπωλόμεθα. 

139. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

«Αδὺ μέλος, ναὶ Πᾶνα τὸν ᾿Ἀρχάδα, πηχτίδι μέλπεις. 

Ζηνοφίλα, ναὶ Πᾶν᾽, ἁδὺ χρέχεις τι μέλος. 
Ποῖ σε φύγω; πάντη με περιστείχουσιν ἔρωτες, 

οὐδ᾽ ὅσον ἀμπνεῦσαι βαιὸν ἐῶσι χρόνον. 
Ἢ γάρ μοι μορφὰ βάλλει πόθον » ἣ πάλι μοῦσα, 

ἢ χάρις, ἢ... τί λέγω ; πάντα " πυρὶ φλέγομαι. 

140. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἡδυμελεῖς Μοῦσαι σὺν πηχτίδι, καὶ λόγος ἔμφρων 
σὺν Πειθοῖ, χαὶ Γρως καλὸς ἐφ᾽ ἡνιόχῳ, 

Ζηνοφίλα, σοὶ σχἥπέρα Πόθων ἀπένειμαν, ἐπεί σοι 
αἷ τρισσαὶ Χάριτες τρεῖς ἔδοσαν χάριτας. 

141. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ. 

Ναὶ τὸν "ἔρωτα, θέλω τὸ παρ᾽ οὔασιν ἩΗλιοδώρας 
φθέγμα χλύειν ἢ τὰς Λατοΐδεω χιθάρας. 

142. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Τίς, ῥόδον ὃ στεφάνος Διονυσίου, ἢ ῥόδον αὐτὸς 
τοῦ στεφάνου : δοχέω, λείπεται ὃ στέφανος. 

148. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Ὁ στέφανος περὶ χρατὶ μαραίνεται Ἡλιοδώρας " 
αὐτὴ δ᾽ ἐχλάμπει τοῦ στεφάνου στέφανος. 

144. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἢ δη λευχόϊον θάλλει, θάλλει δὲ φίλομόρος 
γάρχισσος, θάλλει δ᾽ οὐρεσίφοιτα χρίνα " 

ἤδη, δ᾽ ἣ φιλέραστος, ἐν ἄνθεσιν ὥριμον ἄνθος, 
Ζηνοφίλα Πειθοῦς ἡδὺ τέθηλε ῥόδον. 

Δειμῶνες, τί μάταια χόμαις ἔπι φαιδρὰ γελᾶτε ; 
ἃ γὰρ παῖς χρέσσων ἀδυπνόων στεφάνων. 

Ττοΐδ ογαΐ, οἵ. θρὸ οἵπὴ [18 Παρτα δι, 

ΠΟῚ ΟὈΠῚ-ΠΊΘτι -ῬΘΓΡΟδ8118 ὉΔΗΔΟΓΙΠῚ ἀθοθηπθηι ἸΔΒΟΓΈΠῚ, 

1Πὰ οἱ Ὑσοθϑ οἵ ὅρὸ Ῥου ϊπλα8. [568 ἴῃ υηᾶ 08 

139. ΜΕΠΕΛΘΑΆΙ. 

Ῥυϊοδ οἄττμθιι, ΡῸΓ Ῥαπὰ Ατοδᾶθηι, ρϑοίᾷθ οδηΐβ, ᾿ 

ΖΟΠΟΡὮΙα, ΡΘΓ Ῥάποιη,, ἄυ]ο 8 ΡῈ ]585 ΘΓΓΊΘη, 

Οὐο ἴδ ἔιρίδτη ἢ ἈΒΙ 6 ΤΩ6 οἰπρυηΐ ΑἸΏΟΓΟΒ, 

Π60 Υ6] (Δη {ΠΌΤ πα -Τ ΒΡ Ί γα η16 βἰηυπέ ἔθ ΡῈ8. 

γε δηΐπι τηϊηΐ ἰογπιᾶ ἰη]ϊοῖξ ουρ ἀϊηθπη,, Ὑ6] ΓαγΒΌΓΩ Τησβ8, 
γ6] σταίϊα,, υδ]... φυϊὰ ἀΐσδηη ἢ οαποίᾶ ; Ἰρηὶ ὈΓΌΓ. 

1410. ΕΣ] ΌΒΡΕΜ. 

Ῥυϊοῦ- οἀποηΐοϑ ΜΙυβίο ΟἸΠῚ Ῥθοῖάθ, οἵ βϑύτηο Ῥγυάθηβ 

οὰπὴ ϑυδᾶδ, οἵ ΑΠΔΟΣ ῬΌ]ΟΙΟΥ ἱπ-Ροϊοδίδί δαγίρα, 

ΖοΠο μἶα, Ἐἰθὶ βοορίτα Ουγρίάϊπυτα ἐπ θαθγαπηξ, φυοὰ δὶ 

{ΠΠ}Ρ|16 65 αταΐϊϊ ἔτοβ ἀθάοιο σγδίδβ." 

141. ΜΕΠΈΛΟΆΙ. 

ῬΘΥ ΑἸΔΟΓΘΠῚ, ΤηάΎ 010 δὰ διγοβ αἱοίαηι 80- δ οοτα 

γοσθῖ δϊγο 4υδιη Τιαἰοηςο- 1 ΟἰΠδγϑ 

142. ἸΝΟΕΆΤΙ. 

Ουϊὰ, αἰγταχη σΟτοπᾶ Ὠϊοηγϑβὶϊ 6, γοϑᾶ, δ ἴρ86 65, ΓΌβᾶ 

ὈΠ46- ΘΟΥΟΠδΔ-Ποχὰ ἢ δυΐαμηο, Υἱποῖ αν ΘΟΙΌἢ δ. 

148. ΜΕΠΕΛΘΆΙ. 

Οογομᾶ οἶγοα οδρυΐ Ηρ] οἀογἕ πιδτοοϑοῖξ, 

ἴρϑἃ ὙϑτῸ οἰ α! σοί ΘΟΥΌΠ 6 ΟΟΤΟΠᾶ. 

144, ἘΖΌΒΘΕΜ. 

δάχῃ Ἰθαοοΐυτη Ποτοΐ,, Πογοίψιιθ ΡΠ αν δ - ἃιηδη8 

ὨΔΥΟΪΒΒ508, οἵ Πογθηΐ τηοηί 018 {ΠΠ1 8 : 

͵Ἴᾶτη οἰϊδι διηδη 0 115- Οᾶγὰ., ἰΠΐΘ. ΠΟΓῸΒ 105 ΤηΘίΌΓΙΒ, 

ΖΘΒΟΡΒΪ 8 ἤοτοί, ϑυδᾶς ἀυ]ο 5 Τοϑβᾶ. ἯΙ 

ΡῬγαίΐία.,, φυϊὰ ἔθιηθυδ 46 φοιηΐβ ὑδϑέγὶδ Ἰοοίαπι τἀ 5 ἢ 

ἀυρρΡ6 ΡῈ 6}1ὰ ἢϑος ΡΟΙΟΥ οἀογδίϊβ ΘΟΓΟΙΪΒ. 

Ψψ 139. ΜΕΓΕΑΘΆΙ. 

Ῥυ]ο6 οδηἶβ, πηθὰ ΖΘΠΟΡὮΪΪ,, ἰεβι μη ποῖ, 

8165 Αὐοᾶβ ἕανϑαϊ Ῥδὴ ταϊΐ, ἀἄθ]ο 8 οδηΪβ. 

ΑὮ αυο ἴδ ἔιρίαπι ἢ οἰΓοὰπι τηθιδηϊαν Α ΠΟ 68, 

Νεο γϑάυϊθβ Ραποῖο ἴθ ρο 5 ὉΠ} ἀδίαγ, 

ϊπς ἄθοοῦ, Ηἷπο οδηΐαβ ἴππ5, Ὠΐπο πη6 σγαῖῖα του αμδὶ ; 

Οἰμηΐα Ζυϊὰ νου ]85 ῬΕΓΒΘΑΊΔΥ ἢ ΙΡῺΪ5 650. 

Ιή0. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

Ῥυ]οο5 οατὰ οἰ γα Μαβ8, βαρ᾽ ηΐα ἀϊοῖδ, 
864 Ἰερίάα, οἱ ἀοοῖιι5 ἔγθπα, Οἰρῖ4ο, ραῖὶ, 

ΖΘ ΠΟΡὮΙ]α, τορηαμι {101 ἀδηὶ ἴῃ Δπιου θι15, ᾿ρ88ἃ 

Ουἱ τυῖδαϊτ ἀοπαπι Οταῖϊα ἴοσπὰ ἘΊρΙοχ. 

Ι4Δ41. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

Μδ τῆᾶΐϊα ρεγάαϊὶ Απιοῦ, ἰ οδηῖιβ Ηδ]οάοτε 

ΡΊιι5 8110, πὰ ΟἸΠΠᾶτα οαγπΊθη, ΡΟ]]ο, πῶ. 

12. ἸΝΟΘΕΗΆΤΙ. 

ϑαμπίηα ΘΟΤΟΠᾶ ΓΌ8ὲ8 ὨΙΟΏΥ510, ἃἢ ἔρ86 ΘΟΓΟΏΒ8 
Ἐϑὶ Γοϑ8 ἢ 810 οὐϑδᾶο : υἱοῖα θουτοπᾶ ἰδοοδῖ. 

143. ΜΕΓΈΑΘΑΙ. 

ϑεγία φυϊάθηι πηγοθηΐ οἰγοὰ οαρὺΐ Ηο]οάοτῶ, 
56 ἃ 5615. δα ὙΘΥΪῸ5 ἴρ58 υἱοῖς 

Ι1ήἠή΄. ΕΥΌΒΡΕΜ. 

Τάχα ρ] ανῖᾶθ ΠΔΓΟἾ55115 δΙη8η5, 8 πὶ ἰαοῖοᾶ Πογθηὶ 

ΜοπΕΡαΒ ἴῃ 5 Πλπ}5 1118, [απ ὙἱΟΪδ : 

ΕἸο5 οἰΐδπι ἤογιπι πγαϊαγῖ8 νογηδὶ ἴπ ΔΠΠῚ5 

ΖεπορὮΙ]Ὲ, ἀυ]οὶ μ᾽ θπὰ ἴθρογθ Γοβᾶ. 

Ῥιαῖα φυϊά ο νᾶπο τἱἀθἰἰβ ΠΟΠΟΓῈ ΟΟΠΙΔΡΌΙΩ ὃ 

ΖΕΠΟΡ ὮΙ] ΡΣ ἐϑὶ π0}}ἃ ΟΘΟΤΟ ἃ πιθῶρ, 



145. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Αὐτοῦ μοι στέφανοι παρὰ διχλίσι ταῖσδε χρεμαστοὶ 
μίμνετε, μὴ προπετῶς φύλλα τινασσόμενοι, 
δαχρύοις χατέδρεξα - χάτομδρα γὰρ ὄμματ᾽ ἐρών- 

ἀλλ᾽, ὅταν οἰγομένης αὐτὸν ἴδητε θύρης, [των᾿ 
στάξαθ᾽ ὑπὲρ χεφαλῆς ἐμὸν ὑετὸν, ὡς ἂν ἄμεινον 

ἢ ξανθή γε κάμη τἀμὰ πίῃ δάκρυα. 
146. ΚΑΛΛΙΜΆΑΧΟΥ. 
αἵ Χάριτες" ποτὶ γὰρ μία ταῖς τρισὶ χείναις 

ποτεπλάσθη, χἤτι αύροισι νοτεῖ 
εὐαίων ἐν πᾶσιν ἀρίζαλος Βερενίχα, 

ἃς ἄτερ οὐδ᾽ αὐταὶ ταὶ Χάριτες Χάριτες. 

ΖΕ 141. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Ε Πλέξω λευχόϊον, πλέξω δ᾽ ἁπαλὴν ἅμα μύρτοις 
᾿ς νάρχισσον, πλέξω καὶ τὰ γελῶντα χρίνα, 
᾿πλέξω χαὶ χρόχον ἡδύν - ἐπιπλέξω δ᾽ ὑάχινθον 
πορφυρέην, πλέξω καὶ φιλέραστα ῥόδα, 
ὡς ἂν ἐπὶ χροτάφοις μυροδοστρύχου ᾿Ηλιοδώρας 
᾿ εὐπλόχαμον χαίτην ἀνθοδολῇ στέφανος. 

ε΄. 148. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

᾿Φαμί ποτ᾽ ἐν μύθοις τὰν εὔλαλον Ἡλιοδώραν 
᾿ς γιχάσειν αὐτὰς τὰς Χάριτας χάρισιν. 

ἢ 149. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 
Τίς μοι Ζηνοφίλαν λαλιὰν παρέδειξεν ἑταίρων; 
ο΄ τίς μίαν ἐχ τρισσῶν ἤγαγέ μοι Χάριτα; 
᾿ ἘἮ ῥ᾽ ἐτύμως ἁνὴρ κεχαρισμένον ἄνυσεν ἔργον, 
᾿ δῶρα διδοὺς. χαὐτὰν τὰν Χάριν ἐν χάριτι. 

Ἷ 180. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 
᾿Ὡμολόγησ᾽ ἥξειν εἰς νύχτα μοι ἣ ̓ πιόσητος 

᾿ς Νιχὼ, χαὶ σεμνὴν ὥμοσε Θεσμοφόρον" 
-χοῦχ ἥχει, φυλαχὴ δὲ παροίχεται. ἮἌΆρ᾽ ἐπιορχεῖν 

ἤθελε; τὸν λύχνον, παῖδες, ἀποσδέσατε. 

151. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Ὀξυδόαι χώνωπες, ἀναιδέες, αἵματος ἀνδρῶν 

ΘΟΑΡΌῚ Υ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ἈΜΑΤΟΗΙΆ. ὃ5 

1458. ΑΒΟΠΕΡΙΑΌ. 

Ηϊὸ τηϊΐ, οογοπδρ, ἀρ μᾶ5 γαῖγαὰβ ΒΌΒΡΘΠβΏ 

τηδηδίθ, μιὰ ἔθιηθγο (0]18- γοβίγα οοποιξθηΐος, 

4.88 ᾿Δογ  πηῖβ τίρανῖ; ρ᾽ αυϊοϑα δηΐπι ἀπιδηΐί απ Τπηϊηὰ -: 

ΥΘΓαΠ Τυᾶπᾶο ἀρογίὰ ΠΙῸ πὶ υἱά θυ εἰβ Ἰαπυὰ, 

5{Π|4|6 ἴῃ σδραΐξ 6715 ταϑᾶτη Ῥ] αυίδιη,, αἱ πηο] ̓ὰ5 

ἔνα σομηᾶ τηθ85 Ὀἰθαΐ δου πηδ5. 

140. ΟΛΙΜΆΟΘΗΙ. 

Ουδίξιον διέ Ογδίϊα - πᾶπὴ ἀπὰ ἐγίθιιβ. {Π|5 

τηρᾶο δαϊαποία οβέ, οἔ δάμυυς ππρσιδηξῖβ πιδᾶϑὲ 

[δ!ῖχ, ἱπέθγ ομηη685 ἰηνἀθμᾶδ Βογθηϊοᾶ, 

δἴη6 {ἃ π6 ἰρβϑ φυϊάομι αταίίς δυπΐ αταΐίς. 

147. ΜΕΞΕΛΘΈΕΙ. 

Νροΐδιη Ἰδισοΐοη., πϑοΐδιη {116 ΠΟΤῚ ΠῚ ΟΠ ΓΤ ΥΤ 5 

ῃδΙοϊββυμη,, προΐίδιηῃ οἵ γἱἀθπέϊα 111α., 

ποοίδίη δἔ ὁγοσαπη βιιδυθιη ; ἔστη ἱπποοΐδιη Ὠυδοὶ π  Πττ 
Ῥυγρυγοαπι,, ποοΐδιη δὲ συ 8- ΔΤ Δ η 0118 ΓΟΒΔΒ, 

υἵ ἴῃ ἐθΠροΥῖ 5 ἀποίεθ- οἰ ποῖπποβ Ἠδ]!οάργο 

ΕΡΡΪΟΒτο- οτηδίδιη σξοβαγίοτη ΠΟΥ Ὲ5- Θοπβρογεαΐ ΘΟΙΌΠΔ. 

148. ΕἸΌΒΡΕΜ. 

ΑΓῆγτηο δἰφυδηᾶο ἴῃ βογτηοηΐθ5 ἀἰδογίαπι Ηρ οἄογεην 

Υἱεξαγαμη ᾿ρ885 αγαίϊα5 σγδί 5 βιεδ. 

149. ΕΒΡΕΜ. 

Ουἱβ τοϊῃὶ ΖοπορΡ τὰ ἀγσυΐαπι τηοηβίγαυ ξ ΔΙ σΟΓῸΠῚ ἢ 

4υἷ8 ἀπδπῖ χ {γθυβ δἀάυχίξ ταϊηΐ Ογδίϊδμη ὃ 

Νὼ συὑϑγὸ ἢΠῸ υἱγ ᾿ίδ θα ἔδεῖξ οραβ, 

ἀοπὰ ἀδη8 οἵ ἴρβαπι Ογαϊζίδηη δ60 σταί 3. 

180. ΑΒΟΒΕΡΙΑΌ. 

Οοηβοϑηβὶξ δα υξιγατη - 6556 ἴῃ ποσΐθιῃ τη ϊῃϊ [ἀτή ϑ8 

Νίοο, δ γνϑπογαθίίθιη δάϊυγανϊξ Το! δγδτη ( Ο ΘΥ ΘΚ 611); 

ΠΟΟαῸδ δᾶοβί, οἱ ουβίοαϊα ργίογιξ. Αἢ ῬΘΊΘΓαΓΟ 

γοἹοθαΐ Γιοογπᾶπι,, ραθγὶ, ουβεπσιυίο ! 

151. ΜΕΓΠΕΛΆΘΕΙ. 

ΟἸδιηοβὶ οὐ] 65, ἱπῃραἀθηΐοβ,, 5βδη σα 5 ΠΟΙΏΪ τη 

145. ΑΒΟΙΕΡΙΛΔῸ. 

ἨΐΪ5 τὶ συβρεηβε ἴογιθιι5 Γαπιαπεῖθ σΟΓΟ ἢ δ, 
Νες ἴο!ϊα ἴῃ ἴεγταπι ἴᾶπὶ εἰϊο ἀδουιε, 

ὙΙποῖα πιεῖϑ ᾿δουυτηῖβ ( παι Βυιπυϊ ἃ ΒΟΉ ΡΘΓ ΔΠΠΔ πὰ 

ΟΠ Τμιππα) : 5θὰ υθηϊεῖ οἴχπὶ πιειι5 1116 ἴογαβ., 

Ταπο 51ΠΠ|Ππ4| πιδὰπι βαργα οαρυΐ ΠΠΠΠπι5 ᾿πη ἘΠῚ, 
ἃ Ιρξὰ πῖθοβ ἤείιϑ5 αἱ οοπιὰ ἤανα Ὀ1Ραῖ. 

147. ΜΕΙΈΕΑΛΟΒΙ. 

Ῥιεοῖδπι εβὸ πατοίββιμ, ρἰεοῖδπι ΟΥἸΠεγεῖα πυτίδ, 

τ ΑἸΡαφαθ ἔογπιοβὶβ {18 οὐπαὶ Ὑ]0} 15 

Οὐπηαυς οτοοῖ [01:15 Βγδοϊπιϊαπι 5ιᾶνε γι ρθηΐεπι : 

᾿ς ̓ Αἀπεεοῖδηι ἰοπεγᾷ ϑβιιδνυϊὰ ἴοχὶα γοβ : 

1μρῖϊὰ5. ππρυδπῖο Ξρ᾽ γαπτῖβ υἱ Ἠδἰοάογα: 

Αϑρεγραὶ ρυ!ομγαβ ἴογα σογοηᾶ ΘΟΠιᾶ5. 

Ιάϑ. ΕὔὔϑΡρεμ. 

Ἠεϊϊοάοτγα, ἰυ5 ἴδηι υἱαπα εϑὶ βγαῖϊα σ 15 
1ρ88 511 υἱ ργῷ ἴδ Οταῖία σγαΐα ρᾶγιπη. 

1649. ΕΥὔ5ΡΕΜ. 

ΖεβόορΒη!ε ἰδουπάα πη], ΡΓΟΝ Τυρριΐεγ ἃ αι 

ψ ϑηϊῖ, υὐ 1ἀ44}115 ἀὰ {ὈΠ1|}15 τπᾶ ΒΟΓῸΣ 9 : 

Οὐϊουπηχαδ 111} 6 ἔαἱϊ 5οῖνιῖ ἄτα πιαπεγα βγαΐδ, 

1ρ5ᾶ ΡῈ. Βυπο σταῖ5 Οταῖῖα αυΐρρε ἀδία ἐϑὶ. 

151. ΕΥὔΞΡΕΜ. 

, ΕἸαπιοβὶ ου]οα5, Βυπιᾶῃο 58 Π6 ΡΔ511, ᾿ 



δι 

80 ἈΑΝΤΗΟΙΟΟΘΙἙ ΡΑΙΑΤΙΝῈΕ 

σιφωνες, νυχτὸς χνώδαλα διπτέρυγα, 
βαιὸν Ζηνοφίλαν, λίτομαι, πάρεθ᾽ ἥσυχον ὕπνον 

εὕδειν » τἀμὰ δ᾽ ἰδοὺ σαρχοφαγεῖτε μέλη. 
Καίτοι τς τί μάτην αὐδῶ; καὶ θῆρες ἄτεγχτοι 

τέρπονται τρυφερῷ χρωτὶ χλιαινόμενοι. 

Ἂλλ᾽ ἔτι νῦν προλέγω, χαχὰ θρέμματα, λήγετε τόλμης, 
ἢ γνώσεσθε χερῶν ζηλοτύπων δύναμιν. 

152. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Πταίης μοι, κώνωψ, ταχὺς ἄγγελος, οὔασι δ᾽ ἄχροις 

Ζηνοφίλας ψαύσας πρυσιθνοι τα. τάδε" 

« Ἄγρυπνος μίμνει σε" σὺ δ᾽, ὦ λήθαργε φιλούντων, 
« εὕδεις ». Εἶα, πέτευ " ΝΝ ἢ φιλόμουσε, πέτευ" 

ἥσυχα δὲ οὐξηξαι, μὴ καὶ σύγχοιτον ἐγείρας 
χινήσης ἐπ᾽ ἐμοὶ ζηλοτύπους ὀδύνας. 

Ἂν δ᾽ ἀγάγης τὴν παῖδα, δορᾷ στέψω σε λέοντος, 
κώνωψ, χαὶ δώσω χειρὶ φέρειν ῥόπαλον. 

158. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Νιχαρέτης τὸ Πόθοις μεμελημένον ἡδὺ πρόσωπον, 
πυχνὰ δι᾿ ὑψορόφων φαινόμενον θυρίδων, 

αἱ χαροπαὶ Κλεοφῶντος ἐπὶ προθύροις ἐμάραναν, 
Κύπρι φίλη, γλυχεροῦ βλέμματος ἀστεροπαί. 

154. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Ναὶ τὰν νηξαμέναν χαροποῖς ἐνὶ χύμασι Κύπριν, 
ἔστι καὶ ἐκ μορφᾶς ἃ Τρυφέρα τρυφερά, 

155. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

. ᾿ἘΙντὸς ἐμῆς χραδίης τὴν εὔλαλον “Ηλιοδώραν 
ψυχὴν τῆς Ψυχῆς αὐτὸς ἔπλασσεν Ἔρως. 

156. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἃ φίλερως χαροποῖς ᾿Ασχληπιὰς οἷα Γαλήνης 
Ὗ ΄ , ΕῚ - 
ὄμμασι συμπείθει πάντας ἐρωτοπλοεῖν. 

15). ΤΌΤ ΑΥ̓ΤΟῚ, 

Τρηχὺς ὄνυξ ὕπ᾽ ΓΕρωτος ἀνέτραφες ἩἩλιοδώρας᾽ 

ΒΙρβοη68, ποοίϊβ διὸ δἰ πἰ5-8}15 ᾽ 

Ρδυ ), ῬΓΘΟΟΙ, ΖΘΠΟΡΒ τὴ βἰηϊα ἔγαπαα ] τ Βουηηϊιπὶ 

ἀογιηῖγθ,, τηθᾶ ὙΘΓῸ 6. ΠΟΙ Γᾶ γογαΐ - ΟΔΥΠ ΟΣ ἢ 
Θυδησαδηι φαΐ {τιβέγα Ὑοο ΓΘ ΡῸΥ ἢ οἰϊατη ΘΙ] 80 ἐόν 

ϑαυάοηΐ ἀοϊοδία οαΐο ΘροΠ οΥΪ. 

ψογυτη ΠΌη0 οἰΐδηη ργϑοαϊοο, τα] θοϑίϊο, ἀοεθδθίο δυο, 

δα φορηοβοθίϊβ πηδησιπὶ ΖΘ] οἴ ραΓ πη υἷτα. 

1823. ΕἸὔΒΡΕΜ. 

Ὑο]ὰ τρΐηΐ, ου]θχ, οοῖο πππέϊαβ, δὲ Δαν α5. Ρυϊπηουῖθυ: 
ΖΘΒΟΡΒΙ:Θ, ἔδηρθηβ Θά 5, ἱΠΒ ΒΌΣΓα ὨόροοΘ : [ἀηήδη Ἢ 

« ΤηΒΟΙΏΠΪΒ Τηδποδί ἴδ; ἴὰ δαΐθιη, ὁ 5᾽οαΐ γί πο- Ὁ 18 

ἀοΥΤηΐβ. » Ε͵α,, γοὶὰ ' πδ, Μαβθ-ἃιηΐοθ, νοὶᾶ, 

80 Ρ]δοίάθ ἴάγθ, π6 δἔϊδιη οοηΐασο οχοϊζαΐο 

ΤΩΟΥ͂ΘΔ8 ἴῃ Τὴ6 ΖΘ]ΟἴΎΡΟΒ ἀΟ]ΟΓ68. 

51 δυΐθῃι δα ἀυχουῖβ ΡῈ ΘΙ ΔΤ, Ρ6Ι16 οἰησάτη ἴδ τ 

ὁ οσὐἶοχ, οἱ ἄδθο τηδηὰ [ὉΥΓΘ Οἰδύδπι. 

153. ΑΒΟΙΕΡΙΑΏ ΖΕ. 

ΝΙοαγοίδο ἃ ΟὉΡΙ αἰ ηῖθιι5 ἀἰοοΐαμα Ταοίθτῃ ἀυϊοθι., 

580 }06 ΡΟ ἃ᾽ΐδϑ Δρραγθηΐϑιη [6 ποϑίγαβ, 

οὐὐϑία ΟἸθορβοηί5 ἴῃ υϑβί θα] 15. (θοδοθγαηΐ, 

ο Υἴϑηιβ διηΐοᾶ, ἔσαν οχ- ϑυδυ δδίμηο οουΐο. 

184. ΜΕΠΕΛΟΆΙ. 

ῬΘΓ 68 ας πδίαυϊ σ᾽διιοἶβ ἴῃ πη ϊ5 ΟὙργη, 

65} οὔϊδιη ουτηὰ ΤΥΎΡΒοτὰ τρυφερά (ἸπχτΓ 88). 

188. ΕὔΘΡΕΜΝ. 

1Ὼ Τ260 οοΥᾶθ δγσιΐδγῃ ΗΘ] ΟἀογΆΤα 

ΔηΪΠ)δ5 ΔΏΪΠΊΔΤ 086 Πηχίΐ ΑἸΩΟΥ, 

158.. ἘσΌΒΌΕΜ. 

ΑἸΠΟΡΘΠ.- ΘΟ] 6 Π5 ΑβΟ]ορίαϑ. οὐροἰϊβ γοαΐ Οδϊθποθ ΝΟ) οἱ 04 

ΟΟΕ]15 Ρογϑαδᾶδί ομηηἶθι15 ΔΠΊΟΓ 5-ΤΠΔΓ6-ΠΔΥΪΘΆΓΘ. 

157. ἘσΌΒΗΕΜ. 

Ῥυχὰβ ἀηραΐθ Δ ΑΠΟΓΟ δἀποίμῃβ 68 Ἠοοάογῶ : 

ΝΝοοϊαγπο νοϊυογο8, ἈΡ54.6 Ρυάογα ἴεγα, 
Ζεπορ ὦ ρ᾽δοϊάαπη τηοάϊοο ἀαῖδ ἰθιῦρογΘ ΒΟ ΠΊΠΙΠῚ, 

14 ῬΥΘΟΟΓ ; 6 ΤΠΘΠΊΡΡΙ5 γ08 ϑαἰ]αὶθ πιρῖϑ. 

ϑεὰ χφυϊά οροὸ πο [γυβισα αΙΘΙῸΓΡ ἢ εἴ οὐ 61 πη δι γ 
Τιορϊδηῖαν ἰθπογὰ ᾿υχυγιοϑὰ οαἴθ, 

ΤΌΓΡΕ Ρδοιι8, ΓΌΓΒΙ5 ΤΏΟΠΘ6Ο, ἀ 65,511 16 : ν6] Δ}. 

Ιῃ σὑοβ Ζϑίοἰγρα βευϊδῖ ᾿γὰ μηδ. 

152. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

Ῥαγγθ οὐ]οχ, ΡΤῸ πι6 οὔθ, 1, ΤΌΡῸ, πα ἴ15, αἰ 6 Προ 

ΖοποΡ 6 Ῥα]Ομ τ ρου εν δά Δαν Ἰου]απὶ : 
« Τὸ νἱρὶ] 1116 τπηδηδῖ : ἴὰ ΠΟ ἴῃ ΔΠΊΟΓΘ ψνοἴθυη5 

ῬοΙΠΪ5. » Οὐῶθϑο γο]8, {ιι88580 Θἄ ΠΟΤῈ ψοΪᾶ. 

ϑ6α Ῥ]δοῖϊάθ ἀϊς ᾿ιδθο, Π6 ΥἹΓ 5 πλι} δχοὶϊίι8. ἴῃ Π.6 
Ζεϊοιγρῷ πιουθαὶϊ Ὑἱγὰϑ ΔΗ δ, 

81 ἀοπηίπδηι δά άτπιοᾶθ, ΘΟ πὶ 110] στάπάδ ἰθοηΐβ, 

Ετ πηδηΐθιι8 ἀαθιϊαν οἷανὰ σογοπηάα, οὐἶοχ.. 

τϑά. ΕσΌΒΡΕΜ, 

516 ΤΉ ΪΕ} 511 [Δ 01}15. 50 πᾶπ5 Φ΄ οτα ΟΥ̓ΡῚΪΒ: 

Ὑίηι ΕΟΓΠΊΟϑἃ 50}1 ΠΟΙΉΪΠἾ8. ΟΓῈ ΡΤΟΡδϊ, 

τῦϑ. ΕὐὔΒ0ῈΜ, 

ῬαΪοα Ἰοααθπβ, 4αδπὶ Ρἰηχὶϊ Α ΠΊΟΥ 80} Ρϑοΐοιια ποϑίγο, 

Νυηο διἰηγὰ ᾿ρβα Δηϊπηξ οδὶ Ἠδ]οάογα πηθῶ. 

τῦθ, ὔϑρδεμ. 

15ἰα Ῥγοοθ!]!οβὶβ ΘΟ 5. Α5ο] 6 ρ ᾶ5, ἃ 5] 

ϑυάα [ογεῖ, οὐποῖοβ ἴῃ ΤΔΓΘ ΔΙΏΟΥΪ5 δρὶξ, 



ταύτης γὰρ δύνει χνίσμα χαὶ ἐς χραδίην. 

158. ΑΣΚΛΗΠΙΆΔΟΥ. 

μόνῃ πιθανῇ ποτ᾽ ἐγὼ συνέπαιζον, ἐχούσῃ 
ν ἐξ ἀνθέων ποικίλον, ὦ Παφίη,, 

᾿. ἌΡ ΥῥΡ ἢ ᾿ 

« χαὶ μὴ λυπηθῆς, ἤν τις ἘΣ μ᾽ ἕτερος ». 

οὐ 159. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ι Ἶ ον ηὔλητρὶς καὶ Πυθιὰς ᾽ αἵ ποτ᾽ ἐρασταὶ, 
Ε. χὠ ., Κύπρι, τὰς ζώνας τάς τε γραφὰς ἔθεσαν. 
Ξ ̓ Ἔμπορε χαὶ φορτηγὲ, τὸ σὸν βαλλάντιον οἶδεν 

᾿ς χαὶ πόθεν αἵ ὥννει χαὶ πόθεν οἱ πίναχες. 

160. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Δημὼ λευχοπάρειε, σὲ μέν τις ἔχων ὑπὸ " χρῶτα 
τέρπεται" ἅ δ᾽ ἐν ἐμοὶ νῦν στενάχει χραδία. 

Εἰ δέ σε σαῤῥατιχὸς κατέχει πόθος, οὐ μέγα θαῦμα" 
ἔστι καὶ ἐν ψυχροῖς σάδόασι θερμὸς "ἔρως, 

161. ἩΔΥΛΟΥ͂, οἱ δὲ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 
Εὐφρὼ καὶ Θαὶς καὶ Βοίδιον, αἵ Διομήδους 

ο΄ γραῖαι, ναυχλήρων δλκάδες εἰχόσοροι, 
ΤῸΝ χαὶ Κλεοφῶντα χαὶ ᾿Ανταγόρην, ἕν᾽ ἑχάστη, 

γυμνοὺς, ναυηγῶν ἥσσονας, ἐξέῤαλον. 
Ἀλλὰ σὺν αὐταῖς νηυσὶ τὰ ληστριχὰ τῆς ᾿Αφροδίτης 

φεύγετε " Σειρήνων αἶδε γὰρ ἐχθρότεραι. 

102. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 
ἢ ; 

. Ἦ λαμυρή μ᾽ ἔτρωσε Φιλαίνιον " εἰ δὲ τὸ τραῦμα 

᾿ 
μὴ σαφὲς, ἀλλ᾽ ὃ πόνος δύεται εἰς ὄνυχα. 

Οἴχομ᾽, Ἔρωτες, ὄλωλα, διοίχομαι εἰς γὰρ ἑταίραν 
γυστάζων ἐπέδην. ἦἠδ᾽ ἔθιγον τἀΐδα. 

Ι 168. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 
Ἶ ᾿Ανθοδίαιτε μέλισσα, τί μοι χροὸς Ἡλιοδώρας 

ψαύεις, ἐχπρολιποῦσ᾽ ̓ εἰαρινὰς χάλυχας; 

Ἦ σύ γε μηνύεις ὅτι χαὶ γλυχὺ καὶ δυσύποιστον, 
πικρὸν ἀεὶ πὴ Ὲ: γ χέντρον Ἔρωτος ἔχει; 

, Ναὶ δοχέω,, τοῦτ᾽ εἶπας. Ἰὼ, φιλέραστε, παλίμπους 
᾿ στεῖχε" ποι τὴν σὴν οἴδαμεν ἀγγελίην. 

-- 
τῇ 

᾿ 

χρύσεα γράμματ᾽ ἔχον" « ΡΝ δ᾽, ἐγέγραπτο, φ φίλει με’ 

ΘΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΒΑΝΜΑΤᾺ ΑΜΑΤΟΜΗΙΑ. 817 
ΒΪα5 Θηΐπὴ Ροποέγαξ υϑ] Ἰοδέϊο Ὀβάι6 ἴω ἐογ. 

158. ΑΒΟΙΕΡΙΑΒΕ. 

Οἴαι Ηθετηΐοη6 [Δ 0116- Ῥογβυδαθηΐο Δ’ Φαδηο ορὸ Ἰυἀθθδη, 

ΖΟΠΌΪΔτΩ 6χ Πουῖθι5 ναγίδτη, ο Ῥαρηΐδ, [παρϑηΐο 

δυγθαθ Πϊἔογα5 Βα Ροπέθμι : βου ρέσπι ογαΐξ : « Ῥουρϑίιιο διὰ 

Πριι ΔΙ σΑΥ 5 δὶ {αϊ5 Παθδαΐ Τὴ6 8118. » [πιο, 

159. (ΘΙΜΟΝΙΌΙ5.) 

Βωδίοη Ἐθιεἶπα δὲ Ῥυίϊαθ,, οἸΐτη 1116 ἀπιαΐςο, 

ἘΠῚ, Ὑ ΘΠ, μᾶ5 ΣΟ πᾶ5 δὲ πᾶ5 δα ϊαβ ἀοαϊοατιπί ἢ 
Μογολίου οἱ θαυ]. ἔππ τηδυβρίατα πουϊξ, 

δ ἀπᾶο ἢ ζοπᾶ;, οἵ ἀπᾶθ ἢ ρἰείατω. 

1600. ΜΕΠΕΑΟΘΑΕΙ. 

Ῥοτῖο οδπαϊαϊ8- σοηἶθ, 6 αυ! ἄθτὴ ΔἸ 5 5 ΘΟΥΡΟΓΘ Βδ- 

ἀοϊοοἴδίΓ ; ΤΘΌΤΩ ὙΘΙῸ ᾿πξι8 ΟΟΥ ΠΌΠΟ βαβρίγαί. [θη 5 

δίῃ ἴδ δ δοεϊςαπι ἕοποῖ ἀοβιἀουϊαστη.,, πο Ὑδ]ᾶθ σηΐγαγα - 

ἰποϑέ δἔϊδπι ἔτι  ἀἰβ Ξα θα 5 οδ "5 ΑΠΔΟΥ. : 

161. ΒΕΡΥΠΙ, 4115 ΑΒΟΠΕΡΙΑΌΕ. 

ἙΌΡνο οἱ Τμαῖβ οἱ Βαάϊοη,, Ὀἰομηθαϊβ᾽ 

γοΐαϊδς, πδυο!ογογαχη οΟΥθΙἔδο Ὑἱρὶ ΠΕ ΓΘ Ὠ65.,, 

Αξίη δἕ ΟἸδθορβοπίοιω οἵ Απίδσογδαι., ἀπυτω φυαα6, 

πυδοβ, πδυΐγαρσίβ Τα ἸΒΟΥΊΟΓΟΒ, δἰ Γαπηΐ. 

ΥῸΒ ὙδΓῸ ΘΌΙΩ ᾿ρ515 ΠαΥΪθῈ8 Ῥγ δέου δ5- ΒΟ Ρ ἢ 8 Ὑ Ποῖ 5 

Γυρῖίο : 5Ιγθηνι 8 Θηΐπ Ὠέροθ ΠΟ ΠΟΓ65. 

1602. ΑΒΟΠΕΡΙΑΘ ΞΕ. 

[ιοριάδ τὴθ γαϊπογαυῖξ ΡΒ] πίοη ; φαοᾶϑβί συ ]η8 

ΠΟΙ 65ὲ τηδηϊ ϑβίαμη, δ ἄο!οῦ Ροποίγαξ δα πησύθηι. 

ῬΟΥ͂Ϊ, ΑΤΏΟΓΘΒ, ἱμέρου, ΠῸΠ] α5-8Ό τη : δἴθηϊπῃ ἴῃ ταϑγοίσί οι 

ἀουτηϊξπ5 ᾿ποϊάϊ, οἵ ἰθξϊσί ΟΥοῦμη. 

103. ΜΕΠΕΛΘΕΙ. 

Ἐ-ΠοΥθ5- Ὑἱν 68 ἀρὶβ5. αὐϊὰ τη οοΥΡῸ5 Ηο]οάογα 

ἰδηρῖθ,, ΤΟΙ ΟΕ. Ὑγπὶβ οδ] "οἶ5 

Αἢ ἴα ἱπαϊοδβ οᾶτῃ δ ἀυΐοθιι δὲ φοστθ- Ο] ΓΑ ὈΠΘΓα., 

ΔΙΠΔΓΈΓΩ ΒΘΙΊΡΟΙ ΘΟΓΑῚ 160, 5ΕΠΠἸὈ] ΠΤ ΑΤΊΟΥΙ5. ΠΔΠΘΤΟ ἢ 

Νῷ, οχϊβέσμηο, πο Ὸ Θπυποίδϑβεϊ. Το, διηδη  υτη-ἀτηΐοα, Ρ666- 

δ᾽ : ἀπάστη ἔαπ ΠΟΥΘγΆσοτ 5 Πα π ΌΤη. [ΘΟΠΥ̓ΘΓΒῸ 

᾽ 

᾿ 159. ΒΙΜΟΝῚΡ.. 

Οοτροτγὰ ἀπιδῖα ἀϊαὰ Εἰ ̓οῖπα ΡΥ Π 185 ἴσιο 

Βαουϊα ἀδπΐ τἀ Ρ0]45 οἰ σα] ᾿ἰϑῖα, Ὑ ἐπ5, 

ὕπάε 5Ξεὰ πᾷ ἰάθυ]α 5ἰπὶ ἰβίαψαβ οἰῃρυ]α γεβῖγα, 

ΤΩ5ΕΠΟΥ οἱ πδαΐε 5οῖγα ογαυμηθηᾶ ρμοϊεϑβῖ. 

᾿. 
ἷ 

τθι. Βερυτ. 

: Ἧτε5 Πἰοιηθβάϊβ πὰ βυπὶ Βασι], ΤἼιαῖθ, εἴ ἘΌΡὮΤΟ : 

Ναγεβ 4185 ριἰδπὶ σογρογὰ φυϊπααε αυδίευ. 

 Ὑγεβ βυηΐ παυΐγαρὶό πυάαῖὶ {γἰβι 5 οπιὶ 

Α ἀρὰ Ηἰ5 ΟἸθόρμοι, Αρίβ εἴ Απίδρογαβ : 

ἈΑΡγερίφααβ ταῖθβ. Μίπυβ ἃ ϑΊγθηθ ρθε! πὶ : 
Ἑξς υἱΐος Ὑδηοσὶβ πϑυΐὰ Ἰα  ΓΟΟΙ Ια τη, 

1603. ΜΕΙΈΛΘΕΙ. 

ΕἸοτο5 μαῖα βεχαῖ, χυϊά φογρὰβ δὰ Ἠθοάογῳ 
Νυπο ρὶ5 ΟΡ 15 Πουιθυ5. δάνοὶ τἴᾶϑ ὃ 

Ηος 8: 5ἰρηϊβοαβ, ρατγῖϊεῦ φυοά οογάδ 50} 110 

Ὁυϊεῖα, φαααβ ἔεγαϊ Ὠυ ἢ 5, ἃμηαγα Ἰαϊεηΐ ἢ 

Ἧος ετγαῖ, αἱ ογεάο : 5115 εϑὶ, π6Ὸ ΔΡΙΧῈ γαῖα! 

Τατηδυάσῃι γϑηϊξ παπίϊι5 ἰὲθ τη 1Β]. 
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164. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Νύξ- σὲ γὰρ οὐχ ὀλλὴν, μαρτύρομαι, οἷά μ᾽ ϑθρίζει 

Πυθιὰς ἣ Νιχοῦς, οὖσα φιλεξαπάτις" 
χληθεὶς . οὐχ ἄχλητος, ἔλήλυθα. Ταὐτὰ παθοῦσα 

σοὶ μέμψαιτ᾽ ἔτ᾽ ἐμοῖς στᾶσα παρὰ προθύροις. 

106. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Ἐν τόδε, παμμήτειρα θεῶν, λίτομαί σε, φίλη Νὺξ, 

ναὶ λίτομαι, κώμων ἀὐμελωνν, πότνια Νὺξ, 

εἴ τις ὑπὸ χλαίνη βεύλημένος ἩἩλιοδώρας 

θάλπεται, ὑπναπάτη χρωτὶ χλιαινόμενος, 

χοιμάσθω μὲν λύχνος" ὃ δ᾽ ἐν χόλποισιν ἐχείνης 
διπτασθεὶς χείσθω δεύτερος ᾿Ενδυμίων. 

106. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ὦ νὺξ, ὦ φιλάγρυπνος ἐμοὶ πόθος ἩἩλιοδώρας, 

χαὶ σχολιῶν ὄρθρων χνίσματα δαχρυχαρῆ 
ρα μένει στοργῆς ἐμὰ λείψανα, καὶ τὸ φίλημα 

μνημόσυνον κα ψυχρᾷ θάλπετ᾽ ἐν εἰκασίᾳ; 
ἀρά γ᾽ ἔχει σύγκοιτα τὰ δάχρυα, χἀμὸν ὄνειρον 

ψυχαπάτην στέρνοις ἀμφιβαλοῦσα φιλεῖ; 
Ἅ νέος ἄλλος ἔρως, νέα παίγνια ; Μήποτε, λύχνε, 

ταῦτ᾽ ἐσίδης, εἴης δ᾽ ἧς παρέδωχα φύλαξ. 

167. ΑΣΚΛΗΠΙΑΆΔΟΥ. 

“γετὸς ἦν χαὶ νὺξ, καὶ [τὸ] τρίτον ἄλγος ἔρωτι, 

οἶνος - χαὶ βορέης Ψυχρὸς, ἐγὼ δὲ μόνος. 

Ἀλλ᾽ ὃ καλὸς Μόσχος πλέον ἴσχυεν. « ἌΛχρι τίνος, Ζεῦ, 

Ζεῦ φίλε; σιγήσω" καὐτὸς ἐρᾶν ἔμαθες. » 
Τῷ δὲ τοσαῦτ᾽ ἐδόησα βεδρεγμένος" « Αἱ σὺ γὰρ οὕτως 

ἤλυες, οὐδὲ θύρην πρὸς μίαν ἥσυχάσας. » 

108. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Καὶ πυρὶ χαὶ νιφετῷ με χαὶ, εἰ βούλοιο, χεραυνῷ 
βάλλε, καὶ εἰς χρημνοὺς ἕλχε καὶ εἰς πελάγη" 

τὸν γὰρ ἀπαυδήσαντα πόνοις χαὶ [Ἔρωτι δαμέντα 
οὐδὲ Διὸς τρύχει πῦρ ἐπιδαλλόμενον. 

163. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ. 

ἩΣδὺ θέρους διψῶντι χιὼν᾽ ποτόν - ἡδὺ δὲ ναύταις 

ἐχ χειμῶνος ἰδεῖν εἰαρινὸν ζέφυρον " 
ἥδιον δ᾽ ὁπόταν χρύψη μία τοὺς φιλέοντας 

χλαῖνα, καὶ αἰνῆται χύπρις ὕπ᾽ ἀμφοτέρων. 

ΝΟΣΣΙΔΟΣ. 

« Ἅδιον οὐδὲν ἔρωτος, ἃ δ᾽ ὄλόια, δεύτερα πάντα 

170. 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙ ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂, 

104. ΑΒΟΠΕΡΙΑΠΕ. 

Νοχ, ἔθ δηΐπὶ μδυὰ ΠΠ]ΠΠΠΘπὶ ἐθβίου, 4011} πλ6 αἰ ποϊξἴη- 

Ρυ(μΐαβ Νίοῦβ Π]Ϊα, Πταυα!β Π]ὰ δπηδη8 : [1υ1]5 
γοοσδίιϑ,, ΠΟ ἱηγοοδίιιβ, γὙϑηΐ. ϑἰ τ]ὰ ὀχρουία, [Ρυϊαπι. 

ἀθ-16-αὔἴπδπὶ Φαδγδίογ ΔΙ δ η0 τηθῦχη βίδηβ δα γϑϑίϊ- 

105. ΜΕΠΕΛΟΘΈΙ. 

ὕπυχη Ποο, τηδίθυ- ποίου απ ἀδογάτη, ΤΟΘῸ ἴθ, ἃμηΐοα Νοχ, 

Πδ5 ΤΌΡῸ, ΘΟΙΉ 588, ΟΠ πὶ ΘΥΓΑ ΠἀΔΥυ τ -8οοῖδ, γὙ6Π6- 

81 συΐβ 50} Ἰ:πᾶ τϑοῦθδηβ Ηδ]οάογ [ταηᾷὰ Νοὸχ - 

Τονϑίαγ, {υ8- 8018 - [Δ] τὰν ουΐα ἑοροίδοξιβ, 

ΟΡαἀογτηϊβοδῇ ᾿πσθγηᾶ: [16 δαΐθμι 'π στο πιο Θ᾽ 5 

[αϑι18 ἰδοδαΐ 6 ῦ ἘΠαυτηΐοη. 

106. ἘΣΟΒΌΕΜ. 

Ο ΠΟΧ, ὁ ῬΟΥΥΪΡΙΙ ταϊηΐ ἀοβιἀουίατη Ηοοάογῶ, 

οἵ Ῥογῆάϊ ἀπο}: ογιοἰδἔιι5 ἸΔου μηΪ8- σαῦδοηίοβ, 
ΙΔ Πποηΐη6 ΔΙΠΊΟΥΪΒ τηδὰ νοι σία, δὸ ΒΔΒίΠ ΤΩ 

ΤΩΘΙΊΟΥ ἔτσι ἐουθίαγ ἴῃ ἱτηδρῖπο 9 

ΒΔΡΘίΙΘ 80οἶδ5- 6 οἵ! ἸΔΟΥῚΠη85 1188, δὲ τη Ό ἱπβου μη  ὩΥν 

ΔΗΪΠΔΌΓΩ- [168 ῬΘοΐογο δι ]οχαΐα οβου]αίαγ 9 

8 ΠΟΥῸΒ ΔΙΊΟΥ 8118, ΠΟΥΪ Ἰυϑι18 ἢ ΝΘ ἀΠΑΌδΤη, ᾿ποογπδ., 

μιξθο δϑρίοἶαβ, βίβαιδ δ᾽ υβ- Ταδτ ἐγδαιαὶ {ἰδὲ ουβίοϑ. 

107. ΑΒΟΙΕΡΙΑ.ΖΕ. 

Ρ]υνα ογαΐ οἱ ποχ, οἵ (θυ τ ΤΩ] ἅτ ΔΙΠΟΥΊ, 

Υἱπαπη; ἀἴ6 Βογθὰβ ἵγιρίαιιβ, ΘβῸ Ὑ6ΓῸ 50]08. [ϑυρρίίε;, 

ϑθα ῬΌΪΟΒΘΓ ΜΌΒΟΒΙΒ Ρ]8 γα]υϊί. « ὕβαύθαθο, αἰθδαηι, 

ΦΌΡΡΙΓΟΥ ΘΓ ἢ ἴδ οΘθο σοέογα ; οἴἴδηη ἴρ56 ἃτηδγο ἀἰα οἰ 5[1.» 

ΠῚῚ γϑῦο Ὠερο- 00 ἱποϊδηηδυϊ τηδαϊάπβ : « Ὁδίπδῃ ἔα ἰΐω 

ΟΡΟΓΓΆΓΟΒ, Π6 δα ἀηδπὶ Ταΐάθπι ἰπθδτη φαϊοβοοῆβ. » 

108. ΙΝΟΕΚΤΙ. 

Εἰ ἰρπθ οἵ πἰνίθυβ Τη6, οἱ, 8ἱ υἱβ,, ΓἸπηΐπ6 

[οΥἹ, δἵ ἴῃ ργθορ 8 ἔσῃ οἵ ἰῃ τηδιΐᾶ -: 

Πδὴ ἀοίδβϑατη Δ οΥθ8 οἵ 80- Ατήογα ἀοχηϊξιτη 

6 δονὶβ χυϊάθῃι δἰζουϊξ ἱσηῖϑ ἱπ]θοΐα8. 

109. ΑΒΟΠΕΡΙΑΏΖΕ. 

Ῥυ]οἷ8. δοβίαΐθ βι Πθητὶ πἰχ θϑί ροΐΐο, οἵ ἀυ]οθ παι 8. 

Ῥοβί ΒΙΘτ ΘΙ Ὑἱᾶθγθ ὙΠ ΠῚ ΖΘΡἪΥΓΌΓΩ : 

αἀυ]οῖαϑ γοῦο, 4αδπᾶο ττπἃ ΟΟΟΌΠ Π  διηδηΐθβ 

Ἰῶπᾶ, οἵ ῥγοθδίαν Ὑθπὶ8 810 ΔΉ ΠΟΙ. 

170. ΝΟΒΒΙΠΙ5. 

« Ῥυϊοῖαβ 181] δΙΟΓΘ, οἵ χὰ Βεδία μάδϑοηξιγ, βοουπᾶᾷ α 

108. ΙΝΟΕΆΤι. 

Μὸ πῖνβ, τὴ6 ἢ πηπιῖβ ροῖθ,, ααὶπῃ οἱ ἔα] πιΐπα., 5ἰ νἱ8, 

ΟῬογάιμ8 τρᾶυὶς Πποῖιβ, ΡῈῚ ΒΟΟρ]Οβα6 ἰγᾶὰΠ8 : 
Θυΐρμε ἰατραΐαπι νἱοϊαπιχαθ Οαρ  ἀϊ 15. ΔΥ ΠῚ 5 

ΝῚ] Ζονῖβ ἰγαὶὶ Ἰϑάθγα τε] χαδυηι, ΐ 

169. ΑΒΟΜΕΡΙΑΒΕ. 

Θυ]οα πΐνομι ΒΊΡΘΓ οϑὶ οα 0. 580 5:46 γα : παιτ5 
Ῥοβῖ ΠΥΘΠΊ 6 πὶ γΈΓΠᾶ5 ἀυ]ο6 νἹάθυθ τοβᾶβ. 

ϑ6ἀ ΠῚ] ἀυϊοῖυβ 6ϑῖ, 4 πη οὐπὶ ἀι0 νθ5115 δι ηΐθ5,, 
Τιαυάδηῖοβ ΡΑΓΙΟΥ 6, Ὑοπαβ,. ὑπ ἰορὶῖ. 



ἔα: ἘΠ ΉΓΨΡΙΣῊΝ Υ ΝΤΉ, μον σοκοο Δ  ἐ φκο Ν οὐδ 1 

ΟΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΑΜΑΤΟΒΙΑ.. 

᾿ς ἐστίν" ἀπὸ στόματος δ᾽ ἔπτυσα χαὶ τὸ μέλι. » 
Τοῦτο λέγει: Νοσσίς" τίνα δ᾽ ἁ Κύπρις οὖχ ἐφίλασεν, 
ο οὐχ οἶδεν χήνας τἄνθεα ποῖα ῥόδα. 

π΄ ,χ:. ΜΕΛΕΔΙΡΟΥ. 
΄ Τὸ σχύφος ἁδὺ γέγηθε, λέγει δ᾽ ὅτι τᾶς φιλέρωτος 

ἴλας ψαύει τοῦ λαλιοῦ στόματος. 

λέδιον ! εἴθ᾽ ὕπ᾽ ἐμοῖς νῦν χείλεσι χείλεα θεῖσα 
ἀπνευστὶ ψυχὰν τὰν ἐν ἐμοὶ προπίοι. 

172. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ὄρθρε, τί μοι, δυσέραστε;, ταχὺς περὶ χοῖτον ἐπέστης 
ἄρτι φίλας Δημοῦς χρωτὶ χλιαινομένῳ; 

Εἴθε πάλιν στρέψας ταχινὸν δρόμον ἽἝσπερος εἴης. 
ὦ γλυχὺ φῶς βάλλων εἰς ἐμὲ πικρότατον. 

Ἤδη γὰρ καὶ πρόσθεν ἐπ᾽ ᾿Αλχμήνη Διὸς ἦλθες 
ἀντίος οὐχ ἀδαὴς ἐσσὶ παλινδρομίης. 

178. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ὄρρθρε, τί νῦν, δυσέραστε, βραδὺς περὶ κόσμον ἑλίσση, 
ἄλλος ἐπεὶ Δημοῦς θάλπεθ᾽ ὑπὸ χλανίδι 

ἀλλ᾽ ὅτε τὰν ῥαδινὰν χόλποις ἔχον, ὠχὺς ἐπέστης, 
ὡς βάλλων ἐπ᾽ ἐμοὶ φῶς ἐπιχαιρέχαχον. 

174. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Εὕὔδεις, Ζηνοφίλα, τρυφερὸν θάλος. ΕἾΘ᾽ ἐπὶ σοὶ νῦν 
ἄπτερος εἰσήειν Ὕπνος ἐπὶ βλεφάροις, 

ὡς ἐπὶ σοὶ μηδ᾽ οὗτος, ὃ χαὶ Διὸς ὄμματα θέλγων, 
φοιτήσαι, χάτεχον δ᾽ αὐτὸς ἐγώ σε μόνος. 

115. Τοῦ αἴτου. 

Οἶδ᾽ ὅτι μοι χενὸς ὅρχος, ἐπεί σέ γε τὴν φιλάσωτον 
μηνύει μυρόπνους ἀρτιύρεχὴς πλόχαμος, 

μηνύει δ᾽ ἄγρυπνον ἰδοὺ βεθδαρημένον ὄλμα, 
χαὶ σφιγχτὸς στεφάνων ἀμφὶ χόμαισι μέτος" 

ἔσχυλται δ᾽ ἀχόλαστα πεφυρμένος ἄρτι χίκιννος, 
᾿ πᾶντα δ᾽ ὕπ᾽ ἀχρήτου γυῖα σαλευτὰ φορεῖς. 
Ἔῤῥε, γύναι πάγχοινε χαλεῖ σε γὰρ ἣ φιλόχωμος 

πηκτὶς χαὶ χροτάλων χειροτυπὴς πάταγος. 

1716. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Δεινὸς Ἔρως, δεινός. ᾿'Γί δὲ τὸ πλέον, ἣν πάλιν εἴπω, 
χαὶ πάλιν, οἰμώζων πολλάχι, « δεινὸς Ἔρως: » 

Ἦ γὰρ ὃ παῖς τούτοισι γελᾷ, χαὶ πυχνὰ χαχισθεὶς 
ἥδεται" ἣν δ᾽ εἴπω λοίδορα, χαὶ τρέφεται. 

89 

οΠηΐὰ βαηΐ; 6Χχ ογα δἰϊαμηι τη] φιαπάογι οχβραΐ. » 

Ηοο ἀἰοῖξ Νοββίβ. Θπθιη δυΐοτη ΟὙργῖβ Βαυα οϑέ οβουϊαΐα, 

15. ποϑοὶξ ΠῚ Πογο5. 401.8165 δὲπξ τοϑϑ. 

171. ΜΕΠΚΕΛΑΘΕΙ. 

ῬοσΌϊυμη ἄυ]οδ ᾿ερίδίογ δ αἷξ 86 ἃπιογο- σπάθης 8 

ΖΘΠΟΡὮΪ 85 ἐδηρογο σΑΓΓΙΠ ΠῚ 08. 
Βροδίαμηῃ ροσιυζεην ! αἴ ΠδΤΩ Τθἷ8 ἢ πη0 ἸΔΌΓΪ5 ἸΔΌΓὰ ΒῸΡρο- 

ὯΠ0Ὸ -βΡ  γῖ[ὰ Δηϊπδπ τηθᾶτη Ῥτγορὶποξ ! [Π6Π58. 

172. ἘΣΌΒΟΕΜ. 

Τποἰίον, φαϊὰ μα ηΐ, ἀιηδηεθιι8-ἰη βίο, οἰξαβ εἶγοδ Ἰδοΐαχη. 

τηρᾶο οᾶτῷ Ποιηὺβ ουΐα (υϊ- ΤΟΥ θαΓ ἢ ἘΔ εϑι, 

Ὀκίπαπι ἱπυογίθηβ γαρί ἀπτη ουγβίντη ὙΘΒΡΟΓ ἢδ8, ; 

ο ἀυ]66 Ἰυτηθη τη ἔθ Π8 ἴῃ ΤΠ ΔΙΏΔΓΙ 55 ΓΊΈΓΩ ! 

ὅάτη διΐτη δὲ ψυοπάδιη ἴῃ ΑἸοτηθπᾶ Τουὶ {6-ΟὈ 151] 

ΟὈΥΪῸΒ : ΠΟῚ ἰβπαΓῸ5 68 τοίγοδοίϊ - ΟΌΓΒΕΒ. 

1738. ἘΨΌΒΡΕΜ. 

Τοἶἴοσ, φυϊὰ πυής,, ἀτηδη Π5-ἰηἴοείθ, Ἰοηξι5 αἶγοα Τηθη - 

δἰὰ5 φυδπᾶο Ποιηῦϑ ΓΟΥΘίΌΣ 50} ᾿0πὰὉ [ἀυτη Ὑ Ἰγουῖβ, 

αἵ φυδπᾶο στγδοίϊθιη {Πᾶτὰ βῖπα ἔθηθθδατι, οἰζα δ5Ε {151 

ἰδηκχυδτη τη [6 Π8 ἴῃ Τὴ6 ἸΌΠΊΘη ΤηΔ}15-Ἰϑϑίατη. 

174, ἘΨΌΒΡΕΜΝ. 

Ῥουτηΐβ, ΖΟΠΟΡὮΪ 4, ἀρ! οδξατη σογγηθη. {πάγη ἴῃ 6 πυης 

Βοη-δἰαίαβ ἀθβοθηάργοιῃ ϑΟτηπι8 ἱπ ΡΔΙΡΟΌΓαΒ, 

αὖ 5ΌΡΟΥ ἴα πὸ 16 φυϊάθπι, 4αϊ οἰΐδηι ΦοΥ͵β5 ΘΟῸ]05 πγυ]οθέ, 

γϑηϊγοῖ, 56 'ρβ86 δ6ὸ ὨδΌΘγοΘη [6 5011. 

175. ΕὔΒΡΕΜ. 

510 τοδὶ ὙδηΌη 6556 05] ΤΠ πιΐη {τ}, πᾶτη ἐσδτη π6- 

Ῥγοᾶϊξ υησποηΐο-ἴγασταπβ τηοαο-Τῖραΐα οοηᾶ, [(υϊδγα 

Ῥτγοάϊξ ᾿ῃβο πη πΐβ 6ἢ σταυδίιβαιθ ΟΟΌ]15, 

οἵ υἱποΐαμη ΘΟΓΟΠΑΓΌΙΩ οἶγοα ΟΔΡΙ}105 ΠΟΙ ΌΓΩ : 

50 ΙΒΒΌ54 86 ἔπϊξ Ἰαβοῖνο αδἔιβ τηοο οἰ ποῖππα8 : 

οὐποΐδαθθ ἃ ΤΠΘΓᾶΟΟ ΤΡ ὮΓὰ ἰδεΐδία σουῖ8. 

ΑΒὶ, τ ΘΓ ργοϊηϊβοιδ : γοσδέ ἴθ ΘΠΪΠη ΔΙ 16 8-ΟΟΤἸΉ 558 ΠΟ ΠΌΤΩ, 

Ἰγτὰ οἵ ογοίδιογτη τηᾶππ- ῬΟΪΒΔΙΟΓΌΓΩ βίγορι 8. 

1706. ΠῦΒΡΕΜ. 

Νδαύδτῃ Οαρίάο, ποαυδτῃ! Οὐἱα δυΐοτη ἰπγαΐ, 51 ΤΠ υυτΩ 

οἴ ̓ ογυτη, 520)}06 Ἰδτηθηΐβη8, « Νοχαδτῃ ΟἸΡΙ4ο » ἢ [ἀἰσά πη, 

58Π6 ΘηΪπῚ ΡΈΕΙ δος τἱἀοΐ, οἵ ἰγθαιθηΐοῦ ἱπογορδίῃβ 

σαυᾶοΐξ, φαυτηαιθ οἱ τηδ]θαϊοο, δἰϊδτη πα [Γ. 

171. ΜΕΙΕΛΑΟΒΙ. 

Θυϊεῖα ΖΕΠΟΡὮ 165 φαοπίδπι πιοάο οοη ἰβὶ οΓὰ. 
Θαυάεϊ οἱ μος 5658 Ἰδοῖδὶ ἤόπογα οαἰϊχ : 

1αυάο : 564 ο υἱξπδπι [Δ ὈΓῚ5 σὰ ἰαὈΓα τηλγ 5 

1Π|ὰ πιεὶβ ἰοΐδτι σοι Ιθαϊ πᾶπο πὶ πιᾶῃι. 

176. Εὔὔ5ΡΕΜ. 

ϑζνιιβ ΑἸΊΟΤ, ΞΕ ΥῈ5 : 564 4υ]4 ἴάπιθη 1116, 51 5:5 

ϑφρίαϑ5 εἴ Ρ]ογδῃβ ἀΐχεγο, βθυαβ ΑΠΊΟΥ ἢ 

ΒΙάει δηΐπι, ἀϊοῖχαθ 5101 τηδ]ε ραπάεϊ, εἰ 1ρ515 

(Ουἱϑ ρυϊεῖ 9} Ορργο τ 5 ραϑβοῖϊταν 116 ῬΌΕΓ, 
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Θαῦμα δέ μοι, πῶς ἄρα διὰ γλαυχοῖο φανεῖσα 

χύματος, ἐξ δγροῦ, Κύπρι, σὺ πῦρ τέτοχας. 

177. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Κηρύσσω τὸν "Ἔρωτα, τὸν ἄγριον" ἄρτι γὰρ ἄρτι 
ὀρθρινὸς ἐχ κοίτας ᾧχετ᾽ ἀποπτάμενος. 

Ἔστι δ᾽ ὃ παῖς γλυχύδακρυς, ἀείλαλος, ὠχὺς, ἀταρβὴς, 
σιμὰ γελῶν, πτερόεις νῶτα, φαρετροφόρος. 

Πατρὸς δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔχω φράζειν τίνος" οὔτε γὰρ Αἰθὴρ, 

οὗ Χθὼν φησὶ τεχεῖν τὸν θρασὺν, οὗ Πέλαγος " 
πάντῃ γὰρ χαὶ πᾶσιν ἀπέχθεται. ᾿Αλλ’ ἐσορᾶτε 

μή που νῦν ψυχαῖς ἄλλα τίθησι λίνα. 

Καίτοι κεῖνος, ἰδοὺ, περὶ φωλεόν. Οὔ με λέληθας, 
τοξότα, Ζηνοφίλας ὄμμασι χρυπτόμενος. 

178. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πωλείσθω,, καὶ ματρὸς ἔτ᾽ ἐν κόλποισι χαθεύδων, 
πωλείσθω. Τί δέ μοι τὸ θρασὺ τοῦτο τρέφειν ; 

χαὶ γὰρ σιμὸν ἔφυ καὶ ὑπόπτερον, ἄχρα δ᾽ ὄνυξιν 
χνίζει, καὶ χλαῖον πολλὰ μεταξὺ γελᾷ" 

πρὸς δ᾽ ἔτι λοιπὸν ἄτρεπτον, ἀείλαλον, ὀξὺ δεδορχὸς, 

ἄγριον, οὐδ᾽ αὐτῇ μητρὶ φίλη τιθασόν' 
πάντα τέρας. Τοιγὰρ πεπράσεται. Εἴ τις ἀπόπλους 

ἔμπορος ὠνεῖσθαι παῖδα θέλει, προσίτω. 
Καίτοι λίσσετ᾽, ἰδοὺ, δεδαχρυμένος. Οὔ σ᾽ ἔτι πωλῶ" 

θάρσει" Ζηνοφίλα σύντροφος ὧδε μένε. 

179: ΤΟΊ ΑὝΤΟΥ, 

Ναὶ τὰν Κύπριν, ἔρως, φλέξω τὰ σὰ πάντα πυρώσας, 

τόξα τε καὶ Σχυθιχὴν ἰοδόχον φαρέτρην᾽ 
φλέξω, ναί. Τί μάταια γελᾶς, καὶ σιμὰ σεσηρὼς 

μυχθίζεις ; τάχα που σαρδάνιον γελάσεις. 
Ἢ γάρ σευ τὰ ποδηγὰ Πόθων ὠχύπτερα χόψας, 

χαλχόδετον σφίγξω σοῖς περὶ ποσσὶ πέδην. 

᾿Καίτοι Καδμεῖον χράτος οἴσομεν, εἴ σε πάροιχον 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΜΕῈ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 

Μίταπη ὙΘΓῸ 6ϑ8 τα, φιοτηοάο ἐδηᾶθπι ἔπ αιδ ἴπ οοΐο 
Πασία,, 6χ ΒΌΠΉΟΓΘ, ὙΘΠῸ5, 'ρηθη ῬΘΡΟΓΟΓΙ5. [ἀρράγα δε 

177. ἘΣΒΌΕΜ. 

ῬΡΦΘΟΠΟΥ ΑΙΏΟΓΘΙῚ, ἔδγιιπη {ΠΠπππ| : τηοο Θηΐτη, τηθᾶο 

Ῥυμλδ 66 ὁχ ΘΕ} ἀνο αν. [ἀυϑ ; 

Ἐβί δυξθτῃ ῬΌΘΙ ἀ0166-1ΔΟΥ] ΠΠΔΠ5., ΘΔΥΤΌΪΕΒ, ΟΘΙ6Γ, ἱτηρᾶν!- 

δά πο 5- ΠΥ }0115- 1 465, ἃ]αἴπ8 ἴογσα, Ρμαγοίγδπ-σοβίδηϑ. 

Ῥαδίγβ Ὑ61Ὸ ΠῸῚ ΠΔΡΌ6Ο ἀΐοοῦθ οὐ) 8 δὲξ πρὸ δηΐμι ΕΕΠοΓ, 
ΠΟῚ Ὑ6]}105 αἱἷξ 88 Ῥθρουίββα διιάδοθμῃι, ποι Ῥοϊαριβ᾽. 

ὈΡί τι. θη δὲ οπηηἶ 15 ἰπυ βι15 οί. Αἴ ΒρΘΟυ Δ ΣΪπι 

6 ἔογίθ πΌπΠΟ δηϊπηῖβ ἃ]ἴα ἰθπᾶδὲ γοίϊδ. 
Αἰχαὶ δοσῦπῃ ΠΠατὴ ' οἶγοα οὐ 16. Νοη Ια αϊβεϊ παρ 

βασι ατῖθ, ΖΟΠΟΡΒΙ δ ἵπ οοα]15 [ο-Οοου] δ η8. 

178, ΕΠΠΒΡΕΜΝ. 

Μεπαάδίυν, 4υδγην 8 πηδίγι8 δά πο ἴῃ βἰπι ἀΟΥΤ 6 Π5, 

γοπάαδίυγ! Ουἱὰ τὴ ᾿αναΐ αὐ μου δυᾶαχ παγίδι ἢ 

ὨΔΙΏΖΙΕΘ β᾽πηῦτη πδίυτη-Θβὲ οἵ αἰαΐπτη, οἵ δοουσίσηθ πησιΐθιι5 

γοἸ]ϊοδΐ, οἵ βθρε ἀπηῬ]ογαΐ ἰηΐογίπι τοί: 

Ργϑοέογθα δέϊδτη ρογεϊπαχ δέ, βδγγα πὰ, ΔΟΟΥθΟ βρθοίδηβ, 
[ΘΓΌΠΙ, ΠΘΩῸΘ ἱρϑὶ δἰϊδηη τπλδίνὶ 5185 ΟἸΘΌΓΌΓΩ : 

ΟΠΙΠΐηΟ Τηοηϑίγατη. δ4ι6 γοπάδίων. 51 415 ἀυθοίαΓ5 

ΤΘΓΟδίοΣυ ΘΙΉΘΓΟ ῬΌΘΓΙΤη γα]ΐ, δοοραϊίο. [νϑηᾶο ; 

Ουδηηαδῆη ργθοδίαιγ, Θοο6, ᾿Δου μηδ θα πᾶπ5. ΝΠ ἤάμ ἴθ 
ΒΔΡ6-Βοπυμη-Δηϊπηιπη : ΖΘΠΟΡ 5 οοηγῖνα ἴδ τηδη6. 

179. ἘσΌΒΡΕΜ. 

Νῷ ῬῸΓ ΟὙρτίη, ΑΤΏΟΥ, ΟΟΙΩΡ γδὴι ἴση ἔπδ οχηηϊᾶ, 

βασί((45,, οἱ ϑουξϊοδπι (αε-[6]-οοπεποί Ῥμγοίγδπι : 

ΘΟΤΑασΤΆτη,, πὸ! Οὐἱα ᾿ἤδηι(ον τἱθ5. οἵ δ ποίβ- παῦῖθιι5 

τὰ 5} τοχ, Ραΐο βαγἀοηίυτη τἱ ἀ Ὁ Ϊ5, [τἰηρθη8 

8586 Θηΐμῃ Εἰ], χα ΟὉρΓ᾿αΐηο58 ἀποιηΐξ, 4118 ἀοβϑοῖβ ᾿ 

ΘΟ ΠΘΆΤΩ 5[ΠἸΠσΆτη ἴπι05 Οοἶγοδ ρο 68 οομηρδᾶθῃι. [πιϑϑίϊοαϊω 

Οὐδτηχαδπι Οδατηθδιῃ υἱοίογίδτη ΤΘρου Αἰ μη5, 81 6 40 

Ησοο Ροῖ ιι5 ΠΉΙΓΟΡ, Ρϑἰαρὶ Ὑ δ ηιβ οτία ργοίιμ ὁ 

Ἐχ 1ρ515 ἰρῆθπὶ Ζαΐ βοπογανὶ Δ [υ]5. 

177. ἘσΌΒΠΕΜ. 

86. ΒΒ υχὶς ΑὙΤΟΥ͂ ΡΥΪπα πιοάο ᾿ὰο6 οὐ} 1 

Αἀνο]δπδ : ἱπάθχ 118, 6], 4185 οϑὶ ἢ 
δ᾽πιὰ ΡΌΘΙΡ τ ἀθὶ, ο6 16, ᾿Ἰπισορίἀαβχαθ, Ἰοαυᾶχαμθ : 

Ὀυ]οα δὲ εἴ Ῥθηηῖ5 ᾿πο! τ5 οἵ ῬὨαγοῖγα. 

Νὴ ἀϊοδηὶ 410 ῬᾶΙΓΘ β88ἴτ5 : 56 Π 1586. ἔΘΓΟΟΘΙ, 
ΕτῬΟΙ]υ5, οἱ Τ6}105, οἴ ΜΑγβ ὑπάἃ πορδηϊ. 

ΟἸληἶθ 15 ΟΠ ΠΪΠΟ 55 δϑὲ : δἰἰθπαῖῖθ, π6 {πᾶ 

Τποδ 15 ΔΗ πλ18 ἤὰηο ἀπ 86 ἢϊα ρᾶγοῖ. 

Ἐπ ᾿ἰθγαβ ἢ Δ 1η6 ΒΡΘΡΆΡ 5 [Ὁ]Π6Γ6, Πα αᾶμ,, 

ϑΡΙοα]α ΖΘΏΟΡΙ]65 (αὶ Δ οῖβ Ἔχ οου] 5 8 

178. ΕΥΒΡΕΜ. 

γα ηθαΐ, ἴῃ τηδίτῖβ αυδηϊαμηνῖβ ἀογπιϊαΐ Ὁ]ηΪ5 

ψαηραῖ : ἢὰ πο 5 ΠῚ ΟἿ 6ΡῸ 56ΠΉΡ6. ἴδῃ ἢ 

51Π}118 Θηΐπι ρΟΠ 5416 ο6 61", 501 Π. 5416 Εἰπιθ πε ι5 

Ὁηραΐρυ5 οβὶ, ταθά 115 τ ἀδὲ δὲ ἴῃ Ἰδογυ ΤΏ Ϊ5. 
Θαγτγυ]υβ δϑῖ, δυάαχ, οἱ νὰ θγὰπβ ἰὰπηϊπηᾶ, πηδίθυ 

1ρ8ἃ ρΡοϊεβῖ 6115 46 ἔδγιϊαῖθ ψιθσὶ. 
Ῥχγοάϊρίαμι ἰοίμ5 : πὶ γϑηθαῖ : μὰς 8468, εἾᾶ, 

Μογοδῖου ΡΌΘΓΌΠῚ 51 415 ΒΔ ΡΘΓ ουρί8. 

Ἐπ τοραῖ οἱ Ἰδοῦ πιαΐ : ρᾶγοδμη ἴ6 γθηάοσο, σασάθ ,᾿ 

564 οὐπὶ ΖΕΠΟΡὮΙ]6 Υἶνα ΤηΔηΘ 6416 πηθᾶ, 

179. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

ῬΕΙ͂ Ὑ ΘΠΘΓΕΠῚ ἢ] Δ ΠΊΠ}}5 ὉΓΆΠῚ ΟΓΕΡΙ Δ ΠΕΡ Ὲ15 ἀΓΟΙΙ5, 

Ἐπ Ῥ»Βαγοίγαμη, 4 ἴδγι ἰ6]α, Οαριάο, ἰπᾶπι. 
ΟἿ δἴθῃῖπὶ β᾽ Πλ1η} ἰΟΡ 6 Π5, ΡΌΘΡ ἱΠΊΡΓΟΒ 6, ΠᾶβΙ1ΠῚ 

ἈΙ4 65 ἢ Βαυ οῃϊουβ ἴὰπὶ Ε}Ὶ Υἰδὰ8 δυιξ, 
Οὐἱά, ΕΠ] 51 Ῥϑημπᾶβ γθβθοθπι, Ζα θι15 ἀογὰ 50 ]οᾶϑ, 

Εἰ ἀσγα το] ροπὶ οοπηρθάθ ογαγὰ Ε}] ἢ 
5εἀ Οδάπηοα ἴογεῖ υἱοίουϊα ; 51 πὶ ἱ θὰ πὶ 
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ψυχῇ συζεύξω, λύγχα παρ᾽ αἰπολίοις. 
"Ἀλλ᾽ ἴθι. δυσνίχητε, λαδὼν δ᾽ ἔπι κοῦφα πέδιλα 

Ἂν τυ ρα ταχινὰς εἰς ἑτέρους. πτέρυγας. 

180. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Τί ξένον, εἰ βροτολοιγὸς ἜΕρως τὰ πυρίπνοα τόξα 
βάλλει, χαὶ λαμυροῖς ὄμμασι πιχρὰ γελᾷ: 

οὐ μάτηρ στέργει μὲν Ἄρη, γαμέτις δὲ τέτυχται 
᾿Ἁφαίστου, χοινὰ καὶ πυρὶ καὶ ξίφεσιν ; 

κατρὸς δ᾽ οὗ μάτηρ ἀνέμων μάστιξι Θάλασσα 
τραχὺ βοξί; γενέτας δ᾽ οὔτε τίς οὔτε τίνος. 

Τοὔνεχεν ἉἈφαίστου μὲν ἔχει φλόγα, κύμασι δ᾽ ὀργὰν 
στέρξεν ἴσαν, Ἄρεως δ᾽ αἱματόφυρτα βέλη. 

181. ΑΣΚΛΗΠΙΆΔΟΥ. 

Τῶν " χαρίων ἡμῖν λάδε " χώλαχας (ἀλλὰ πόθ᾽ " ἥξει:), 
χαὶ πέντε στεφάνους τῶν ῥοδίνων ἡ τε τόπαξ. 

Οὐ φὴς χέρματ᾽ ἔχειν: διολώλαμεν. Οὐ τροχέϊ τις 
τὸν Λαπίθην; ληστὴν, οὐ θεράποντ᾽ ἔχομεν. 

Οὐχ ἀδικεῖς ; οὐδέν - «Ῥέρε τὸν λόγον" ἐλθὲ λαῤοῦσα, 
Φρύνη, τὰς ψήφους. Ὦ μεγάλου χινάδους. 

Πέντ᾽ οἶνος δραχμῶν. ἀλλᾶς δύο. ... 
ἘΦτα λέγεις. σχόμόροις θέσμυχες χάϑονες " : 

Αὔριον αὐτὰ καλῶς λογιούμεθα" γῦν δὲ πρὸς Αἴσχραν 
τὴν μυρόπωλιν ἰὼν, πέντε λάθ᾽ ἀργυρέας. 

Εἰπὲ δὲ σημεῖον, Βάχχων᾽ ὅτι πέντ᾽ ἐφίλησεν 
ἑξῆς, ὧν χλίνη μάρτυς ἐπεγράφετο. 

: 182. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

[Εἰπὲ Λυχαινίδι, Δορχάς" «Ἴδ᾽ ὡς ἐπίτηκτα φιλοῦσα 
᾿ ἥλως᾽ οὗ χρύπτει πλαστὸν ἔρωτα χρόνος. »} 
ἼἌγγειλον τάδε, Δορχάς: ἰδοὺ πάλι δεύτερον αὐτῇ 

χαὶ τρίτον ἄγγειλον, Δορχὰς, ἅπαντα. Τρέχε" σχες. 
μηκέτι μέλλε, πέτου ---- βραχύ μοι, βραχὺ, Δορχὰς, ἐπί- 

Δορχὰς, ποῖ σπεύδεις, πρίν σε τὰ πάντα μαθεῖν: 
πρόσθες δ᾽ οἷς εἴ εἴρηκα πάλαι ---- μᾶλλον δέ (τί ληρῶ :) 

μηδὲν ὅλως εἴπης ---- ἀλλ᾽ ὅτι --- Πάντα λέγε" 
μὴ φείδου τὰ ἅπαντα λέγειν. Καίτοι τί σε, Δορχὰς, 

ἐκπέμπω, σὺν σοὶ καὐτὸς, ἰδοὺ, προάγων; 

188. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂. 

Τέσσαρες οἵ πίνοντες" ἐρωμένη ἔρχεθ᾽ ἑκάστῳ" 
ὀχτὼ γινομένοις ἕν Χίον οὖχ ἵχανόν. 

Παιδάριον, βαδίσας πρὸς Ἀρίστιον, εἰπὲ τὸ πρῶτον 
ἡμιδεὲς πέμψαι" χοῦς γὰρ ἄπεισι δύο 
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ΔΗΪΠγ88 ΘΟΠΙ σΑθ0,, ἸΥΠΟΘ ἢ στδρί-ΟΔΡΓΪΠΟ. 

Αξδρθ, αἰ Π ΠΠτηθ-δα-υἱποοπά πη, ἀββαταρ 5 οἰΐδηι Ἰουθι5 

Θχίθπαθ ΘΕΙΘΓΘβ ἴῃ 81105 ρῬΘῃη88. [τα] 

180. ΒΡΕΜ. 

Οὐἱά τηΐγυχη 51 του ΔΙ στη -ῬΟΓΙΟΥ ΑἸΤΊΟΥ ἱσπθι-βρί γδηΐθ 3 

ἰδεῖξ, δε ἱπυρυδοπεθιβ οου} 15 Δοουθυτα το! ἢ [βαριὰ 5 

ΝΌΠΙΘ Τηδίου 6715 διηδΐ Μαγίθτη, ὑχόυααθ 6βἔ 

-ὙΌΪ]ΟΔηΙ,, ΘΟΓαΠ Πηἶ5 οἵ ἰσηΐ οἵ θη θα 8 ἢ [{ΠΔ8}656}}}5 

οἵ τηδίσβ τηδΐογ, ΤΠ δῖαβθα (αὐ 6), πΟπΠ6 50} υϑηΐοτιση 

ΤΌ ΟΠ Οἰδιηδξ 9 σοηϊοΥ Ὑ6͵ΓῸ Π6Ὸ 4υΐβ5 πΠ66 ΟυἾπ8 δοίέμ.. 

Οὐδγα Ὑυ]οδπὶ φυϊάοτη Βαθδΐξ Παιητηδπι, Πυοίθι5. δαΐθὩ) 

[οΥδέ βἰγαθιη,, οἵ Μαγεβ 5δησυΐηθ- ρα ο]δ. 

181. ΑΒΟΒΕΡΙΑΌ. 

Οδυϊσαγαμη ΠΟΡΐ5 ΒΌΓΤΩΘ ΡΟΓΠΔ8 ( 564 φυδηᾶο τϑηϊοί 9) 

80 Ζαΐϊπσαθ ΘΟΥΌΠΔ5, ΘΧ Γοβδοοὶβ ΟΤηΠἷπο. 

Νοὴ ὨΔΡΟΓΟ 6 αἰεῖβ γα ἢ Ῥογίτηιβ. ΝΟ τοΐδιϊογυθθὶξ 

Τρ ἔμδτη ἢ ργεάοποιη,, πο δι! γα Δ ΌΘτ 5. [ΔἸ 1 }5 

Νοὴ οοηΐγα- υ5-ἀρσὶβ.Ὁ ἴη-ΠΌΠΔ- τοῦ ΕΘΥ ΘΟΙηραΐαχη : γοπὶ 

ῬΒγυηθ, οδ]ου 5. ἘΠ ὀστορσίατη παρ] οποῖὴ ἢ ᾧ 5ΌΙΩ 15 

Ουϊηφοδ υἱηῦτη ἀγδογηΐβ : ἕδγοϊ πηῖπα ἀὰο... 

ΟΥ̓, ἸΘΡΟΓΟΒ, ΒΟΟΙΏΠΓΟΒ, Βοβδτηδ, ἴδυοϑβ. 

Οταβ οο τϑοῖθ βυρρυΐα τη : παῦπο γϑγο, δὰ “ἘϑΟΏΓδΙη 

πηστιοηΐδγίδιη υϑᾶθῃβ, ΖΌΪΠΟΤΘ ΞΌΤΩΘ ἀγρθηΐθδβ. 

ΘΊοααΘ βίσπατη, Βδοομοόποιη ἀποᾶ Φαϊη υῖ65 Δι ρ]οχδ- 81} 

Θχ-ογᾶϊπθ, οὐ} 8 τοὶ Ἰθοξ 5 [6 5Ε15 οἰξαθαΐαγ. 

182. ΜΕΠΕΛΑΘΆΕΙ. 

[Ὁ] 1ιγοθηϊάϊ, Πογοᾶβ : « ΕΘΟΒ αΐ 5ἰπηυ]δΐθ δπηδη5 

ἄδργεμθηβα- 65 : ποη Οοουέδῇ ΠοίαΓη ΔΙΊΟΓΕΠῚ ἔθτηριι5. »] 

Νυπεῖδ πξθς, Ὀοτγοββ. ἘΠ ΓΌΓΒΙΙΒ ΠΘΓΌΠῚ ᾿ρϑὶ 

δὲ τογξχτη πιποῖα, Πογοᾶβ, οτηηΐβ. ΟἼΠΤΟ ; [50 515[85. 

Π6 ΔΙΏΡΙΠ5 (655685 ; γ018---ῬΔΌΪΕΠΙ τηϊῃϊ,, ρα] ατη, Πογοᾶβ, 
Ῥογοδβ, 480 δϑεϊπαβ, γα ύδγ ἔπ οὐποΐᾷ 50 ὙΟΓΙ5 ἢ 

᾿Αἀᾶο αὐΐοδτη 115 φι αἰχῖ- συ 5---ῬΟ 5 γογὸ («υϊὰ ΠΌΡΟΓ 9) 

πἷ! οτηπἶπο ἀϊς85---568 φυοᾶ---Οὐποίδ ἀϊοεῖϊίο : 

Π6 Ῥᾶγοδϑ τπηΐγογβα ἀΐοογο. Θυδτησῦδιη Τα ἴθ, ΠοΓΟΔ5, 

τηϊξίο, ἔδοῦτη οἴ ἴρϑδ δὴ ργοοθᾶθηβ 

183. ΡΟΒΙΌΙΡΡΙ. 

Ουδέξζυογ συπέ ροΐογοϑ : δηΐοα υϑηϊξ Ἐπ ου 486 -: 

οοἴο φαυτη- απέ, ἀπῦτῃ ΟΒΐατη σε αηιίλην ποθὴ 5 Πα. 

ΘΟΓΥΌΪΟ, δοοθᾶρηβ δᾶ Ατβέϊυτη, ἀἴο διθηὲ ὈΥΪΠΉ ΤΩ 

5ΘΙΏΪΡΙ ΘΠ Πη Γαΐ βῖβ86. : ΘΟΠΘῚ Θηΐπ Δρβυπέ ἀπ0 

511 ἀοπηαβ, μος 51ϊ ουεπι οοπϑοοίατε ᾿ΐρο. 
7Ζάτα τεβίδϊου δὲ : ρράϊθυβ ἰαϊατία πεοῖβ.,, 

Τπάπε 8}105 αἷαβ ρἰδυάεσε ἀϊβος ἴπᾶ5. 

180. ΕὔΞΡΕΜ. 

Οὐἱά πηῖγαπι, 51 1} τυ 5ουδη5 Ἰδοἱῖ ἰσηθα ἰεἰα 

Ατρυΐοχαθ Ἰοη6π5 Ἰυπηῖπα τἱάεῖ ΑΤΠΟΥ ἢ 
Νοππε Ῥᾶγθῃβ ρυσγὶ οἰπὶ ΜΑΓΕ5 Δτηϊοᾶ 51} 2 ΠΧΟΤ 

Μυεθεγὶ.,, ἤαπιπιαϑ τεπιρεγαὶ οἱ βἰδάϊοϑ ἢ 

Οὐκ φεπυϊξ τηδίγαμα, ΠῸῃ ἃ ἴσια οοποῖΐα γεπῖο 

τῦπάα ἔγομαϊ ἢ ἴδοθο ἀδ ραῖγε ; πϑπιο ραῖεῖ.. 
Μυ]ΟΒΟΥΙ Βατηπιαβ Ἰά60 ΡΌΕΓ, ὩΣ ΦΌΟΤΙ5 ᾿Γᾶ5, 

Τιποῖα ΟΓΌΟΓΟ Υἱγάτῃ 5βρίουϊα ΜΓ 5 μαεῖ. 

[ἴτᾶπὶ ̓ 
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: ἀσφαλέως: οἶμαι δ᾽ ὅτι χαὶ πλέον. ᾿Αλλὰ τρόχαζε" 

ὥρας γὰρ πέμπτης πάντες ἀθροιζόμεθα. 

184. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Ἔγνων, οὔ μ᾽ ἔλαθες" τί θεούς: οὗ γάρ με λέληθας" 

ἔγνων" μηκέτι νῦν ὄμνυε: πάντ᾽ ἔμαθον. 

Ταῦτ᾽ ἦν, ταῦτ᾽ » ἐπίορχε; μόνη σὺ πάλιν, μόνη ὑπνοῖς; 

ὦ τόλμης! τ νῦν, νῦν ἔτι φησὶ, μόνη. 

Οὐχ ὅ περίόλεπτός σε Κλέων ; χἂν μὴ.... τί δ᾽ ἀπειλῶ: 

ἔῤῥε, καχὸν χοίτης θηρίον, ἔῤῥε τάχος. 

Καίτοι σοι δώσω περπνὴν χάριν' οἶδ᾽ ὅτι βούλει 

χεῖνον δρᾷν᾽ αὐτοῦ δέσμιος ὧδε μένε. Ἷ 

1856. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Εἰς ἀγορὰν βαδίσας, Δημήτριε, τρεῖς παρ᾽ Ἀμύντου 
γλαυχίσχους αἴτει, χαὶ δέχα φυχίδια" 

χαὶ χυφὰς χαρῖδας ( ἀριθμήσει δέ σοι αὐτός) 

εἴχοσι χαὶ τέτορας δεῦρο λαδὼν ἄπιθι. 
Καὶ παρὰ Θαυδορίου ῥοδίνους ἕξ πρόσλαξε ..... 

χαὶ Τρυφέραν ταχέως ἐν παρόδῳ χάλεσον. 

᾿ 186. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂. 

Μή με δόχει πιθανοῖς ἀπατᾶν δάχρυσσι, Φιλαινί. 
Οἴδα- φιλεῖς γὰρ ὅλως οὐδένα μεῖζον ἐμοῦ ̓ 

τοῦτον ὅσον παρ᾽ ἐμοὶ χέχλισαι χρόνον" εἰ δ᾽ ἕτερός σε 
εἶχε, φιλεῖν ἂν ἔφης μεῖζον ἐχεῖνον ἐμοῦ. 

1871. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

« 
Εἰπὲ Λυχαινίδι, Δορχάς: « Ἴδ᾽ ὡς ἐπίτηχτα φιλοῦσα 

« ἥλως" οὐ χρύπτει πλαστὸν ἔρωτα χρόνος. » 

188. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂.. 

Οὐχ ἀδικέω τὸν Ἔρωτα. Γλυχύς" μαρτύρομαι αὐτὴν 
᾿Κύπριν" βέόλημαι δ᾽ ἐχ δολίου χέραος, 

καὶ πᾶς τεφροῦμαι" θερμὸν δ᾽ ἐπὶ θερμῷ ἰάλλει 
ἄτραχτον, λωφᾷ δ᾽ οὐδ᾽ ὅσον ἰοδολῶν. 

Χὠ θνητὸς τὸν ἀλιτρὸν ---- ἔοικεν θνητὸς ὃ δαίμων" 
τίσομαι" ἐγχλήμων δ᾽ ἔσσομ᾽ ἀλεξόμενος: 

189. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Νὺξ μαχρὴ καὶ χεῖμα, μέσον δ᾽ ἐπὶ Πλειάδα δύνει". 
χἀγὼ πὰρ προθύροις νίσσομαι ϑόμενος, 

ΟΟΓ βίη 6., ΟΓΘΟΖΊ6 οἰϊδηη ΔΙΉΡ] 1115. 56 ἃ ΘΌΓΓΟ : 

Πογᾶ Θηΐπὶ Τυϊηΐα ΟἸΉΠΘ5 ΘΟΠΡΤΟΘΔΙΠΌΓ, 

184. ΜΕΙΙΕΑΘΈΙ. 

ΝΟΥ͂Ϊ; ΠΟη Τὴ6 Ἰαἰυϊβί!. Οὐ 6085 δϑέ αν ἢ ΠΟ Θηΐτη τὴ δ 

ΠΟΥ͂Ϊ. ΝΘ ΔΙΏΡΙ 5 ΠῸΠΟ ᾿ῈΓ8 : ΟΤΩΠἶδ ΠΟΥ. [[δἰαϊδίϊ - 

ΗΦο ογδηΐ ἱρίξυσ, ἢδθο, ρδυ  αΓᾺ ἢ 5018 {τι ΓΌΓΒΙΙΒ, 5018 ἀογπηΐβὉ 

Ο δυδδοΐδχῃ ! δἵ πιπο, πππο δάθπο αἷΐ, « 8018.» “" 

Νὴ ΒΡθοΐδ}}} 15 ἴθ ΟἸθοη...» 80 βὶ πο... β6ᾷ χυϊᾷ χτηΐποῦ ἢ 

80], τηδ]ὰ Ἰθοῖὶ βοϑίία.,, δϊ ὀογτιβ. ᾿ 

Αἰσαὶ Εἰ ὶ Ἰαγσίδγ ἱπουπάδγη συδίϊδγη : βοῖο (6 υθ 116 

ΠΠυτα υἱᾶσγο : πο υἱποίδ 5ῖ 6 τηδη6. 

185. ΑΒΟΙΕΡΙΑΏΕ. 

Τὴ ΤΌΓΌΤῚ ῬΓΟΡΤ 5811, Ὠουηδίτὶ, ἴγο8 ΔῸ Ατωγηΐα 

δἰδιοίβοοβ ροΐθ οἵ ἄδοθτη Ῥῃγοϊαϊᾶ : 

80 δ᾽ ΒΌοβ85 54 1}}}85 ( πυτηθυ δ Ϊ Ὁ δυιξθτη 685 ἰδὲ 1086} 

υἱρίηξὶ οἵ φυδίξαου Ὁ ᾽ “Βα Πρβουῖβ πὰς τϑαϊΐ, 

Εἰ ἃ ΤὨΔΌΒΟΥΟ Ττοβδοθαβ 56Χ ἱΠΒῈΡΘΓ- ΒΕ Π16 ΘΟΥΌΠΩΒ 

[ΡΥΟΡΘΓΔ] οἵ ΤΥΥΡΒΘΓΑ ΠῚ ΟΟΥῸΒ ἴῃ {τδηβίζα γορᾶ. 

180. ῬΟΒΙΘΙΡΡΙ. 

ΝΘ τὴ6 Ρυΐδ. Ρογϑυ δα θη 8 (ἈΠῈ ΓΘ ἸΔΟΥΙΓἶ5, ΡΠ οηΐ, 

ΝΟΥ͂Ϊ : 8185 ΘηΪΠ ΟΠΊΠΙΠΟ ΠΘΙΉΪ ΠΟΙ Πηδσὶβ ΠΌΔΙ. - Τὴ. 

ἢρΟ ομηηΐ 410 δρυ τὴ6 ΟἸ 88 ἔθιροΓο : 8Ϊ Ὑ6ΓῸ 8}}118 ἴδ 

ΠΔΌΘΓΟΐ,, ἃ ΔΓ ἀἴοογ 5. ΠΠΌΤὴ Τηδσὶβ Πα δΠ1-ΤῊ6. - 

187. ΜΕΠΕΑΘΒΙ. 

Ὀῖο ᾿γωρηϊαὶϊ, Πογοδβ : « ΕδοΘ αἵ Β᾽Πη ] αἴθ ΔΙΏΔ5 

« ἀδργθθηβδ- 685 : 0 οδουϊίαξ ΠοξαΤ ΔΙΊΟΓΘΠῚ [ΘΓΏΡΙ8. » 

188. ΒΕΟΝΙΟ, 

Νοη Οἰδγο- π᾿’ ΓΙ τη ΑἸΤΊΟΥ Ϊ. ΠΤ] οἷβ 65  ᾿ (Θϑέου ᾿ρβδπη 

Ὑ ΘΠΘΓΘΠῚ ; 868 ῬΘΙΟΙΙΒΒ115 ΒΌΤΩ 6Χ ἀ01080 ἅγοιι,  [8εἰΐ 

οἵ οί Π- ΟΠ Γ  .-ταδοίιβ ; οδ] ἄδηη δι θη ΒΌΡΟΙ οδ δ ηι. 

βαρ! (Ὧπ|, ΠΘΟ Ὑ6] (Δ η } πὶ οοϑϑδΐ ἰδ Δ η8. [ἀδι8. 

ΑΘ ΠΙΟΓίΔ118 ρθοοδίογοιη ἐμυθηὶέ ̓  τηουίδ}18 ἀρράγαῖξ Π16 
Ο]αΐβοαῦ : γϑβη6 6ΓῸ 81-16- ἀοἴδηδιηὉ 

189. ΑΒΟΙΕΡΙΑΌ. 

Νοχ Ἰοηρὰ οἵ ΒΙθΙη8 68:, 460 τηθαϊα ῬΙοίδάθιη οοοίάογο- 

οἵ ορο δὰ υϑϑία!α οθδτηθ.]0 Ῥ] αυἱδ-τηδᾶθπβ, [ς{(Ἀοϊζ; 

187. ΜΕΙΈΑΘΆΙ. 

Ουδπὶ θθη6 Ῥογοὰβ αἷξ, Τ)λὰπ Πηρὶβ ἀπηαγο, Τιγοδηΐ, 

ΠΕΡΓΡΘηβᾶ 65; ΠΟῚ δὶ ἰθιηρογα [Ἀ]5115 ἈΠΊΟΥ. 

188. ΤΕΟΝΙΡ4. 

ῬῈΡ ΘΠΘΓΘΠῚΊ, Τ65 0] 6ἷ5 ΑΠΊΟΙ, 406ΠπῚ ᾿ά6 ΓΘ ΠΟ] ΠῚ, 
ϑ0α αυϊ πιθ ἔδυις ρεγἤἀυβ ἀτοὺβ οταΐ. 

ΘΠ} ΟἸΠΙ5. 6ῃ ἰοΐι5. ΤἈΠΊΘΠ 6006 5861 [[ἃ 54 σ᾽ {{8Π| 
ϑυθβθαυαν, Ρμαγθῖγ πθο ἀδίαν ἃ}14 4165. 

ἹΜοτίδ] 65 ἀοπιιθγα ἔπι : ΠΟΥ 8}15 οἱ ᾿ρ86 δϑί. 

ἘΧΡΕΟΓΙΑΓ : Υἱπὶ Υἱ ρθΊ]ο γα [Γᾶ βἰπιηΐ. Ὁ 

180. ΑΒΟΙΕΡΙΛΌΖΕ. 

Νοχ Ἰοηβᾶ εϑὶ εἴ ΠυΘΠῚ8 : πηθ πὶ τηᾶγα ΒΡ] εἶδα οοπάϊτ, 
Οἰιπὶ ΤΉ Ϊ56} ἰπῇ 4 ΘΟΙΎΡΙ ΟΡ 8 ἴὈΓΕ5. 
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τρωθεὶς τῆς δολίης χείνης πόθῳ" οὐ γὰρ ἔρωτα 
Κύπρις, ἀνιηρὸν δ᾽ ἐκ πυρὸς ἧκε βέλος. 

Ἔ Τῦῦ. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Κῦμα τὸ πιχρὸν Ἔρωτος, ἀχοίμητοί τε πνέοντες 
Ζῆλοι, χαὶ χώμων χειμέριον πέλαγος, 

ο΄ ποῖ φέρομαι; πάντη δὲ φρενῶν οἴαχες ἀφεῖνται. 
Ἢ πάλι τὴν τρυφερὴν Σχύλλαν ἐποψόμεθα : ᾿ 

191. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἄλστρα, χαὶ ἣ φιλέρωσι χαλὸν φαίνουσα Σελήνη, 
χαὶ Νὺξ, χαὶ χώμων σύμπλανον ὀργάνιον, 

ἄρά γε τὴν φιλάσωτον ἔτ᾽ ἐν χοίταισιν ἀθρήσω 
ἄγρυπνον, λύχνῳ πόλλ᾽ ἀποχλαομένην ; 

Ἦ τιν᾽ ἔχει σύγχοιτον, ἐπὶ προθύροισι δὲ ῥάνας 
δάχρυσιν ἐχδήσω τοὺς ἱκέτας ὀτεφάνους, 

ἕν τόδ᾽ ἐπιγράψας" « Κύπρι, σοὶ Μελέαγρος, ὃ μύστης 
« σῶν χώμων, στοργῆς σχῦλα τάδ᾽ ἐχρέμασεν ». 

192. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Γυμνὴν ἣν ἐσίδης Καλλίστιον, ὦ ξένε, φήσεις" 
« ἤλλαχται διπλοῦν γράμμα Συρηκοσίων ». 

198. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Ἧ τρυφερή μ᾽ ἤγρευσε Κλεὼ τὰ γαλάχτιν᾽, Ἄδωνι, 
τῇ σῇ χοψαμένη στήθεα παννυχίδι. 

Εἰ δώσει χἀμοὶ ταύτην χάριν, ἣν ἀποπνεύσω, 
μὴ πρόφασις, σύμπλουν σύν με λαδὼν ἀγέτω. 

194. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂ ἢ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Αὐτοὶ τὴν ἁπαλὴν Εἰρήνιον εἶδον ΓἜρωτες, 
Κύπριδος ἐχ χρυσέων ἐρχόμενοι θαλάμων, 

ἐχ τριχὸς ἄχρι ποδῶν ἱερὸν θάλος, οἷά τε λύγδου 

᾿ ἡλυπτὴν, παρθενίων βριθομένην χαρίτων" 
χαὶ πολλοὺς τότε χερσὶν ἐπ᾽ ἠϊθέοισιν ὀϊστοὺς 

“τόξου πορφυρέης ἧχαν ἀφ᾽ ἁρπεδόνης. 

95. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Αἴ τρισσαὶ Χάριτες τρισσὸν στεφάνωμα ἤ σύνευναι 
ἢ Ζηνοφίλαν, τρισσᾶς σύμθολα χαλλοσύνας" 

ἁ μὲν ἐπὶ χρωτὸς θεμένα πόθον, ἃ δ᾽ ἐπὶ μορφᾶς 
ἵμερον, ἃ δὲ λόγοις τὸ γλυχύμυθον ἔπος. 

βδυοῖι5. ἀοίοβϑ ΠΠ1π5 ἀοϑἰ ἀθυῖο : ΠΟῚ Θηΐ πη ΔΙ ΟΓΡΙα 

ΟΥρυῖβ, 5θα ἀο]ογ5- ΡΙθπῦχω 6χ ἴσπ τηϊβὶξ (θ] αχη. 

190. ΜΕΠΕΛΟΘΗ͂Ι. . 

ΕἸαοΐ5 ΔΟΟΥθΒ ΑἸηοτίβ, δὲ ἱγγοχαϊοίο βρ  γδηΐθῳ 

Ζεἰοίγρίς, δὲ οουηββϑδοηατη Ὠΐθπ8]6 ροϊασιιβ, 

4.0 ἔδιοῦ ἢ ὈΡΙΦαΘ Θηΐπι τηθης8 συ Βογπδοι]α ἀἰπιῖββα βαηΐ. 

ΝΠ ΓΟΓΒῸΒ ΠΙΧΌΤ Οβᾶγη ΒΟΥ τη ΘΟΠΒΡ οἰ θη) ὰ8 ἢ 

191. ΕΠῦΞΒΡΕΜ. 

Αϑίγα, οἵ διηδηξ 5 ῬΌΪΟΙΓΘ ἔα] ρθηβ Πὰπὰ, .τηρθηΐξαμ, 

οἴ Νοχ, οἵ σοτηϊββϑαϊ[οπατα ουτα θυ μμἀαγυτη-βοοίατη ἱπδβέσι- 

ΒΌΓΩ 1Π|8Π| ΔΙηΐσδτη- ΠΟ αυΪ 86 δάϊπις ἰπ Ἰδοΐο υἱᾶθθο 

ΥἱρΊ]ο τη, δᾶ Πσογηδτη Ἰη0]}ἃ σοιηθηΐοτῃ ἢ [τἰβάηϑ 

Ρτοίδοϊο δΙΊσαθπι μαθαΐ οοπουθίζογοπι; οσο δὰ υββϑί θα! πῃ, 

665 ἸΔΟΙΙΠιΐβ5, ΘΙ σα θο ΘῸΡΡΙΪΟ68 ΘΟΓΟΠΔΒ, 

Βοο ἀπῦχη ὉΠ - ΠΒΟΓΡΒΘΡΟ : « Ογρτῖ, ἰδὶ ΜοΙθαρσογ, την ϑίθϑ 

« ἔπΟΓΌΠῚ ΒΔΟΓΟΓΊΠῚΊ, ΔΙΊΟΥ 8 ΘΧΌΥΪΔ8 Πᾶ806 Θαβροπηάϊξ. » 

192. ΕΣῃΞΒΡΕΜ. 

Ναυάδιη φυδηᾶο Δϑρθχϑυῖβ ΟΠ ἰβίϊοη, ὁ ΠΟΒΡΘ5, ἀΐδθϑ : 

« Πιημηυΐαίδ ο5ΐ ἀυρίοχ ᾿ΐογα ϑυγδουϑίογιηι. » 

193. ΠΙΟΒΟΟΒΙΌΙ5. 

Βοϊϊοδία τὴθ γοπδίδ οδέ ΟἸίο, ἰδοΐθα, Αἀοηΐ, 
ἴπο ΡΙδηρθπηβ ρροΐογα ἴῃ Ῥουυ β!]1ο. 

51 ἀδοϊξ δἔϊίαγα ταϊῃΐ πᾶπὸ σταίδηη, Φαῦμη ΘΧϑΡΙΓΆΥΘΓΟ,, 

ΠΌΠ4 σαποίδεϊο, οοηγθοΐογοιη πΠ|6 δϑϑυσωρίαπι δα ποδί. 

194. ΡΟΒΙΌΙΡΡΙ γὲ] ΑΘΟΒΕΡΙΑ..Ὲ 

Τρβὶ ἔδπούαγῃ ᾿γθηΐοη υἱάθγιιηΐ ΑἸΊΟΓΘ8, 

ὙΟΠΟΓ5 οχ δυγοῖβ ργοάθαπίοβ {Π 8] Δγη 8, 

ἃ ΟΥἶπ6 α5486 δᾶ ρΡ6ᾶ68 βδογαπι ἤΠογθτΩ, Ὑϑὶ αἵ 6 ᾿νσάο 

βουϊρίδμι, υἱγρί δ! 8 Δα πἀδηΐοιηῃ συδέ 8 : 

δὲ τηυ]85 ἔπτη τη ηἶ 5 ἴῃ ̓ ΠΎΘΠ65 5 ρ[(ἃ5 

διοὰβ ἃ ΡΌΓΡΟΓΘΟ τηϊβογαπί ΠΟΙΎΟ. 

195. ΜΕΙΕΑΘΒΙ. 

Ττίριοο8 Οτδίῖθ ἐγ] ΊοΘ τα ΘΟ πᾶπι κ δ αἀδαἀογιηΐ 

ΖΟΒΟΡὮΪ6, ἘῚΡΙ1οἷ8. Β τα ὶα ῬΟΪΟΕν ἐπ ηϊ8 : 

δος ἰπ οαΐα ρΡοπθη5 ἀοβιἀθυίατη ; 11 ἴῃ ἰουτηᾶ 

οὐρίαϊποπι; ἰοτίϊα ἴῃ βουτηοπῖθαβ ἀυ] Ποααδ γογθᾶ. 

ΝΑΙ ἙΡαχ {|| πηθὰ εϑὲ : ποὴ 1Π Τ16 τηϊδὶϊ ΔΙΠΟΤῚ5 

Τεῖα, 5οὰ ἰρηϊίο {ἰποῖα ἀοίογε Ὑεπι5. 

100. ΜΕΨΕΛΘΆΕΙ. 

Ὅὐυος5 ἀαὶ Απιοῦ ἢυοίυβ εἰ 2π|86 ἔασον Ὡπλα]6 βου θη 

ϑεΙΏρογ, εἴ ΒΥΒΕΓηὶ Υἱβ τᾶ 5 ἴῃ ογαἰ ἢ ΐ5, 
Οὐο ἔευϊ πη ὃ πᾶπι οἰανιιβ ἀρεϑὶ ἃ πηθηΐθ γον  βι5. 

Δ ἴϊεγαπι οδὲ ἴθποῦὰ 50. }1 υἱάθπαα τ] ὶ ἢ 

192. ΜΕΓΕΑΟΒΙ. 

Νιυάδπι οἱ υἱάθᾶβ ΟΠ Πβτῖομ, μο5ρ685, ἴῃ 118 πὶ 

1ἴογα, οἰαπια Ὀ!5, γουβἃ ϑυσγδοοϑβῖα εϑί, 

ι 

194. ῬΟΒΙΡΙΡΡῚ “νεὶ ᾿βϑοιεριαθα. 

Τγθηὶ ἴθπογαπι νἱάθσαπε ΘΟΡΡῸ5. ΑΡΆΟΓΕβ, 

Ἐξτγεβϑὶ πἰτάο ΟΥρυϊάοβ α 1μα]δπιο. 

Α οἀρῖτε δά ο]οαπὶ ἰαπιφαᾶπι ἀθ τηδυτηογα Τύραϊ 

Ἑδοῖα, ρα} ]ανῖβ ρ]επὰ ἀθοοτΊ5 εγαῖ, 

Τυπς ἀδ ρύγραγεο οοτγάα ἴῃ αν 1} Ππαγυὸ 

Ζεοοχαπὶ τηδηῖθ5 βρίοιϊα πιὰ 51}15. 
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Τρισσάχις εὐδαίμων, ἃς χαὶ Κύπρις ὥπλισεν εὐνὰν, 

χαὶ Πειθὼ μύθους, χαὶ γλυχὺ χάλλος "ἔρως, 

190. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ζηνοφίλᾳ κάλλος μὲν Ἔρως, σύγκοιτα δὲ φίλτρα 

Κύπρις ἔδωχεν ἔχειν, αἱ Χάριτες δὲ χάριν. 

197. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ναὶ μὰ τὸν εὐπλόχαμον Τιμοῦς φιλέρωτα χίχιννον, 
ναὶ μυρόπνουν Δημοῦς χρῶτα τὸν δπναπάτην, 

γαὶ πάλιν Ἰλιάδος φίλα παίγνια, ναὶ φιλάγρυπνον 
λύχνον, ἐμῶν χώμων πολλὰ πιόντα μέλη, 

βαιὸν ἔχω τό γε λειφθὲν, [Ερως, ἐπὶ χείλεσι πνεῦμα" 
εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ τοῦτ᾽, εἰπὲ, χαὶ ἐχπτύσομαι. 

198. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

- Οὐ πλόκαμον Τιμοῦς, οὐ σάνδαλον ᾿Ἡλιοδώρας, 

οὗ τὸ μυρόῤῥαντον Δημαρίου πρόθυρον, 
3 Α [4 3 ͵ οὗ τρυφερὸν μείδημα βοώπιδος ᾿Αντιχλείας, 
οὗ τοὺς ἀρτιθαλεῖς Δωροθέας στεφάνους" 

οὐχέτι σοὶ φαρέτρη ..... πτερόεντας ὀϊστοὺς 

χρύπτει, ΓΕρως" ἐν ἐμοὶ πάντα γάρ ἐστι βέλη. 

199. ΗΔΥΛΟΥ͂. 

Οἶνος καὶ προπόσεις κατεχοίμισαν ᾿Αγλαονίκην 
αἵ δόλιαι, καὶ ἔρως ἡδὺς ὃ Νιχαγόρεω, 

ἧς πάρα Κύπριδι ταῦτα μύροις ἔτι πάντα μυδῶντα 
χεῖνται, παρθενίων ὑγρὰ λάφυρα πόθων, 

σάνδαλα, καὶ μαλαχαὶ, μαστῶν ἐνδύματα, μίτραι, 
ὕπνου καὶ σχυλμῶν τῶν τότε μαρτύρια. 

200. ΑΔΗΛΟΝ. 

Ὁ χρόχος, οἵ τε" μύροισιν ἔτι πνείοντες ᾿Αλεξοῦς 

σὺν μίτραις κισσοῦ χυάνεοι στέφανοι 

τῷ γλυχερῷ καὶ θῆλυ κατιλλώπτοντι Πριήπῳ 
χεῖνται ) τῆς ἱερῆς ξείνια παννυχίδος. 

ἢν. 301. ΑΔΗΛΟΝ. 

Ἠγρύπνησε Λεοντὶς ἕως πρὸς καλὸν ἑῷον 
ἀστέρα, τῷ χρυσέῳ τερπομένη Σθενίῳ" 

ἧς πάρα Κύπριδι τοῦτο τὸ σὺν Μούσαισι μελισθὲν 

βάρόιτον ἐχ χείνης κεῖτ᾽ ἔτι παννυχίδος. 

202. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂ ἢ ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂. 

Πορφυρέην μάστιγα; καὶ ἡνία σιγαλόεντα 
Πλαγγὼν εὐίππων θῆχεν ἐπὶ προθύρων χε 

ΤΙ ΡΙΙοἰζον (οἸἶχ, οὐ 5. οἵ Ουρυῖβ ἰηβίσαχ!ς Ἰδοΐαχη, 

οἵ διιδάδ ΒΟΡΓΊΟΠ65, οἵ ἀθ]οθτ γϑηπβίαϊθπι ΑἸΏΟΓ. 

190. ]ΤΒΡΕΜ. 

ΖΘΠΟΡΒΙ γοπυβίαΐθιῃ φυϊἄθιη ΑΠΔΟΥ, φοπουχαβθοπάϊ δυΐθηι 

ΟΥΡΓῖ5. ἀθαϊξ ΠάΡο 6, αγαίεθ γθγοὸ σταίίατη. [ἀυϊοοάϊης,. 

197. ἘΨΌΒΌΕΜ. 

Νὼ Ρ6Ὺ θθηθ-οοτηδίατη ΤΊΠ8. Οἰποῖϊπηπ τα Δι ΔΌΙ] ΘΠ, [ΓΘ] 

ΠδΡ ῬΘΙ ΠΏΡΌΘΗΐΔ-ΒΡΙ ΓΔ Π5 ΠΟΘΙ 5 ΘΟΓΡῈΒ Βοτηηϊ-ἀδοθρίο- 

πὸ ΓΟΓΒῈΒΡΟΙ ΠΙΔα 5 σταΐοβ ̓ 8115, πη ΡΟΥΘ ἴθ - ᾿Πβοιηηθιι 

ἸΟΘΓΏΔΙῚ , (1189 ΤΠΘΟΓΈΠῚ Τοβἕου τ τυ] ἃ ὈΪΟΙ οδηίϊοα, 
ΡῬάγγ αηὶ μά 60 φαοᾶ αυΐϊάδῃι το] οἴσω οϑὲ, ΑΤΩΟΥ,, ἴῃ ἸΔὈΡῚΒ 

568 5ϊ πιπο ΦΌΘ(αΟ Υἱβ, Ισάπθγο, δὲ δυβράδη. [ΠιαἸϊξα τη :᾿ 

198. ἘΠ] ΥΒΡΕΜ. 
. 

ΝΟ ΡΘῚ οἰποϊπηθχτη ΤΊ Πνῦ5., ΠΟ ῬῸῚ βδπαϊίατι Ἠροοάοτο, 
ΠΟῚ ΡΟ πΠρΊ ΘΠ 8.- 5{Π]8 5 ΘΙ ΑΥΪ ΘΒ  θ] τη, 

ΠΘῚ ῬΘΙ ἔθ ΠΘΓΌΤΩ ΤΙ Β. ΠῚ ΤΡ 86 -ΟΟἸ]08 ΑἸ οΙΘδ, 

ΠΟ ῬΘΥ ΓΘΟΘΉ5- ΠΟΛ πο 5 ΠΟΥ ΠΠ6 88 ΘΟΥΟΠΔ8, 

ΟῚ ΔΙΏΡΙ᾽π5 ΕΠ ὶ Ῥμδγοίτα [Δ γ68] αἰαΐδβ. βαρ [85 

ΘΟΠΑΪ , ΑΥΩΟΥ : ἰῃ τη6 δηΐμ χα οὐποίδ βαηΐ (οἶδ. 

199. ΗΠΕΌΥΠ. 

ὙἹΠμη οἵ ῬΥΟΡ πα οη65 ΘΟηβορίνουο Αϑ᾽δοηΐοθη 

ἀοϊοβα, οἵ ΔΊΟΥ ἀ]οἷβ ΝΙοαροΥϑ : 

80 4υὰ Ονρυϊαϊ ἰδία υπσιιοης 5 δάμιιο οπηοία τοδάφηξίδ 

δΔρΡροηᾶοθηΐ, υἱγρί ΠΘΔΥΌΤΩ τὐϊᾶδ 5ρο]α ουρί ἀϊπα, 

58 η68}18., οἵ Τ201168, ΤηΔΙΩΓΉΔΡΌΤΩ ἑδρυτηθηΐδ, Ζοπδ, 

ΒΟΠΊηΐ οἵ Ἰδοθυ δ οπατη ἔμπης δοΐαγιιπι ἰθδίθϑ. 

200. ἸΝΟΕΒΤΙ. 

Οτοοῦβ, οἵ πηρσιιοηΐα δάϊπιο βρὶγαπίθβ ΑἸοχὰβ 

ΟἿΠῚ Υἱοἶβ Πρᾶθυδα ηἰστδηΐθβ ΘΟΓΟΠ85 

αὐυ]οὶ οἵ τη} ΘὈΥ 6 Γ- ραϊίοθαιο- απ οἴδηξὶ ἀξ δὲ 

δΔρρεμαοθηΐ, βδουὶ χϑηΐα Ῥϑυυ ρῖΠ. 

201. ΙΝΟΈΚΤΙ. 

ὙἹΡ αν 1,Θοπί5 ἀβάὰθ δα ρα] ον απ ταί τι ΕΠ τι} 

βἰπ5, διγοο ἀοϊοοίαία Β.Ποηϊο : 

80 48 Ογργιϊ ἤοοοθ ουτη ΜῈ 515 τη] ἔτη) 

θαι ΐοη ὁχ [10 ροπαοί δάϊμιο ρουυ]ρ!]ο. 

202. ΑΒΘΟΠΈΕΡΙΑΒ.Ε Ὑοὶ ΡΟΒΙΡΊΡΡΙ. 

ῬυΓΡαυγθαμη ἢ ΡΘΙ υτὴ οἵ ΠΟΘ Π 88 Θχϊ τη 1 - ΟΡ 5 

ΡΙδηρσοη Θααοϑίθιι5 ΡοΒΪ ἴῃ Ὑ ΒΕ ΠΡ }}5. 

196. ΜΕΙΠΈΛΟΒΙ. 

ΖΟΒΟΡΙ] ἰογπιδπὶ ἀαὶ ΑἸΔΟΥ, Ὑ δηιι8 ἀιγθα Ἰθοῖὶ 
ΠΙΘΟΘΡγα8, ἀοῖοβ Οὐαῖϊα ἰου Πᾶ 5088. 

107. ΕὔΒΡΕΜ, 

Ῥεν' ΤΙπιύβ ἰθῆθυοβ ἀπ που απ Ὑπὸ] οαρ᾿] 105, 

Ῥεῖ Πρδηγύβ ΒΟΠ]η05 [α]]6ΓῈ ΘΟΥΡῸΙΒ ἈΠΊΔΏΒ, 

15] ἀ 5411 πιθδ8 ᾿ι515., ΥἹρῚ ΘΠ 6 ΠΟΥ ΠΆΠῚ, 

Οὐδ πιθᾶ ροβὶ υἱπὰπι οΔΓΙαΪπᾶ 8588 06 ΒΡ ίΐ, 
Βοβίαῖ, Αὐποσ, πιοάϊοιπι [Δ }}15 τα] γα] πιι5 Ἰῃ ἰρ515.. 

Ηοο 4ύοααθ, ἄς γοΥθΠλ., Π1} ΠΠΟΤΌΤ ΘΧΒΡΌΘΓΕ, 
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νιχήσασα χέλητι Φιλαινίδα τὴν πολύχαρμον, 

ἑσπερινῶν πώλων ἄρτι φρυασσομένων. 
δ, Κύπρι φίλη, σὺ δὲ τῇδε πόροις νημερτέα νίχης 

᾿παθα ἀείμνηστον τήνδε τιθεῖσα χάριν. 

2308. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 
Ἂ 

Λυσιδίχη σοι, Κύπρι, τὸν ἱππαστῆρα μύωπα, 
χρύσεον εὐχνήμου χέντρον ἔθηχε ποδὸς, 

ᾧ πολὺν ὕπτιον ἵππον , ἐγύμνασεν' οὗ δέ ποτ᾽ αὐτῆς 
μηρὸς ἐφοινίχθη χοῦφα τινασσομένης " 

ἦν γὰρ ἀκέντητος τελεοδρόμος" οὕνεχεν ὅπλον 
σοὶ χατὰ μεσσοπύλης χρύσεον ἐχρέμασεν. 

204. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ.. 
Οὐχέτι Τιμάριον, τὸ πρὶν γλαφυροῖο χέλητος 

πῆγύα, φέρει πλωτὸν Κύπριδος εἰρεσίην᾽ 
ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν νώτοισι μετάφρενον, ὡς χέρας ἱστῷ, 

χυρτοῦται., πολιὸς δ᾽ ἐχλέλυται πρότονος" 

ἱστία δ᾽ αἰωρητὰ χαλᾷ σπαδονίσματα μαστῶν" 
ἐχ δὲ σάλου στρεπτὰς γαστρὸς ἔχει ῥυτίδας " 

νέρθε δὲ πάνθ᾽ ὑπέραντλα νεὼς, χοίλη δὲ θάλασσα 
πλημμύρει, γόνασιν δ᾽ ἔντρομός ἐστι σάλος. 

᾿Δύστανός τοι ζωὸς ἔτ᾽ ὧν ᾿Αχερουσίδα λίμνην 
πλεύσετ᾽ ἄνωθ᾽ ἐπιδὰς γραὸς ἐπ᾽ εἰχοσόρῳ. 

205. ΑΔΗΛΟΝ. 

᾿ῦγξ ἢ Νιχοῦς, ἢ χαὶ διαπόντιον ἕλχειν 
ἄνδρα χαὶ ἐχ θαλάμων παῖδας ἐπισταμένη, 

χρυσῷ " ποιχίλλουσα, διαυγέος ἐξ ἀμεθύστου 
γλυπτὴ, σοὶ χεῖται, Κύπρι, φίλον χτέανον, 

πορφυρέης ἀμνοῦ μαλαχῇ τριχὶ μέσσα δεθεῖσα, 
τῆς Λαρισσαίης ξείνια φαρμαχίδος. 

206. ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Μηλὼ χαὶ Σατύρη τανυήλιχες, ᾿Αντιγενείδεω 
παῖδες, ταὶ Μουσῶν εὔχολοι ἐργάτιδες. ὁ 

Μηλὼ μὲν Μούσαις Πιμπληΐσι τοὺς ταχυχειλεῖς 
αὐλοὺς χαὶ ταύτην πύξινον αὐλοδόχην" 

ἣ φίλερως Σατύρη δὲ τὸν λρρὴν οἰνοποτή ρῶν 
σύγχωμον, κηρῷ ζευξαμένη . δόναχα ᾿ 

ἡδὺν συριστῆρα, σὺν ᾧ πανεπόρφνι᾽ ἐς ἠδ) 
" ηὔγασεν αὐλείοις " οὐ χοτέουσα θύραις. 

201. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ. 

Αἱ Σάμιαι Βιττὼ χαὶ Νάννιον εἰς ᾿Αφροδίτης 
φοιτᾶν τοῖς αὐτῆς οὐχ ἐθέλουσι νόμοις, 

εἰς δ᾽ ἕτερ ̓ ᾿ αὐτομολοῦσιν, ἃ μὴ χαλά. Δεσπότι Κύπρι, 
αἱσει τὰς χοίτης τῆς παρὰ σοὶ φυγάδας. 

φασπι-γ οἰβδϑὲ Θ4υο-ἀοϑυϊοτῖο ΡΕ Ἰδοηἰ ἃ ὐεὴνν πεπνῳ 

γΟϑρογ 15 6418 δάδιο ἐγθη ΠΕΡ. 

ΟΥρυῖὶ οᾶγα, ἔα γότο παΐο ἐστί θια5 βίποογα τη υἱοΐουϊ 
Β]ουίδηη,, ἱτητηοσία!6 μος το άθηβ ἄθοιιβ. 

203. ΑΒΟΒΕΡΙΑΌ Ἐ:. 

Τινβιαῖεθ Εἰ ὶ, ΟὙρτῖ, θα ϑΠ δ] οδγ, 

ΔΈΓΘΌΤΩ 801ζ28 - ΕἸ Ὀ 180 - Προγθη 5 βἰπλ ] ατὰ ροϑαϊξ Ρ6 185, 

4.0 8:8) }6 βαρίπιχῃ Θαα πὶ Θχθυσαὶξ ; Π6Ὸ ὈΠΩΌΔΙΩ 6115 

ΤΠ ῸΓ οὐπθηΐδίατη οϑέ ἀρΊ 61 τηοΐςο. 

Εγαΐ δηΐπὶ {80 5'Π6- ΒΕ μη ]ο σαγβατη- Δ βοϊγογοῖ. Τἀείγου 

ἘΡῚ ἴῃ τηϑάϊα- ϑπιδ Δαγθαμι Βαβρθηαϊξ. ἱπβέγαγηδηΐατν 

204. ΜΕΠΕΛΟΘΒΙ. 

ΝΟ ΔΙΏρ ἶπ5 ΤΙ πηδυίοη, σαοηᾷδπι δ᾽ οσδηξ 5 οο] οοῖξ 

ΟΟΙΏΡΑΘΘΒ5, βιιβέϊηοέ ἰη-Παγίραπαο ΟΥ̓ΡΙΙ ἰδ γοτηϊσαί ποι, 

868 ἴῃ ἄογϑο βρίπδ, υὖ δηΐθππᾶ στηλο, 

ἱπουγνδίαγ, ΘΔΠ 546 γοὶίδί συάρθηβ (οαρίϊιι5): 

οἵ πεέ γδὶα Ῥϑηβι α Ἰαχαΐ θαυ οἱ - Βογοίΐο-β᾽ Π}}1685 ΠΠΔΙΏΓΩΔΒ : 

οἵ οχ φυδββδίϊοηθ ἰογίαϑ υθηΐγβ μαροΐ τυρᾶβ. [ροϊδᾶρσιι5 

Τηΐδγῖαβ δαΐοιῃ οὐποία βηΐ Β θη γβὰ παν σα, ἱπ486 σαγο 

ὀχαπάδί, σοη Βα 6 ἐγοιηθ]α ἱπθϑί βιιοουββίο. 

Τηςο!χ Ῥγοίδοϊο φιοὴ νἱναβ δάμιιο Αςμογιιβίδμη ρα! θπὰ 
πΑΥ ΔΕ ἀοϑΌ ΡΟ ᾿πβοθηθη5 Ὑϑίμ]δ ἰη Υἱρίπεγοιαθηι. 

205. ἸΝΟΕΆΈΤΙ. 

Τγὴχ Νίοὺβ, οἰἴδηη {γδηβιηδυϊ τα ἐγ! γα 

Υἱγύτα οἵ οχ {8 ] πη 8 ῬΌΘΓΟΒ ἀδεία, 

δῦ γαγίοσαία,, Ρϑ] οἰ ἀὰ οχ διμθίυϑίο 

οοἰαΐα, {{0] ἀρροπᾶδί, Ουρυὶ, οᾶγὰ βιρο ον, 

ΡῬυΡυγος ἄρῃ Τ0}}} Ιδηᾶὰ ῬοΓ-τηαϊατη γουϊηοίδ, 

1Αγβϑορερ χϑηΐὰ γϑποίϊοςο. 

200. ΒΕΟΝΙΟ. 

Μοῖο οἱ ϑαΐνγα Ῥγοσθ -ΟΟΥΡΟΓῸ, Αηξ ρθη 

{Π160, 11 Μυβδγθτη [801165 ΓΕ Ο68 : 

Μεῖο φυΐϊάοιῃ ἀδαϊοαί Μιι515 ΡΙΠΊρΡΙΟἾβὶ οἴπ|5.1Δ 0 15:1 Πἀγὰρ. 

εἰθῖαϑ οἵ βἰᾶπὸ Ῥαχθδμη Εἰ ΔΓ ΤΩ ρβδ1ὴ ; 

ΔΙΏΟΥ Ϊ5-8τηῖοα ϑαΐγγα δαΐθπι Ὑθϑρογ ΠΠπτὴ ΥὙἱηϊ-ῬΟΐΟΓΌΤΩ 

1η- οι ἰββδη0-80 οἴ υ1η, ΕΘΓὰ {61 [ηχῖΐ, ΘΑ] ΔΙ θα Τη, 

Βθδυθμῃ 5] αΐογοι, Ταϊουχη Ρ6᾽-ἰοΐαχτη-ποσίθιῃ δα διυχογαιιι 

οοαηϊ 7μευδηῖθι5 ῬΥΪΠ85 ΟΡΡΌ σηΔη 005 [ΌΓ65. 

207. ΑΒΘΟΙΠΕΡΙΑΘ ΞΕ. 

ϑδτηΐδο ΒΙ[(ο οἵ Νπηΐοη ὙΘΠΘΡΙ5 ἐ6}}1} {1} 

δάϊγο ᾿ρϑίαβ Ἰοσῖθα5 ποϊαηΐ, 

864 ἴῃ ἀἴνεγβα ἐγαηβίυρι αηΐ, 4185 ΠῸη Β6118ἃ. ΒοΙηΐπᾶ ΟΥ}}15 

ΔΥΘΙΒΑΓΟ ἰδίδϑ 4πὲ6 ΘΌΡ116 ἔπαμῃ ἰασιηΐ. 

2307. ΑΒΟΓΕΡΙΑΏΖ. 

ἸΝαππίοη οἱ Βιτἴο ϑαμυϊθ οΟἸ ΘΌΓαΓῈ γδοιβαηϊ 

1 ρΊ 5 Β15 ΨΈΠΘΓΘἢ), 4ιὰ8 ὙΘΏΔ3 ἰρϑὰ ἀθά!ι, 

Ἐπ οπρίαηϊ αι ἴὰ5 πο ἀΐοθρθ. Τὰ ἔπρῚ τ ὰ5 
Θειοβίασα τὰ} ἔρι 6115 ἁμηὰ Ὕ ἐπιι5. 

4 
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408. ΜΕΛΕΛΓΡΟΥ͂. 

Οὔ μοι παιδομανὴς χραδία" τί δὲ τερπνὸν, ΓἜρωτες, 
ἀνδροθατεῖν; . ἢ μὴ ὃ δούς τι λαύεῖν ἐθέλει ; 

ἃ χεὶρ γὰρ τὰν χεῖρα. Καλά με μένει παράχοιτις" 
ἔῤῥοι πᾶς ἄρσην ἀρσενικαῖς λαθίσιν. 

209. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂ ἢ ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ. 

Σῆ, Παφίη Κυθέρεια, παρ᾽ ἠόνι εἶδε Κλέανδρος 
Νιχοῦν ἐν χαροποῖς χύμασι νη χομένην᾽ 

καιόμενος δ᾽ ὑπ᾽ Ἔρωτος ἐ ἐνὶ φρεσὶν ἄνθραχας ὡνὴρ 

ξηροὺς ἐχ νοτερῆς παιδὸς ἐπεσπάσατο. 
"Χὠ μὲν ἐναυάγει γαίης ἔπι’ τὴν δὲ, θαλάσσης 

Ψαύουσαν, πρηεῖς εἴχοσαν εἰ δλοὶ: 
Νῦν δ᾽ ἴσος ἀμφοτέροις φιλίης πόθος" οὐχ ἀτελεῖς γὰρ 

εὐχαὶ, τὰς κείνης εὔξατ᾽ ἐπ᾽ ἠϊόνος. 

210. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ.. 

Τῷ θαλερῷ Διδύμη με συνήρπασεν" ὦ μοι! ἐγὼ δὲ 
τήχομαι, ὡς χηρὸς πὰρ πυρὶ, κάλλος δρῶν. 

Εἰ δὲ μέλαινα, τί τοῦτο; χαὶ ἄνθραχες" ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἐχείνους 
θάλψωμεν, λάμπουσ᾽ ὡς ῥόδεαι χάλυχες. 

211. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ. 

“ Δάχρυα χαὶ χῶμοι, τί μ᾽ ἐγείρετε, πρὶν πόδας ἄραι 
ἐχ πυρὸς, εἰς ἑτέρην Κύπριδος ἀνθραχιήν; 

Λήγω δ᾽ οὔποτ᾽ ἔρωτος" ἀεὶ δέ μοι ἐξ Ἀφροδίτης 
ἄλγος ὃ μὴ χρίνων καινὸν ἄγει τι πόθος. 

212. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Αἰεί μοι δινεῖ μὲν ἐν οὔασιν ἦχος Ἔρωτος, 
ὄμμα δὲ ὃ σῖγα Πόθοις τὸ γλυχὺ δάκρυ φέρει" 

οὐδ᾽ ἣ νὺξ, οὐ φέγγος ἐχοίμισεν, ἀλλ᾽ ὑπὸ φίλτρων 
ἤδη που χραδίᾳ Ὑνωστὸς ἔνεστι τύπος. 

Ὦ πτανοὶ, μὴ καί ποτ᾽ ἐφίπτασθαι μὲν, Ἔρωτες, 
οἴδατ᾽, ἀποπτῆναι δ᾽ οὐδ᾽ ὅσον ἰσχύετε:; 

218. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂. 

ἽΠυθιὰς, εἰ μὲν ἔχει τιν᾽, ἀπέρχομαι: εἰ δὲ χαθεύδει 

208. ΜΕΙΙΕΑΟΘΈΕΙ. ΓΑΙΔΟΓΌΒ, 

Νοῦ ΤῊ ΐ ἰπ- ῬΡΌΘΓΟΒ- [αγΙο88 τηθ 5 68έ, Οὐ ἱπουπάστη, 
ΟΥΪΓΌΓΩ - ἰΠΒΟΘΠΩ͂ΘΓΘ ὃ 8Π ΠῸη ἀΔὴ8 Δ Ταϊᾶ βδυχσηθγα νυ] Ὁ 

ΜᾶΠῸ8 δηΪπὶ τηδηῈ1 ἰαυαί. ῬΌΪΟΏΓἃ τὴ6 τηδηθί ὈΧΟΥ : 

Δρθαΐ-Π- ΤΠ] ΔΙ. ΤῸ ΠῚ ΟἸΏΠΪ8 Τη88 ΟἾΠῚ ΤΩΔΒΟῸΠ 5 ἑογο Ρίθα8. 

209. ΡΟΒΙΡΙΡΡῚ γ6] ΑΒΟΙΕΡΙΑΒΖ. 

Τασμῃ, Ῥρ ἷα ΟὙίμογθαᾶ, ῬΓΟΡΘ Ἰἰξτι5 ΟἸθαπᾶον Υἱάϊξ 

ΝΙοοποπὶ μιοίϊαηι ἴῃ οογυ]οἷβ Πα οἴ 5 παίδηΐομι : 

ἱποθη8118 ϑυιΐθπι 81} ΑἸΠΟΓΘ ἴῃ ΔηΪΠ)0 ΟΥΒΟΠΘΒ ΥἹΓ 

5Β[0008 ΘΧ μυχϊηΐᾷδ ῬῈ6]1ἃ ἰη.-86 -ἔγαχίξ. [πᾶγ 

Εἰ 116 φυϊάθηη πδυΐγαρίατη- δοἰοθαΐ ἴῃ ἰογΤὰ : 'ἴδῖι ΥΈΓῸ, 

(δηρσθηΐθυη, Π101165 ὨΔθΘθαπΐ οΓῶ. 

ΝΌΠΟ ῬΔΓ 8ΔΙΏΒΟΡΙ8 ΔΙ οἰ 25 ορίαΐαμι : Φαΐρρα πο γα 

ῬΓΘΟΘΒ, 488 110 Ῥγθοδίυβ ογδΐ ἴῃ ἸϊογΘ. 

210. ΑΒΟΙΕΡΙΑΒΖ, 

ΕἸΟΥΘ 80 Ὀιάγτηθ τὴ6 γὰρ : γϑὸ τη ! Θροαα 8 

Ἰφαοτῦ, αὐ οοτὰ δὰ ἰρῆθμη,, γϑηυβίαίο υἱβᾶ. [φιυδηᾶο 608 

51 Ὑ6ΓῸ ηἶρτὰ 6δΐ, «υϊὰ Βοοῦ οἰϊδιη ον θΌΠ685 διυπΐ; 86 

οδΙοίδοίτηιβ, βρη θηΐ αὖ τοβϑὸρ οΔΙγ 668, 

211. ΡΟΒΙΌΙΡΡΙ. 

ΤΟΥ μηδ οἵ ΘΟΙΙ 588 ]0Π65., Τα τὴ οχοί δι8., Ῥυ  αβάαδιν 

οΧ ἴβφῃθ, ἴῃ δἰΐαμη ΟὙΡΓΙ408 Γοου] τη" ᾿ΡΘᾶ65 βαβίμ!ο πὶ 

ΟΟβ5800 ΠΌΠΌΔΙΩ 8 - ΔΙΊΟΓΟ; 56 ΒΘΙΊΡΟΙ ΠΝ ΐ ὁχ Ὑϑηθῖθ 
ἀΟἸΟΓΘ μὴ ΠΟῊ ἀἰΒΟΘΓΠΘἢ8 ΔΠΠΟΙ ΠΟΥαπὶ δα ἀποϊξ αἰίχαθμ.. 

212. ΜΕΠΕΛΘΆΈΙ. 

ΚΘΙΏΡΘΥ ΤΉΪΠΪ ὙΘγβδία ἴῃ 8015 ΒΟΠῸΒ. ΑἸΔΟΥΪ5, ; 

ΟΟΌ]Ὲ8 δυΐοηη ἐδοῖία Πϑβι ἀου 5 ἀθ]οθι ᾿δουίπηδιν ἴδτί ; 

ὨΘΩῈΘ ΠΟΧ, ΠΟὴ Ἰὰχ βορῖξ, βοὰ ρῃΠ τῖβ 

δὴ ἔδγθ οογὰϊ ποία ἱποϑέ ἱπιᾶρο. 

Ο ]αἵ! Ουρι απο, δὴ ἴοσίθ δάνοϊαγα χυϊάθτῃ 

5015, ΔΥΟΪΆΓΘ ὙΘΓῸ Π6 ἰδηξα!απι φυϊάθιη γα]οίῖ5Ὁ 

213. ΡΟΒΙΡΙΡΡΙ. 

ΡΥ 45, 81 φυϊᾶθμι μαἰνοΐ δ ζαθπ, ἀθ60:; 81 Ὑϑῖὸ ἀοιτηϊξ 

209. ΡΟΒΙΒΙΡΡΙῚ “εἰ ΑΒΘΟΙΕΡΙΑῺ4“Ε, 

ΝΙούβ ἴον τ βθηᾶβ παροι, Οὐῖμογθα, ΟἸθαμ ον 
Μιάογαι : ἰπ Ῥαρἢ Ϊ5. 1ὰ παΐαθαὶ ἀχαΐβ : 

Εἰ δ ᾽ἴο 5 οοᾶβ βθηϑὶς 5110 ῥβθοῖογθ ργιπᾶβ, 
ὙἹΓρῖπο ἀθ πηδάϊάα αυᾶδ Ἰδοῖοραΐ ΑΠιοΓ. 

ΝΝαυξραρι5 ἴπ ἴδγσα ζαϊτ Ηἴο, απ 5ἷς πηᾶγα Ὑἶγρο 
Ταηρογοῖ, αὐ ραγΊϊοῚ ΠΠοτα ταΐα [οταῖ. 

ΝΟ 11105 ΘΟΠΊ ΠΆΛΙ ΠΪ5 ΔΠΊΟΥ Ἰἰσαὶ : γυῖα 4υ]ρρε 
Νόοη ἔπμογδηὶ 110 νοΐα βδογαΐα Ἰοοο. 

210. ΑΒΘΟΓΙΕΡΙΑΏ. 

ΕἸΟΓΕ 580 ῬΙ γι πὶ βαγραϊὶ : ἰη46 6εδ0 ἰοΐιι5 
ΤΊΖυΟΥ, αἱ Δοοθηβῖβ Διά τὰ οογὰ [οοῖς. 

ἽΝΙρΡα 5βεὰ εβϑῖ, Οὐἱὰ ἴὰτη ὃ οαγθῸ αύοσαιι. 851 ἰδμιθῃ ἰρῃθ 

Ηΐπο ἔουθαβ, γοβ6 18 ΘΟΠΟΟΪΟΥ δϑβὶ (0115. 

211. ῬΟΒΙΒΙΡΡΙ. 

Ο Ἴοομ5, ο βθίυβ, τα ϊμὶ ον, οὰπὶ ρ65 5ἱῖ ἴῃ ἴσπθ 
Νοβῖθν δάβιυς, Πα πηπηὰ5 δ {5 ἀπ θο πον ἢ 

Με εηυβ δχογοαῖ 86 ΠΡ : Βα οοα ξ ἀηοσὶ 
Ποῖ εχ οαιιϑὰ {υλ} ]λαῖ ὉΥτὰ5 ἈΠΊΟΥ. 

212. ΜΕΙΓΕΛΘΆΙ. 

ϑΘΠΊΡΘΓ ἴῃ 8.6 ΠΏ] 50ηι15 ΟΡ γβᾶϊα" ἈΙΠΟΤΪΒ5 : 

ΟἸαμηχαο 11} ἸΔογγμᾶ5 Ἰυπηϊπᾶ ποβίγα [οαηΐ. 
ΝΝΟῚ ἰθῃθὈΓ]5, ΠΟῚ 'πο6 4165 γθηϊξ : ἀγάθο ἰαπίαηι 

ΡΙοἴᾶ 511 αἱ ἀομπιίηδε οογάθ ἤσιγα πηθο. 

ῬΘΠΠΔΙΪ ΡιιδΡῚ τ] ἀϊοῖϊα ΟΥρΡ 415, ἀὰ ΠῸ5 
16 Ἰίοδὶ νο]ἷβ, ποι δὲ 0 ῖγὸ Ἰἰοοὶ ὃ 



ἘΝ "ΠΥ ῦῦ,  - Ψ Ἂν 

ΘΑΡΌΤ' Υ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺ ΑΜΑΤΟΒΙΑ. "7 
ὧδε μόνη, μικρὸν, πρὸς Διὸς, ἐσχαλέσαις. 

Εἰπὲ δὲ σημεῖον, μεθύων ὅτι χαὶ διὰ χλωπῶν 
ἦλθον, Ἔρωτι θρασεῖ χρώμενος ἡγεμόνι. 

τ 314. ΜΕΛΕΑΡΡΟΥ͂. 
Σφάιριστὰν τὸν Ἔρωτα τρέφω" σοὶ δ᾽, Ἡλιοδώρα, 

βάλλει τὰν ἐν ἐμοὶ παλλομέναν χραδίαν. 
Ἀλλ᾽ ἄγε συμπαίχταν δέξαι Πόθον" εἰ δ᾽ ἀπὸ σεῦ με 
οῥίψαις, οὐκ οἴσω τὰν ἀπάλαιστρον ὕθριν. 

215. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Λίσσομ᾽, ΓἜρως, τὸν ἄγρυπνον ἐμοὶ πόθον Ἡλιοδώρας 
χοίμισον, αἰδεσθεὶς Μοῦσαν ἐμὴν ἱχέτιν, 

Ναὶ γὰρ δὴ τὰ σὰ τόξα, τὰ μὴ δεδιδαγμένα βάλλειν 
ἄλλον, ἀεὶ δ᾽ ἐπ᾿ ἐμοὶ πτηνὰ χέοντα βέλη, ἡ 

εἰ χαί με χτείναις, λείψω φωνὴν προϊέντα 
γράμματ᾽- « [Ἔρωτος ὅρα, ξεῖνε, μιαιφονίην ». 

216. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ. 

Εἰ φιλέεις, μὴ πάμπαν ὑποχλασθέντα χαλάσσῃς 
θυμὸν ὀλισθηρῆς ἔμπλεον ἱχεσίης" ὲ 

ἀλλά τι χαὶ φρονέοις στεγανώτερον, ὅσσον ἐρύσσαι 
ὀφρύας, ὅσσον ἰδεῖν βλέμματι φειδομένῳ. 

Ἔργον γάρ τι γυναιξὶν ὑπερφιάλους ἀθερίζειν 
καὶ χαταχαγχάζειν τῶν ἄγαν οἰχτροτάτων. 

Κεῖνος δ᾽ ἐστὶν ἄριστος ἐρωτιχὸς, ὃς τάδε μίξει 
οἶχτον ἔχων ὀλίγῃ ξυνὸν ἀγηνορίῃ. 

211. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂, 

Χρύσεος ἀψαύστοιο διέτμαγεν ἅμμα χορείας 
Ζεὺς, διαδὺς Δανάας χαλχελάτους θαλάμους. 

Φαμὶ λέγειν τὸν μῦθον ἐγὼ τάδε" « χάλχεα νικᾷ 
τείχεα χαὶ δεσμοὺς χρυσὸς ὃ πανδαμάτωρ. » 

Χρυτσὸς ὅλους ῥυτῆρας, ὅλας χληΐδας ἐλέγχει, 
χρυσὸς ἐπιγνάπτει τὰς σοδαροδλεφάρους" 

χαὶ Δανάας ἐλύγωσεν ὅδε φρένα. ΜΝ τις ἐραστὰς 
λισσέσθω Παφίαν, ἀργύριον παρέχων. 

5ἷ0 5018, ῬΔΌΪΪ, ΡΘΡ δου, 216 ἱηίτο -Ὑο 68. 

Αὐ ἀϊεϊίο ἄοο 5βἰσιιιτη : ἀαοὰ ΘὈΥΐ8 δὲ ΡῸῚ [Ὑτ65 ἐπϑὲ- 

Υϑηΐ, ΑΙΏΟΓΘ δι δοὶ πι8118 ἀπ06. [αἰανίδ5 

214. ΜΕΠΈΕΛΟΘΆΕΙ. 

ΡΠ] ἀογθ- ρΡουϊξαπι Ατπογοπι 810 : {ΠῚ γοτο, Ηθ]οάογα, 

δοὶξ φυοᾶ ἴῃ πιδ Ραϊρίδΐ φου. [6 πε 

564 ἃ56 ΟΟἸΠΙΒΟΥΘΙῚ 5.16 ΟἿΡΙ ἀΐηθμη. 81 διιΐθμι ρυο οι] -8})5 

͵δοῖαβ, Ποη δγδι δ] ϑίγοθ- οη γαυἰδι)- 16 ίθιι5 ἱπ ιτίατη, 

215. Ε]ΌΒΡΘΕΜΝ. 

ΕΡΤΘΟΟΓ, ΟἸΡΙάΟ, ἱπβοιηηθ τηϊπὶ ἀρβίἀουίυ τ Ἠοὶοάοτα: 

βορὶ, γϑυθγίξιι8 ΜΈ βδπι τηθδπὶ ΒΡ] ΟΘ τη. 
5'8Π6 Θηΐπὶ ΡΥ 1185 {πιὰ8 βασι 5, {χδθ πο ἀἰάϊοογθ ΓΟ γΓΘ 

ἈΠῸ ΠῚ, 56 ΒΘΙΏΡΘΓ ἰπ ΠῚ6 ΓπΠἀαηξαΓ α]αΐα ἔοϊα, 
81 Π16 οἰΐδπι οοοί 85, ΓΟ] αὰπ υόοθῖὴ οἀθηΐοβ 

᾿ξοΓὰβ : « ΑἸΤΊΟΥ 5 Υἱάθ, ἤοβρ65, μομηϊο ἀ ππ. » 

216. ΑΟΑΤΗΙΓῈ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΙ. 

δὶ διηδ8., ΠΘ ῬΓΟΓΒῈΒ ἱπο]πδέμτω ἰᾶχο5 ὄ 
ΔΗΪΠΊΏΓΩ 86- 5 ΓΗ {6 η{18 Ῥ] Θπτιπ Βα ΡΠ οδ Ομ 5 : 

564 οἰΐαπι ΠΓΙΐτ5 φυϊἀἀδπι οορίία, ἐδηξιηι α-οΥσα5 
ΒΌΡΘΓΟΙΔ, ΤυιδπέτΠη 65 Βρθοίαγ οοι1]0 ρατοθηί. [6 ππογὸ 

ΟΡ Θηΐπα 65 ΤΩ] ΘΟ  θι}5 ἔο ΓΘ σΟΉ θη 6.58, ΒΌΡΟΥΡΟ5 οοη- 
οἵ ἀδυϊάθγθ Πΐπηῖ8 τ βου 1168. [56 δῖε, 

15 δυΐθιι 68 ορέξϊπηθ διἀ-ΔΙηογθιη-οομηραγαξιιβ, χαὶΐ Πδος πηΐ- 
ΠΟΙ ο ταϊά μαθθπβ οαπὶ ἑδπαΐ ᾿πποίαιη βιρουρία. 

217. ΡΑΌΠΙ ΒΠΕΝΤΙΑΒΗ͂. 

ΑἼΓΘΙΟΒ ἱπίδοξο τυρὶξ Ὑἱπου] τη υἱγεϊπί αἱ ῖ5 

Φυρρίξογ, Ρεπρίγδηβ 'π Πδη868 ΔΘ Π6Ο5 ἐπ] 105. 

Α]ο 680 ΘΌΠῚ ΤΥ ΤΩ ἤδθο ἀἴσογθ : « 5 η605 τἱποῖξ 

ΤΩΠΓΟΒ Θὲ υἱποῦϊα ΔΌΓαΠ Ταοα οἸηηΐα- ἀοτηδΐ. » 

ΑἸΓΊΙΠΏ ΟΠΊΠ65 ΠΔΠΘΠΔ5,, ΟΠΊΠ65 Οἶᾶγο5 γα αϊ{-ἰγυϊξα5, 

ΔΌΓΟΙ ἢΠΘΟΥΠ ἐΘγηΐπ88 [δβίοβἑβ- ΒΡ ΓΟ 8 : 

οἰϊδη Πδηδ65 Ποχὶξ Ηΐο ἀπίγημμ). ΝᾺ 45 διηδίου 

οχογθέ ΡΔρΡἢΐδμι, Χαΐ ἃγσθηΐαμη ργ δῖ. 

218. ΜΕΙΕΛΘΆΙ. 

Ἑδο οὐυγτάμι,, 4υἃ πι6 οοαυϊ: Ἠδ]οάογα, Ουρίάο, 
Βοογπηϊαῖ : ΠΟΟ ΒΌΡΡΙῈχ ἴα πο Μυϑβᾶ τοραῖ. 

Ζύυγο ἴσο5 ἀγοιβ, 41105 (αὶ Ἰϑάθγα πυΐδος 

Οὐχὶ 5οϊθδηΐ, ἴῃ τὴϑ βρίουϊα βεπροῦ ΒαΡθηΐ : 

81 ΡῈῚ ἴδ πιουΐδν,, βου ρία Πέθο 650 υϑῦρὰ ΓΙ Π4αΔΠὶ : 
Ηοβρεβ, ΑἸΠΟΣ ἀυδπι 518 ἰτὰχ Ποιηϊοϊάα,, υἱά 65. 

416. ΑΘΑΤΗΙΕ ΟΒΑΤΟΆΙΒ. 

᾿ς Ουϊεαυῖβ ἀπιᾶ8, Πἰπυιπι ἀοπλ το 8 ΒΌΡΡΙΠοΘ τα 

Τεμπιοῖ, εἴ δὰ βεῦυᾶβ Ῥᾶγοβ ὑθῃῖγῈ ΡΓΘΟαβ : 

ϑ6ἃ το] 6 ῃ5 δηΐπιο8 ΟΟ 015 ραγο Ὠ 115 ᾿ρβᾶπῃ 

Αϑρῖοβ οἱ ᾿ηἰγθρι άπ 10}16 5 ρογο  ἰμα. 

ἈΝΤΕΟΙΟΘΙΔΆ. 1. 

Ἑδιμλΐπϑὶ ΘῈ ΠΘΡ5 Π]05 δϑὶ οἶβ86 ΒΈΡΕΓΒΡΟΒ, 
Ελ Ἰυάππι ἔγαοι! οοΥἀϊ5 ΠάΡΟΓ6 υἱγοβ. 

Ουἱ 50} 1π|6 Αἰ ̓χυΐὰ βἰ πιὰ εἰ τη βου 1]6 ρυφίοσι, 
Ιηΐεν ἃπιδίογεϑ 15 ΤΠ] ΓΙ ΠΊιι5 δ ϊΐ. 

217. ῬΑΌΠΙ ΒΙΓΕΝΤΙΆΆΙΙ, 

ΠηρΓΈβ5ι15 Δ Π865 ξογαῖδ Ο1}18, οἰαιιδε 

Τυρριῖον εἰΐγεξις υἱποὶα ρυά!ο τς. 

Ἑαθυΐϊα ποῖ ἀσθῖιπι εϑὶ 5ι δὲ φαϊὰ νεὶϊξ : Υθα ἰθοῖα 
Οπππϊροίθῃβ ΔΓ πὶ Υἱποίδαιια οποία ἀοπηαῖ. 

Αὐτὸ οἰδυβῖγα ραϊδηῖ, ἀυσαπι ἴγθπμα ἀΡθηυϊ ; ἅιΓῸ 
ΕἸεοΙ αν εἴ ᾿ΓΙβοὶ 81 4ἃ ΒΌΡΘΓΟΙΙ οβί. 

ψίςεγαὶ μου Ὀδηᾶθη. Αὐτὶ οἂϊ οορία ἀπε εϑβῖ, 

ΝῚΪ ορυϑ εβὶ Ῥαρῃϊθ βαρρίϊοοῖ 116 ἀθῶ, 



98. ἡ ΑΝΤΗΟΙΠΟΟΘΙἊ ΡΑΙΑΤΙΝΑΣ 

218. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Τὸν σοδαρὸν Πολέμωνα, τὸν ἐν θυμέλησι Μενάνδρου 
χείραντα γλυχεροὺς τῆς ἀλόχου πλοχάμους, 

ὁπλότερος Πολέμων μιμήσατο, καὶ τὰ Ροδάνθης 
βόστρυχα παντόλμοις χερσὶν ἐληΐσατο, 

5 χαὶ τραγικοῖς ἀχέεσσι τὸ χωμιχὸν ἔργον ἀμείψας, 
μάστιξεν ῥαδινῆς ἅψεα θηλυτέρης. 

“Ζηλομανὲς τὸ χόλασμα" τί γὰρ τόσον ἤλιτε χούρη, " 
εἴ με χατοιχτείρειν ἤθελε τειρόμενον ; 

Σχέτλιος ! ἀμφοτέρους δὲ διέτμαγε, μέχρι καὶ αὐτοῦ 
10 βλέμματος ἐνστήσας αἴθοπα βασχανίην. 

Ἀλλ᾽ ἔμπης τελέθει Μισούμενος" αὐτὰρ ἔγωγε 
Δύσχολος, οὐχ ὁρόων τὴν Περιχειρομένην. 

219. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Κλέψωμεν, ῬῬσδόπη, τὰ φιλήματα, τήν τ᾽ ἐρατεινὴν 
χαὶ περιδήριτον Κύπριδος ἐργασίην. 

Ἡδὺ λαθεῖν, φυλάκων τε παναγρέα χανθὸν ἀλύξαι" 

φώρια δ᾽ ἀμφαδίων λέκτρα μελιχρότερα. 

220. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΊΚΟΥ. 

Εἰ χαὶ νῦν πολιή σε κατεύνασε, χαὶ τὸ θαλυχρὸν 
χεῖνο κατ τημόλύνθη κέντρον ἐρωμανίης, 

ὥφελες, ὦ [Ὁ] Κλεόδουλε, πόθους νεότητος ἐπιγνοὺς, 

νῦν καὶ ἐ ἐποιχτείρειν ὁπλοτέρων ὀδύνας, 
μηδ᾽ ἐπὶ τοῖς ξυνοῖς χοτέειν μέγα, μηδὲ χομιάων 

τὴν ῥαδινὴν χούρην πάμπαν ἀπαγλαΐσαι. 
Ἀντὶ πατρὸς τῇ παιδὶ πάρος μεμέλησο ταλαίνη, 

καὶ νῦν ἐξαπίνης ἀντίπαλος γέγονας. 

921. ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

Μέχρι τίνος φλογόεσσαν ὑποχλέπτοντες ὀπωπὴν 
φώριον ἀλλήλων βλέμμα τιτυσχόμεθα : 

λεχτέον ἀμφαδίην μελεδήματα" χἤν τις ἐρύξη 
μαλθαχὰ λυσιπόνου πλέγματα συζυγίης, 

φάρμαχον ἀμφοτέροις ξίφος ἔσσεται" ἥδιον ἡυἵν 

ξυνὸν ἀεὶ μεθέπειν ἢ βίον ἢ θάνατον. 

218. ΑΟΑΤΗΙΒ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

ΒΌΡΘΓ ΕΠ) ΡΟΪΘΙΊΟΠΘΙ,, ἀαΐ ἰπ βοθῆα Μοηδηᾶνὶ 
ἰοηᾶοί βιιᾶνοβ ΘΗ ΠΡ 18 5.120 ΟΥΪΠΘ5, 

: 7 αηΐοῦ ῬΟΪ]ΘΙΏΟΝ ἰπηϊξαΐα5 οϑὲ, οἱ Ἀποάδηξηθ5 

Οἰποίη ΠῚ δι οἰ 551 Πη}8 τηδηΐ 118 γαβίαυϊξ, 
οἵ ουτὴ ἐγαρίοἱβ ἀο]οσθι15 οογηΐοατῃ [δοΐατα Ῥαδπδῦν, 

ΠΑρΘΙ]ανῖΐ σγδο}}}8 τη Γὰ τ] θυ ἷ5. 

Τηβ8η8- ΖΘ] οἴ ὶεθ Βεθὸ υϑυθογὰ : συϊα ϑηΐτη ἰδπέμπι Ρβθεοᾶ- 

81 ΘΟΠ 56 ΥΑΥΪ ΠΊ6 οἱ δ ΠΟ ΏΤη ἢ [νὙἱξ νἵγρο, 

ΜΙβ6υ} οἵ ἃΠῊ})05 56) αηχῖξ, ἀβααο δᾷ ἰρϑαμη 

Υἱβαμι ἰηΐογροβίία ἀγάθηξ ἰηνίαϊα. 

ΝΙΒῚ ἐδηηθη οἰ ἵδοϊξ πἰϑὶ φιοᾶ ἴὰτηι οϑὲ Οἀΐϊοβϑυβ, δὲ δροὸ 

Τυβι 5, ΠῸη Ὑἱάθηβ ΟἸγου μη βδτη. 

219. ΡΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΙΔΆΠ. 

ΕΌΓΘΙΟΣ, ἈΠοάορΘ, οβοῦϊα δὲ δι 16, ' 

ἀθςτὰ0 δἔϊδιη Ῥυρηδηδαμη- δέ, Ουρυ 5 οραθ. [υἱΐδτο 

ϑυδγθ6 Ἰαΐογα οἵ ουδίοδυπι οαποίδ-ἀοργθ θηθηΐθηη ΟΟὉ] 

[γεν διΐθπι ΔΡΘΓΕΪ5 ΘΟΠπῸ ἷἃ δι Τρ θ! ΠΠξ-ἰνναρῖδ. 

220. ΑΟΛΤΗΙ ΒΟΗΟΙΓΑΒΤΊΟΙ. 

4 Εἴδ᾽ πὰπο σδη 65 [6 βορί νἱξ, οἵ {ουυ 5 

1116 Βοθοίδίιιβ- 6βϑὲ ΒΕ πη }118 ἀιδίου - ΠΟΥ 8, 

ἀοθοθᾶβ, ὁ ΟἸΘΟθα]6, διηουιμι ᾿πγθηξι 5 τοοογάδέιι, 

ὨΌηΟ Θἔἴδιη ΘΟΙ ΠΤ βογαγὶ ἢδέι - τ ΠΟΥ ΠῚ ἀΟΙΟΓΟΒ, 

60 ἀ8 ΘΠ ηἶ 118 ̓ Γαβοὶ Ὑθῃθιθηΐοῦ, ΠΟ ΦΟΙΩΔΓ ΠΏ 

ἀθοοῦθ συδοθηη ΡῈ] πὰ ΡΘΗ 5 ΡΥ ΓΘ. 

᾿Ἀινντὶ πατρὸς (υἵ ῥραΐ6) ᾿αϊο μα 6] 1 διχέθα Ομ Γ86- ΘΓ 8 Τηϊϑου, 

οἵ 0η0 50} 10 ἀντίπαλος (Δ Θ ϑΑΥ 18) [ΔΟἴΠ8 68. 

221. ῬΑ ΠῚ ΒΠΕΝΤΤΙΑΒΙΙ. 

Οὐούβααθ, δυἀθηΐθηι οοου]δηΐθ8 οὈἔα ΠΩ, 

[αγ ϊγ απ ἰη-Πο5-τη 0 ΟΟΌΪ 1 Πὶ ̓ΔΟΙΠ.Ὲ8 ἢ 

δρουΐα ἀἰοθπᾶς-ϑιπέ οὐγῶ ; οἵ 8 ψαΐβ ἱπηροάϊαξ ᾿ 

[ΘΠΘΓΟβ. ἀΟΙΟΥ θ5- ΘΧ ΒΟ ΘΠ 15 ΔΗΊΡΙΘΧαβ Θοππ αν 

ΤΟΙ Θἀϊατη ΠΏ θΟἾ}118 ΘΥῚ 6518 : ϑιδυ 8 ΠΟΡΪ5 

ΘΟΠβοΥΐοτη ροΡΡροίο 564πὶ νοὶ υἱδγη Υ6] τῃου ἔθη. 

218. ΛΟΛΤΗΙΙ ΟΒΑΤΌΒΙΒ. 

Απίϊααο Ῥο]οπιοηὶ, ἴδοις φάθι βοθηᾶ ΜΙΘηΔ ΠΟ τὶ 
ΤΙΧΟΥΙῚΒ ἴδιο γὰβ ἀἰβθθου 556 ΟΟΠΊ85, ἶ 

ΑἸῖον ἰάοπι ἴθοϊς Ῥο]θιθοπ, ρα] ον ἈΠοάδηΙ 65 

ΑΡΥΡαΪ᾿ ΟΥΙΠ65 ΨΘΡΊΟΘ βνα ΤΊΔΠΙΙ8. 

Οομηϊοᾶ Γ65 [πϑγαΐ : ἰγᾶΡΊ 05 ΒΡ ΓΔ ΑἸ 1 δι8ι15, 

ἘΠ πθδπὶ ἢ ρῪ 15 ΠΔΤῚ 50 1410 1116 οαΐοη. 
ΤΡῸΧ [ἀοηυ5 : ἀυ] ΘηΪπὶ ἰᾶπῖμππι ρεοορανθγαὶ {Π|ὰ 

ΜΕνυμπηηδϑ ἔπογαΐ 51 πηϊβεγαϊα Τηθᾶβ ἢ 
Νο5 φυοεια ἀἰνιβιι ἔθγιβ 116, ἢ6 6 οὔὰ ἴπ6}} 

Μαῖυδ ἔενῦ : ταπῖα5. ρθοΐογα ᾿ἰνὸῦ ΒαΡοὶ. 
γεγυμῃ δβῖ 1116 Ἰὰπῖθη ΝΠ βΠΊ6ΠΟΒ : ἃϑῖ 650 οοτῖθ 

Ῥυβοο]ο5, μ6 8 ΒΈρτοχ ἃ Ῥϑυ]ΟΙ ΓΟΠΊΘΠ6. 

320, ΕΌΒΡΕΜ, 

Οὐδηηαυδπι Ἰοηδὰ ἀἰεδ ἴα 7ᾶπὶ βεανὶϊ, εἰ 1118 

Ἐδυν  ἀϊι5 ΟΧ ΟΠΊ ἢ ῬΘΟΙΟΥΘ οοϑϑὶξ ἈΠΊΟΥ, 

Θθαογᾶ5, ΟἸθοθυ]6, ἴθ. ΠΙΘΠΊΟΥ 6586 ᾿ανθηΐς, 

Αἰφίδ εἴα5, ρΙδοῖάθ ἔεγγε, χυοὰ 1Π|Δ )υθεῖ, 

Νοπ ἱπάϊσηανὶ, 51 φυϊά ἔξ ἴα16, ρα 6 ] πὶ 

. (ΟΠ πα ΓᾺΡ 5 ΠΘΟ ΒρΟ ΔΓ ΘΟΙμΪ5. 
Οὐ τηοάο ἴδ ραΐγεπι ψεἸαὶ ορβεγνανεγαῖ, {1 

Ηοβιῖβ ἴᾶτὰ 5 110 ψαΐ, ΡΥΘΟΟΥ, 6886 ΡΟΙ65 ἢ 

221, ῬΑΌΓΙ ΒΙΓΕΝΤΙΆΒΙῚΙς 

Ἑσφαΐβ, ἴῃ ΑἸ Του 5. Πα μπιπιδηΐθβ Αἰ 161 ΘΟΕ 1105 

Οὐοά [αγτϊπι οἴ πλι5 ᾿αμλΐ πᾶ, Πη15 δΥΙΐ ἢ 

αὐγὰ [αϊοηάα ρα]απι δϑὲ : εἴ ποὶβ ἀμ] οἷα 51 «υΐς 

ὙΊποΙα βορου οσὶ [ρον ῖβ ἱπηρϑαϊαΐ, 
ΔΑΙΏΒΟΒιι5 ἔεγεὶ βμϑὶβ ΟΡ ΠῚ : ΠΆΠῚ 50 Δ ΥΪα5 1106, 

Ῥαυιὶοῖρα5 υἱϊοθ Ὑ6] πθοὶβ 6556 108. 



: ΠΤ χ21. ΑΓΑΘΙΟΥ: ΠΟ. ει Ἀριάδνην χιϑαριστρίδα. 
τ, Εἰ πὶ ποτε τε τονα χιθάρης ἐπαφήσατο πλῆκτρον ἑλοῦσα 
τ; χούρβη, Ῥερψιχόρης. ἀντεμέλιζε μίτοις" 
ΕΠ, ἡὐπτκδὶ: τραγιχῷ ῥοιζήματι δήξατο φωνὴν, 

αὐτῆς Μελπομένης βόμδον ἀπεπλάσατο" 
εἰ δὲ χαὶ ἀγλαΐης χρίσις ἵστατο, μᾶλλον ἂν αὐτὴ 
Κύπρις ἐνικήθη, χἀνεδίκαζε Πάρις, 

ἐφ᾽ ἡμείων, ἵνα μὴ Διόνυσος ἀχούσας 
᾿ τῶν ̓Δριαδνείων ζῆλον ἔχοι λεχέων. 

.338. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂. 

" ᾿Φωσφόρε » μὴ τὸν ΤΡΩΝ βιάζεο, μηδὲ διδάσχου, 
Αρεῖ γειτονέων, νηλεὲς ἦτορ ἔχειν" 

ὡς δὲ πάρος, Κλυμένης ὁρόων Φαέθοντα μελάθρῳ, 

οὗ δρόμον ὠχυπόδην εἶχες ἐπ᾽ ἀντολίης, 

οὕτω μοι περὶ νύχτα, Ὑοβ ποθέοντι φανεῖσαν, 
ἔρχεο δηθύνων, ὡς παρὰ Κιμμερίοις. 

᾿ΠΠ᾽ 354. τοῦ λυτου. 

ΔῊΝ Ἔρως χραδίης τε καὶ ἥπατος" εἰ δ᾽ ἐπιθυμεῖς 
ξένο, ἄλλο τί μου τῶν μελέων μετάδα. 

2258. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἕλχος ἔχω τὸν ἔρωτα: δέει δέ μοι ἕλχεος ἰχὼρ, 
δάχρυον, ὀὠτειλῆς οὔποτε τερσομένης. 

Εἰμὶ γὰρ ἐχ χαχότητος ἀμήχανος, οὐδὲ Μαχάων 
ἥπιά μοι πάσσει φάρμακα δευομένῳ. 

Τήλεφός εἶμι. χόρη, σὺ δὲ γίνεο πιστὸς ᾿Αχιλλεύς" 
χάλλεϊ σῷ παῦσον τὸν πόθον, ὡς ἔδαλες.. 

226. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Οφθαλμοὶ,, τέο μέχρις ἀφύσσετε νέχταρ ᾿Ερώτων, 
χάλλεος ἀχρήτου ζωροπόται θρασέες; 

ΘΑΡΌΤ Υ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΑΜΑΤΟΒΙΑΆ. 

225. ΑΘΟΑΤΗΙΕ. 

πῃ Ατιδάποη Εἰ Παγὶς τίδιη, 

51 φυδηᾶο Οἰἔμαγο ρ]δοΐγιχτη Ξυτηρίατη ἐοερὶς 

ῬΌΘΙΑ, ΤοΥρϑομογοβ σαπέθ-Τοβροπάθθαξ οπογαϊς 

51 φυδηᾶο δυΐοπι ἐγασίοο βέγορίξιι ταρὶξ υόθθτη, 

᾿ρβίυβ ΜϑΙρουηθπθβ Βομι τα ουργοβϑίξ: [ρ58 οἔϊδτη 

εἴ βὶ οέίδτη ἀθ σδηπβέδία ἱπαϊοίατη οοπϑεξποτοίασγ, μοξϊιβ 

ΟΥΡ ΙΒ υἱποογθίῃν δὲ ΡδΥῖβ γοίοστηδγο παϊοίατη- 5 ατη. 

Τδοῖΐο ἱπίου πὸβ ἤδο αἰσαηιις,, σὰ πὸ Βδοοθτς δυίθης 

᾿Ατἰδᾶποὶ ππΐπ5 ζοϊοΐγρίατα οοπεῖρίδέ Ἰθοίϊ.. 

293. ΜΑΘΈΒΟΝΠΗ. 

ΤΠ ΟΠ ΟΓ, Π6 ΑΤΊΟΤΪ Ὑἱτη- ἃ ΠῸΓ, πὰ ἀἶβοδ, 

Μασ υἱοῖπιβ, ἱτη η 5ΟΥΊΟΟΥΒ ΠΑΌΘΓΟ ΘΟΥ, 
56 κἰουξ ῥγίάθμι, ΟἸ τη 6 Π68 ἴῃ ἄοτηο υἱάθηβ Ρῃδοίποπέθμι, 

ΘΌΓΒΌΠ. ΠΟΘ ΠΔΌΘΔ5 ΟΘΙ ΘΓ ρο θυ υθγβα5 ογέμχη, 

50 τοδὶ εἶγοα ποσΐθμη, 468 συρίοπέϊ υἷχ δρραγυῖξ, 

γϑηΐ σατη-Ἰοησδτηογα, βίου ἀραα ΟἸπημηθυίοβ. 

394, ἘΣΌΒΡΕΜ. 

Οο588, ΑἸΊΟΓ, ἃ οογὰδ δ ἰθοογο ζογίθηαο : 5ὶπ επρῖβ 
ἴογῖγο., ἴῃ αἰ ἃ ΤΩΘΟΓΏΓΤΩ ΤΟΙ ΓΟΓΌΠΙ ἐγδηβὶ. 

225. ἘΖΤΌΒΌΕΜ. 

ΟἹοὰΒ Πᾶθ6ὸ διβόγοιη ; Παϊέ αι 6 ΤαΪΐ ὉΪΟΟΥ 8 5ΘΓΌΤΩ, 

Ἰδογίμηαᾶ, ὙυΪποῦθ ΠΟη-ὈΠΤΌΔΠ βἰοοδίο. 

ΒῸΠη Θηΐπὶ ΘΧχ 6Ὸ ΤΉΔΪΟ ἐΟσΟΓΤΙ ΠῚΠ15., 6. ΜΔΟΊΔΟΠ 

Ἰεπῖα γοϊεΐ ἱπβρογρῖξ τηθαϊοδιηθηΐα ἱπαϊσθηξ! ἐΐδ. 

ΤοΙορ 5 βυτῃ, υἷγρο, ἔπ δαυΐομῃ ἢδ5 ἤπ5 ΑΟὮΪΠ65 -: 

γϑημπβίαίβ ἕπα 568 ἀοϑίογίατη., τυξ ἱπ] δε βεῖ, 

226. ΡΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΙΑΒΙΙ. 

ΟΟΕΠ, φαοθβαια ΠΕΣ 5 πθοΐδγ ΑἸΠΟΤΊ τ, 

ΤηΘΓῈθ ΡΌΠΟ τ  υ᾽πἰ5 ροΐαίογοβ δυιᾶδοοθϑ ἢ 

232. ΑΘΑΥΒΙ͂ΣΞ ΟὉΒΑΤΌΒΙ5, 

ἐς «“γἰαάπε βαϊεοϊπα. 

Ὑγρο πάσηι φαοῖίες ρἰεοῖτο ρογουβϑιῖ ἐΡαγμο, 
Ὑεγρβίοβογς δ}15 ξπιαϊα ἢ]ὰ πιονεῖ. 

ἴῃ ἰγασῖθοβ εδάθπι σόσθπι 5ὶ βοϊναὶ Ηϊδίας, 
Νοῆ 1 Μεϊροπιθπεδ τᾶ ]οῦ δ ΟΓῈ Ξοπ8. 

Ουοὰ 5ὶ ἀδ ἔογπια ἔμϑυϊηΐ οογιδπιῖπα, υἱποεῖ 

Εε ψεμβεγε, ἰαάεχ 51} ᾿Ἰοθῖ ἴρβα Ραγῖβ. 

ϑεἀ ταραΐϑδα τ 1 τη 15, Π6., 5] ἀυάϊαϊ Εναδη, 
Ἀυτϑὰπὶ Ατϊδάπεος ἀρρεῖδϊ ἴρβε ἴοτοβ. 

3233. ΜΑΘΕΒΡΟΝΙῚ ΘΟΝΒ5ΌΤ15. 

Νε ἄς υἱεῖπο ΕΒῚ 5ιῖ σας! οπῖα Ματσίο, 

ῬΒΟΒΡΒΟΓΘ, πε ἰυγθα ἀυ]οῖς ἀπιουῖβ οραϑ : 

ϑεὰ τνεϊαϊ Εουπι γϑηῖβῖϊ ἰαγάτι δ ἀχϑῖα 
Τη ΟἸγπιθηοϑ ἱμαΐϊδπιο ϑοῖε ἰγσαμεπῖθ τπογὰβ, 

51ς τὴῖῃὶ υἷχ ἴαπάθπι Ξρεγαΐα ποοῖβ ροιῖϊο, 

ϑΈγα5, ΟἸπηπιοσῖο 48}15 'π οΥθῈ, σεηϊ, 

22ή. ΕΌΞΡΕΜ. 

Ῥυπὶ ἸεοῸΓ Ἰηϊδοῖαπι τη] ῃϊ σογῆπα Οἰρίάο τε παπᾶς, 
θὲ πιϑπθγ 5 4}1|5 εἰϊσα φιοά ἔεσίαβ. 

2525. ΕὔΞΡΕΜ. 

Ἐδβὶ πῃ! νοΐ πιι5 ἈΠΊΟΓ : 58ηϊ65 ἐδ ναΐπουο τηᾶπαῖΐ 
1μΔογγτηᾶ : 5ϊςοατῖ ρ᾽ασα ργοΐυπδα ποραῖ. 

Νες σεν ββοθπαϊ 5ρ65 δϑῖ ΞῈΡΕΓ : [ρ586 Μδοῆδοῃ 

ΝῚ, σἱγὺβ ἰδπῖαπι 480 πηραϊοοῖαγ, Βαθοξ, 
Τεερμβ 6ῃ ΕΡῚ βιπὶ : τπηθᾶ ἴπ, τη Ἐ] ἴδ ἕλος ΑΘΒΠΠΘπ : 

Εἰ Παπηπηᾶτη βεάδ., {πᾶπὶ ἴπα ἔογτηα ἴδοϊξ, 

2596. ῬΑΌΠΙ 5ΒΙΓΕΝΤΙΑΒΙΙ. 

Ουβ πηοάπι5 διι ἢπὶς, ΒΙΒΙ15 φυοά πεοῖδι ΔΠ Τα πὶ 
Εθγῖα ἀθ ἔογπις ᾿υτηΐηα ἤογο τηθτο ἢ 

Ἵ. 
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Τῆλε διαθρέξωμεν ὅπη σθένος" ἐν δὲ γαλήνη 
νηφάλια σπείσω Κύπριδι Μειλιχίη. 

Εἰ δ᾽ ἄρα που χαὶ χεῖθι χατάσχετος ἔσσομαι οἴστρῳ, 
ἡίνεσθε χρυεροῖς δάκρυσι μυδαλέοι, 

ἔνδικον ὀτλήσοντες ἀεὶ πόνον" ἐξ ὑμέων γὰρ, 
φεῦ, πυρὸς ἐς τόσσην ἤλθομεν ἐργασίην. 

221. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΊΤΟΥ. 

Ἡμερίδας τρυγόωσιν ἐτήσιον, οὐδέ τις αὐτῶν 

τοὺς ἕλικας, κόπτων βότρυν, ἀποστρέφεται, 

Ἀλλά σε τὴν ῥοδόπηχυν, ἐμῆς ἀνάθημα μερίμνης, 
ὑγρὸν ἐνιπλέξας ἅμματι δεσμὸν ἔχω, 

χαὶ τρυγόω τὸν ἔρωτα" χαὶ οὐ θέρος, οὖκ ἔαρ ἄλλο 
οἶδα μένειν, ὅτι μοι πᾶσα γέμεις χαρίτων. 

Ὧδε χαὶ ἡδήσειας ὅλον χρόνον" εἰ δέ τις ἔλθη 
λοξὸς ἕλιξ ῥυτίδων, τλήσομαι ὡς φιλέων. 

228. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

Εἰπὲ τίνι πλέξεις ἔτι βόστρυχον, ἢ τίνι χεῖρας 
φαιδρυνέεις, ὀνύχων ἀμφιτεμὼν ἀχίδα : 

ἐς τί δὲ χοσμήσεις ἁλιανθέϊ φάρεα χόχλῳ, 
μηχέτι τῆς χαλῆς ἐ ἐγγὺς ἰὼν “Ροδόπης; 

Ὄμμασιν οἷς Ροδόπην οὐ δέρχομαι, οὐδὲ φαεινῆς 

φέγγος ἰδεῖν ἐθέλω χρύσεον Ἠριπόλης. 

229. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ. 

'Γὴν Νιόξδην χλαίουσαν ἰδών ποτε : βουχόλος ἀνὴρ 

θάμδεεν » εἶ λείόειν δάχρυον οἶδε λίθος: 
αὐτὰρ ἐμὲ στενάχοντα τόσης χατὰ νυχτὸς ὁμίχλην 

ἔμπνοος Εὐΐππης οὐχ ἐλέαιρε λίθος. 

Αἴτιος ἀμφοτέροισιν ἔρως, ὀχετηγὸς ἀνίης 

τῇ Νιόδῃ τεκέων, αὐτὰρ ἐμοὶ παθέων. 

280. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Χρυσῆς εἰρύφσσασα μίαν τρίχα Δωρὶς ἐθείρης, 

οἷα δορικτήτους δῆσεν ἐ ἐμεῦ παλάμας" 

αὐτὰρ ἐγὼ τὸ πρὶν μὲν ἐκάγχασα,, δεσμὰ τινάξαι 
Δωρίδος ἱμερτῆς εὐμαρὲς οἰόμενος " 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

Τιοηρίπαιιᾶ ΟαΓβιι-Ῥοἔδμλ5 φαδηΐα τἱβ ποδί 6δί; ἴῃ ᾳυϊοία 

ΒΟ Υΐα- δογὰ ΠΡ 00 ΟὙργίαὶ ΡΙ δος. [δυΐδῃ 

Ουοάβὶ οἔϊδιη 1116, πθβοῖο 4ἃ, ἔθ ΌΟΣ οὐϑ Ὁ. 

γῸ8 ἢδ{15 ἐγ α15 ἸΔου μΐἶβ Πατη αὶ, 

ΤῊΘΓ {Π1ΠῈ ΒΘΙΏΊΡΘΙ" ΡΟυ] δαὶ ἸΔΒΠΟΤΘΙΩ : ΡΘΙ Ὑ05 ΘηΐΠ,, 

Ὦρα ! ἴῃ ἰδηΐδηη ἰρηῖβ ᾿ποἰἀϊπλι5 οὐ οίηαμη. ὁ 

227, ΜΑΟΘΕΌΟΝΙΙ ΟΟΝΒΌΠΙΒ, 

ὙΙ68 υἱπαθιηίδηΐ φαοίδηηϊβ, ΠΟ 6 Φαϊδααδιη Θουν 

ΟΔΡΓΘΟΪΟΒ, αΥΔΠῚ βθοδη8, ἀραϊσηδίαν. 

ϑ6ἃ Θρ0 [6 ΓΟΒΘΔΗ,-ΠΪ]Π88, Τηθ δ ἀθο8 οαρῶ, 

Ἰρηΐυχη ἱπίθχ θη8 ποᾶο υἱπουϊατη, ἔθπθο, 

80 Υἱπάθηο ΔΙΊΟΓΘΙῚ : ἃ0 ΠΟῚ ἐρβίδίθιη, ΠῸῚ ΥὙ6 δἰϊπὰ 

ΠΟΥΪ Θχβρθοΐδγθ, φυοᾶ ἔτ τηΐηϊ ἰοΐδ Ρ]6Πᾶ- 68 στϑίϊδγι τι. 

516 οἰΐδτη ἐπανθηξδ- ΠΟγΘᾶ5 ῬΘΙ ΟἸΏΠΘ ἔθιηραΒ! 81 Ὑ6ΓῸ 4υΐβ 

ΟΥΙΒΡῸΒ ΟΔΡΙΘΟΪῸ5 ΓΙΘΑΥΠῚ, ἔδγδηη οἱ ααϊ-ἄτηθηι, [γϑ πους 

228. ΡΑΌΠΙ ΒΠΙΕΝΤΤΙΑΆΠ. 

ῖ1ο ουἱ ΡΙΘοἴθ5 δάϊηιιο οἰποϊπημπι, δὰΐ οαΐ ΤηΔη 5 

τη 018, ἀπρτϊατη ΓΟβΘ οἵ 8 δου 5 

οἵ ΘᾺ ΟΥ̓ΠΔΡΐ8 ῬΌΙΡΟΓοὰ γϑβίοβ οοποᾶ, 
Φαθμη ΠΟΠ-ΔΙΏΡ] 118 δα ΡΌ]Ο γα δοοοᾶδβ ἈΠοάορθη ὃ 

Ουΐθιι5 οΟῸ}}8 ἈΠοάοροη Ὠδια οοηϑρίοῖο, ἐδ η6 Βρπάϊᾷε ᾿ 

Ἰυσθῖ Υἱάθγα Ὑ010 Δυγθδτη ΑἸΓΌΓΘΘ. ἰφυϊάθη 

229. ΜΑΟΕΌΟΝΙ ΟΟΝΒΌΠΙ5, 

ΝΟ Θη Ποηΐοτῃ ἰογίο υἱάθηβ υἱν ΟΡ] Ο8 

γα ]6 - ΤῊ ΓΔ ΠΥ 5ὶ 5ΕΠΠ8 76 ἸΔΟΥΠηδ ΠῚ βοῖγοί 1ΔΡῖ85 - 

δ΄ τη6, ΘοΙηθηΐθ ἢ ζατηἸοη σὴ ΠΟΟΙ5 ῬΘΙ [6 ΠΟΡΓἃ5, 

Βρίγδη8 ἘΠ ΙΡΡΟΘ ΠΟῚ το λα 111" ΒΑΧΌΠΗ." 

Ὀδυβἃ Εἰ Ἴ54116 ΔΙΏΟΓ, 50] οἰ ἰηῖ8 δα ποίου 

Νίορ οὔ θΘΓΟβ,, ἂἵ ταϊῃὶ ομ-ἰδοΐπιη. 

230. ΡΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΙΛΕΙΠ. 

Αὔγθεθ ΘΥἾ80 ὍΠῸ οΥἵπα Πουὶβ. οοοβαγὶ οὶ ΝΠ νι 

γοὶαΐ Ὀ6]10- οαρίαβ ᾿ίσανὶζ ῬΔ] Πηἃ5 ΤΑΘΔ5:; 

δ΄ δρὸ Ῥυϊμηστη σαϊάθυη. ΘΟ ηπαυΐ, υἱμοαϊα Θχουΐογα 

Ῥοουϊάοβ διηδ Ὁ }}}5 [Δ 0}16 οχ  βἐπη8η8 ; 

Φυΐπ ροϊϊαβ Ἰοηθ6. χυδπίιηι Υἱὰ ἀσοῖς, ΘδΠλ15 

Τυΐὰ5 δὲ Ὑεποῦὶ βου γῖα βδορὰ ἴδγαϊη, 

51 ἰάτηθη μοο αβίσαπι, νϑάδηὶ ἀΘου 4116, ΒΘ ΘὩΓ, 

Ὑο5 56 ΠΡ 6. τηδα άο5 ἢ οι 1018. 6558 Ὑ0]0 : 

Ἧς, ὁο}}}, τοὸβ ρωπᾶ τηδποὶ ᾿υ5ι1551π|ἃ, ΡῈΣ 4105 

Νοβ ἴατὰ αἰ 6 }}1} νοχαὶ ἃ ᾿ἰθπθ ἴᾶ 00}. 

2.8. ῬΑΌΣΙ ΒΕΠΕΝΤΙΛΕΙΙ. 

Οὐἱ πὶ ἀἰβροβιῖοβ οοῦῖο ΓΘρῚβ ΟΥΒ6 ΘΔ Ρ1}}05 ἢ 
ΑΡβθοῖο αἰκ1485 οαἱ Δ ο15 ἀΠρΊΙΘ ΠηΔΠ15 ἢ 

Οὐἱ πὶ δ᾽ ἀΟηο ουγ5 ργϑίθχ θυ νϑϑίθπι 
Μυχιοῦ, ἰογπιοβὰ ἰᾶτῃ ρτοου] ἃ ἈΒΠοάορΘ 9 

Οὐυδηάο ΟΟυ}}18 Ρυ]οταπι ἈΠΟάορθη τα]. ΘΘΡΓΏΘΓΘ ὩΘῊ 6δϑῖ, 

7Ζαπὶ 60 660 Αὐτογὰ ΘΘΓΏΘΓΟ ΟὈΓῸ 00 ᾺΓ, 

᾿ 

2320. ΜΑΘΕΒΟΝῚΙ ΟΟΝΒΌΙΙΒ. 

Αἀ ΝΙΟΡδη ρϑϑβίου. ρ] ογαπίθπι 50 5.11 ΟἹ μη, 

ΜΙνραῖιιβ ροββϑὶ 8ῖ ἸΔΟΓΥ ΠΊΔΓῈ ἰδ ρί5. 

Αἴ πΙἢ1] Ενρρδ ἰοΐα πιθ ποοῖβ βεπιθηΐθ 

ΕἸδοῖ αν, Ενρρο 4υ 14 πἰδὶ νἶνα βιϊοχ ἢ 

(ὐλιιϑὰ ΔΊΟΥ δϑὶ αἰσΊαὰ6 : ἥαθπὶ πο ἔοπίο ἀοΙΟΓ8, 
Οὐο5. ΝΊΟΡς ῥγο]65 ἔδοϊς, ἀπηϊοὰ τ] ], 

430. ῬΑΌΠΙῚ ΒΙΠΕΝΤΙΛΕΙΙ. 

Ῥτάχϑγαῖ ἀυγθοϊαηι Πουῖβ 46 ἔροπίθ οαρΉ τὴ: 

Ηοο τ] οἀριϊναπι 5: τ χῖϊ αἰ ΓΑ. 416 τηδηιιπὶ. 

Ῥυϊηοῖρίο τἰβὶ, ποᾶοβ ἀΐνθι θα ρυ Ομ το 
ΤΟΥ 405 ἴῃ ἴδοι] ἀππι ΥΘΟΥ 6588 Π]Πὶ : 



. «Αὔριον 

ΘΟΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΒΆΜΜΑΤΑ ἈΜΑΤΟΆΙΑΆ. 

5 ὡς δὲ διαῤῥῆξαι σθένος οὐχ ἔχον, ἔστενον ἤδη, 
οἷά τε χαλχείῃη σφιγκτὸς ἀλυχτοπέδη. 

. Καὶ νῦν ὃ τρισάποτμος ἀπὸ τριχὸς ἠέρτημαι, 
δεσπότις ἔνθ᾽ ἐρύσῃ. πυχνὰ μεθελχόμενος. 

281. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂. 

Τὺστόμα ταῖς ς Χαρίτεσσι, ̓ προσώπατα δ᾽ ἄνθεσι θάλλει, 
ὄμματα τῇ Παφίῃ, τὼ χέρε τῇ κιθάρῃ. 

Συλεύεις βλεφάρων φάος ὄμμασιν, οὖας ἀοιδῇ " 
πάντοθεν ἀγρεύεις τλήμονας ἠϊθέους. 

2385, ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

Ἱππομένην φιλέουσα, νόον προσέρεισα Λεάνδρῳ" 
ἐν δὲ Λεανδρείοις χείλεσι πηγνυμένη, 

᾿εἰχόνα τὴν Ξξάνθοιο φέρω φρεσί πλεξαμένη δὲ 
Ξάνθον, ἐς Ἱππομένην νόστιμον ἦτορ ἄγω. ᾿ 

᾿ Πάντα τὸν ἐν παλάμησιν ἀναίνομαι" ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον 
αἰὲν ἀμοιδαίοις πήχεσι δεχνυμένη, 

ἀφνειὴν Κυθέρειαν ὑπέρχομαι. Εἰ δέ τις ἡμῖν 
μέμφεται, ἐν πενίῃ μιμνέτω οἰογάμῳ. 

388, ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂. 

ἀθρήσω σε. » Τὸ δ᾽ οὔ ποτε γίνεται ἡμῖν, 
ἠθάδος ἀμθολίης αἰὲν ἀεξομένης. 

Ταῦτά μοι ἱμείροντι χαρίζεαι" ἄλλα δ᾽ ἐς ἄλλους 
δῶρα φέρεις, ἐμέθεν πίστιν ἀπειπαμένη. 

« Ὄψομαι ἑσπερίη σε. » Τί δ᾽ ἕσπερός ἐστι γυναιχῶν ; 
γῆρας ἀμετρήτῳ πληθόμενον ῥυτίδι. 

284. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Ὁ πρὶν ἀμαλθάχτοισιν ὑπὸ φρεσὶν ἡδὺν ἐν ἥδη 
οἰστροφόρου Παφίης θεσμὸν ἀπειπάμενος, 

γυιοδόροις βελέεσσιν ἀνέμόατος ὃ πρὶν ᾿Ερώτων, 
αὐχένα σοὶ χλίνω, Κύπρι, βεσαιπόλιος. 

Δέξο με χαγχαλόωσα, σοφὴν ὅτι Παλλάδα νιχᾷς 

γῦν πλέον ἢ τὸ πάρος μήλῳ ἕφ᾽ 'Εσπερίδων. 

285. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂. 

- Ἦλθες ἐμοὶ ποθέοντι παρ᾽ ἐλπίδα τὴν δ᾽ ἐνὶ θυμῷ 
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αὐ γόγο αἰβοϊηαθγθ ΠῸΠ ὙΔΙΘΌΔΓΩ , 8 ΠῚ} ΘΌ ΒΡ ΓΆθΆτα,, 

γοϊαΐ ὡηθοὸ δὐβίγιοξαβ υἱποι]ο- πο] 0111. 

ΑΘ πῦπο 6ρῸ ἔογ- πο χ 6 ΟΥΪΠΘ ΘΌΒΡΘΠΒΙΙΒ- ΘΌΓΤΏ, 
ἀοπηῖπα σαοούτησαδ ἀυχουῖξ, 60 βίας πη ρογγδοΐαβ. 

231. ΜΑΘΕΘΟΝΙ ΟΟΝΒΌΤΠ5. 

Τασπὶ ο5 αταί 8, γα]ξα5 Πουϊι5 πἰΐοξ, 
ΟΟἾΪ ὝΘπογο,, τηδπι8 Οοἰξηδγα. 

Ῥυγεαδη)-δοῖβ ρα] ὈΓΆΓΌΤΩ Ἰποθτα ΟΟ1}15, δὰ ἀἰξυ τὴ οἐδηΐα : 

8 -οπηηΐ - αν Ὑθ ΠΥ }8 ΤηΐΒΘΓῸ5 ᾿ΌΎΘΠΘΒ. 

235. ῬΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΊΙΑΆΒΠΙ. 

ΗΙΡΡογάθηθιι ὁδοῦ ϊδη8 ΔηΪΠΉ ΠῚ ΔΡΡΙΪουΐ 1ΠΘδηᾶτο, 

οἱ Πιοδπατὶ Ἰδγὶβ αἰῆχα 

Χδηΐηΐ ἱπιδρίηθιη ἴῃ τηθηΐο ἔδγο ; οορ χὰ δαΐοτα 

Χαηΐδυτμη, δὰ ΗΙΡρουηθποῖη δηϊσηθτη γράμποθη ΔρΡοῖΪο. 

Ὁπυχηααρῆααδ ααὶ ἴῃ τηδηΐ 5 65ὲ τοραᾶῖο, οἵ 1185 ΔΙ πὰ 

ΒΘΙΏΡΟΥ Ὑδυδη 118 Οἱηἶβ γθοὶ ρθη 5 

ΟΡυΪοπέδτη Ὑθπουθτη ΒΌΡ6Ο. 51 φυΐβ που ΠΟΡΪ8 

Θχργοργαΐ, ἵπ ρδυρογίδίο τηδηϑίο Τηοπορσϑιηᾶ. 

233. ΜΑΟΕΘΟΝΗ ΟΟΝΒΌΠ5. 

« Οἴδϑ8 (6 υἱᾶθθο. » θοὸς δυΐοτη πα παδτα ουθηϊξ ΠΟΡΙ8, 

οοηϑιοδίδα ργοογ 5 ΕἸ ΠΔ.Ε0Π 6 ΒΘΙΉΡΟΥ οΓοϑοθηΐθ. 

Ηδο τὰϊϊ συρίοπεὶ σται ποδγῖβ ; 8118 ὙΘΓῸ ἴπ 8|105 

ἄοπα σΟμδγβ., πιθᾶτῃ ἤδη τρυαίδη8. 

« ΨΙάΘθο νϑϑρογπα ἔθ, » Οὐ Ὑ6ΓῸ υθϑροῦ δῇ ΤΌ] ΘΓ} ὃ 

βϑηδοίαβ ἱπῆ 15 τορὶοΐα σταρὶβ 

234. ῬΑΌΠΤῚ ΒΠΕΝΤΙΑΆΒΙ͂Ι. 

Ουἱ ρῥγίάθτῃ ἱηΠοΧ Ὀ}}} τηθπέθ σαδυθη ἴῃ ̓ υνοπία 

ΒΕΓ] η 5 ῬΑΡΗΐδο Ἰοσθτ ΘΧΟΙ Β5Θ ΠῚ, [οο558.8, 

ΤΟΙ Γἃ- ΘΟΠΒΌΤΩΘΠ ΕἾ τ15. [6118 ΑΤΩΟΓΊΓΩ 6950 ῬΓΙ6Π) ἰη8ο- 

οογυΐίοοηῃ Εἰ] ΒΡ ὁ. ΟὙΡΥΐΪ, βουηϊοδηα8. 

ΒδοῖΡα Τη6 ὁΔοπηδη8, βαρ θηΐθιη φαοᾶ ΜΊΠογυἃιη υἱμο 5 

ΠΌΠΟ Τηδοὶβ ΠΌΔΙ ΟἸΪπὰ ἴῃ ΡΟμΟ Ηδβρουϊ τη. ᾿ 

235. ΜΑΘΟΕΌΘΟΝΗ ΟΟΝΒΌΠ5. 

Υ ΘΠ ΚΕ ταϊπΐ οαρίθηξὶ ργθοῖου Βροπι, οἵ ἴῃ τηθηΐθ 

ΑἹ φεγααϊΐ, ροβίαδηη 56 ηϑὶ ΠῸΠ 50] ΘΓ ΡΟ556., 
ὅεὰ ῥγεμπιεγοῖ ραϊπιαβ ἀυγα οαΐθπα Πηθᾶ5. 

υπο ΤΪΒΟΓ Ἔχ ὯΠῸ 5Ό5ΡΘΏϑι15 ΟΥἾΪΠ6 5 ΡΟΥΘ 
Ἀὰ πυΐυμῃ ἀοπηῖπα, 400 ουρὶὶ 1118, ἰγάθον. 

231. ΜΑΘΕΘΟΝῚΓ ΟΟΝΒΌΤ15. 

Ὅτα ἴδβρου, ἴγοπῖθπι ἤογυπὶ ἘΠῚ οἰ ΓΟ 5 ογπαΐῖ, 

1ρ58 οουϊοβ ΟΥρΡΥῚ ἀϊνα, πιδηυτηαε ΟΠ ΟΪγ5. 

516. ΟΟυΪοΟ5 ΟΟ.}15 γερά γ 5, σα η 18 ΔΌΓΕΒ : 

Εἰ οἀρίδι ᾿ανεπμα5 ρου" αυξαας ἰὰϊ. 

232. ῬΑΌΤΙ ΞΙΓΕΝΤΙΛΕΠ. 

ὍΞουΪΟΥ ΗΙρΡΡουθμ 6 πὶ, πηθὴ5 δϑὲ ορνεγβᾶ 1 βᾶΠάγο : 

Τιραπᾶγο φυοίῖεβ οβουΐα Ὀ]απάα ἔεγο, 

ΕΓ ρίοπι ΔΏΗΙ σΈΓῸ ρεοΐογα : ᾿αϑβία 5.πηῖξ 

Χδηΐμυβ, δὰ ἀθβαεπίθην πη6η5 γάϊξ ΗἸΡρομπιθπθηι. 
Οὐΐϊαιιῖς δάεϑβῖ, σογάδξ : 5βεὰ δὰ μυης οἵ σΤΌγϑυβ δὰ ΠΠ|Ὸπ| 

Τὰπὶ ἔδγου", δ ρ Θχιβ Τη6 ὙΔΡΙΆΓ 6 ̓νδῖ, 

ΝΝυμηπιαίαπιχαθ 564 Ὑάμθγεμ, Ουἱ ἀἰρ Πςοοῖ σε, 

ΘΕΙΏΡΟΙ ΔΠΊΔΠ5 ὉΠ] 5αυυϊαὶ 1|ἃ ΥἹΤῸ. 

“34. ΕὔΒΡΕΜ- 

ΠΙ6 δρὸ φυΐ χιοπάδπι, ἀσπὶ ψῈν ταῖῃ] βοταῖ ὠνΐ, 

[π ΡΑρἨΐθ ᾿Ιορε8 οογάθ γε θ 6 }}}5 Ἔγᾶπα : 

Π|Ὸ ἐρὸ «αὶ υἰχὶ 1615 Ἰηϊδοῖαβ. ΑΠΙΟΥΙβ, 
ΘῈ ΒΩ ἴο 56 πῖον ἴὰπὶ ἘΠῚ 60118, ἐπι. 

Θυβοῖρα τὴ τἱάθααθ : πιδρῖβ. απ ῬΑ] ἀα υἱποῖϑ, 

Οὐδπι οαπὶ 48 πηα]ο 115 ΤῸ} Ηδβρεγίἀιιπ, 
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ἐξεσάλαξας ὅλην θάμδεϊ φαντασίην, . 
χαὶ τρομέω, χραδίη τε βυθῷ πελεμίζεται οἴστρῳ ; 

ψυχῆς πνιγομένης κύματι κυπριδίῳ. 
5. Ἀλλ᾽ ἐμὲ τὸν ναυηγὸν ἐπ᾽ ἠπείροιο φανέντα 

σῶε, τεῶν λιμένων ἔνδοθι δεξαμένη. 

2380. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Ναὶ τάχα Τανταλέης Ἀχερόντια πήματα ποινῆς 

ἡμετέρων ἀχέων ἐστὶν ἐλαφρότερα. 
Οὐ γὰρ ἰδὼν σέο κάλλος, ἀπείργετο χείλεα μίξαι 

ο΄ χείλεϊ σῷ, ῥοδέων ἁόροτέρῳ καλύχων, 
Τάνταλος ἀχριτόδαχρυς, ὑπερτέλλοντα δὲ πέτρον 

δείδιεν- ἀλλὰ θανεῖν δεύτερον οὐ δύναται. 
Αὐτὰρ ἐγὼ ζωὸς μὲν ἐὼν χατατήχομαι οἴστρῳ, 

ἐχ δ᾽ ὀλιγοὸρανίης καὶ μόρον ἐγγὺς ἔχω. 

287. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΜΥΡΙΝΑΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ. 

Πᾶσαν ἐγὼ τὴν νύχτα χινύρομαι . εὖτε δ᾽ ἐπέλθῃ 
ὄρθρος ἐλινῦσαι μικρὰ χαριζόμενος, 

ἀμφιπεριτρύζουσι χελιδόνες, ἐς δέ με δάκρυ 

βάλλουσιν, γλυκερὸν χῶμα παρωσάμεναι. 
ὅ Ὄμματα δ᾽ οὗ" λάοντα φυλάσσεται" ἣ δὲ ἹῬοδάνθης 

αὖθις ἐμοῖς στέρνοις φροντὶς ἀναστρέφεται. 
Ὦ φθονεραὶ παύσασθε λαλητρίδες" οὐ γὰρ ἔγωγε 

τὴν Φιλομηλείην γλῶσσαν ἀπεθρισάμην᾽ 
ἀλλ᾽ Ἴτυλον χλαίοιτε χατ᾽ οὔρεα, χαὶ γοάοιτε 

εἰς ἔποπος χραναὴν αὖλιν ἐφεζόμεναι, 
βαιὸν ἵνα χνώσσοιμεν' ἴσως δέ τις ἥξει ὄνειρος, 

ὅς με ῬῬοδανθείοις πήχεσιν ἀμφιδάλοι. 

288. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂. 

Ὶ . 

Τὸ ξίφος ἐ ἐχ χολεοῖο τί σύρεται ; οὐ μὰ σὲ ; χούρη ; 
οὐχ ἵνα τι πρήξω Κύπριδος ἀλλότριον, 

ἀλλ᾽ ἵνα σοι τὸν Ἄρηα, καὶ ἀζαλέον περ ἐόντα, 
δείξω τῇ μαλαχῇ Κύπριδι πειθόμενον. 

Οὗτος ἐμοὶ ποθέοντι συνέμιπορος, οὐδὲ κατόπτρου 
δεύομαι, ἐν δ᾽ αὐτῷ ὄξρχαμει αὑτὸν ἐγώ" 

χαὶ χαλὸς ὡς ἐν ἔρωτι, Σὺ δ᾽ ἣν ἀπ᾽ ἐμεῖο λάθηαι, 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΖ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

οχδρι αν β{1 ΟἸηηθ τὰ μη ταίϊοηθ οορί α οΠθιη ἢ 

80 ἔγϑιηο., ΘΟΥΤῸ6 πη ϊπ8 ἑβίπδἔ οὐϑίγο, 

᾿δηϊπηὰ βυ[οοαίᾷ Πασίι Ὑθπογθο. 

56ἃ Τη6 Πα ΓΑ σΊΠ ἴῃ ἔδγγα ὙΙΒΌΓΩ 

Β6Γγἃ, ἴι108 ἰηΐγᾶ ΡΟΓἕῈΒ ΤΘΟΙ ρ΄ Θη8,. 

230, ΡΑΌΠΙ ΒΠΕΝΤΙΑΒΙ͂Ι. 

Νὼ ἰογίαββθ Τδηΐδ]ϊ ΑΟΠθγοπίϊδ ἰουτηθηΐα Ροπο 

ποϑέγῖβ οὐπιοία θιι5. βυπί Ἰουΐογα. 

Νὴ δηΐπη, υἶβᾶ ἔπι γϑπυβίαίθ, ργο θΘθαΐον ἃ ἸΔΌΓΙΒ. ΤηΪ- 

ΟἿΠῚ ἔπι0 ἸΔΡΓΟ,, ΤΟΒΘἰ8. ΟΔ]Υ οἰ ΡΒ ἐΟΥΤηοβίογθ, ἰβοθηῖθ 

Τδηΐα!αβ Ρουροίπο- ἸΔΟυ πη η8,, 5 προ θη 5ᾶΧΌΠΙ 

Ἐγηθθδΐ : αἴαιυϊ ἐΐθυιτ τηουΐὶ ποὴ Ῥοξοβέ. 

ὙΘΓΤΠῚ 660 ΥὙΪΥΊΙΒ 4 ὈΤ-81}Π} ΟΟΠΒΊΓΩΟΥ Οϑίο, 

οἵ οχ ἱηῆιτηϊζαίο οἰϊατη ἐλύθη υἱοίπαμη μαθθο. 

237. ΑΟΑΤΗΙῈ ΜΥΕΙΝΙΕῚ ΒΟΗΟΙΑΘΤΊΟΙ. 

Τοίΐδιη οσὸ ῬΘΓ ποοίθπι δ᾽ 10; φαδηᾶο δαΐοτα δανθηϊξ 

αἰΠαουϊαχα., Ῥδυϊαιη ΤΟ α βοθο Θοπορθη8, 

αἰγουχη-ἰ Ππηϊπηΐ Ὠἰγι Πα η65., οἵ τὴθ ἴῃ ἸΔΟΥ ΠΙὰ5 

οοπῃἸϊοϊαπξ, ἀυ]οθ ἢ ΒΟΡΟΓΘπ Θχουςηΐ68. 

Αἴσαθρ ΘΟὉ}} ποὴ οἰδαδβὶ (Ρ) τηαποηξ, ΒΒμοάδης 65 δυΐθης 

ΤΈΓΒΙΙΒ Τ]60 Ῥροίογὶ οοσίίαϊίο ΟὈΥΘγβαξαυ, 

Ο ἰην!ἀϊοβθθ, συγ] -ἃνο 5, ἀθβίηϊδ ἢ ΠΟ 6 Θηΐπὶ 690 

ῬΒΠΟΙ ΘΙ Ππσπᾶτη δχβϑοαΐ : 

86 ΤΠ]. πὶ ἀο ἤρα 5 ἴῃ τηοπέθιι5., ἂς Ἰατηθηϊθιηϊηϊ 

ἘΡῸΡΘΘ ῬοΐτΟβ0 ΟΠ] ἱπϑι ἀθηΐοβ, 

ἘΠ ῬΔΌΪαΤα ΟΡ ΔΟΥΤΪ Δ Π118 ! Τογἔα586 δἰ χαοα γϑηϊοί Υ̓ΑΝΝ κόρ 

ᾳυοᾷ τη6 ΒΠοάδηΐίῃο5. ὈγΔΟ 5 διηρ] οίαίΌΓ. 

238. ΜΑΟΕΌΟΝΙΙ ΟΟΝΘΌΠ15. 
Ἐπ515 6 γαρὶπα οὔ δἀποιογ ἢ ἤθη, ΡΘΥ ἴδ, Υἱγρο, 

ΠΟ, αὖ ἀσᾶτη ΔΙ χυϊὰ ἃ ΟὙρυϊδ αἰϊοηυχῃ, 
80ἃ υἱ {{Π0ὶ Μαγΐθιαῃ ({6771.1), φαδγην 8 ἰ( τἰσίάπβ, 

οϑίοπάδτῃ τη0}}} ΟὙρτὶαὶ οὈ οι ρογδηΐθμι. 

Ηἰὸ τἱῃὶ διηδηΐὶ δϑέ βοοῖτβ- 1 ΠΟΥ 5: πΠ6Ὸ ΒΡΘΟσῦΪΟ 

ἰηᾶϊσοο, 864 ἴῃ 60 Τὴ6 ᾿ἰρϑίχϊη ΘρῸ ΘΟμϑρίοϊο, 

οἵ ΤΟΥ ΟΒτ18 65ΐ πί ἴῃ δηογο. Τὰ ὙΘΙῸ δὶ τηθὶ οὈ ἐν βου 8, 

430. ΕὔὔβΡῈΜ. 

810 Τϑοῦ, δα ϑιγρίαβ ζαθ ἴδυς πᾶ ]ὰ Ταπίδ] 5 πάδβ, 

Οἰπηϊᾶ βιηΐ ποϑισῚ5 ᾿Πίθ Γᾶ π|8} 18. 
ΝΠ] 81 ἰ6 νἱάθαϊ, Ἰδ γ}5 ἰᾳἃ, ΟΓΘ(Ο, βἰ παῖ 

ΤΆΏρΡΟΓΘ ἰάθνα, αυῖθυ5 οοάαϊ οἱ ᾿ρβἃ γοϑβᾶ, 

ὙΤδηϊδ! 5 ̓ηζοἶχ, 5684 Δ} ᾿πηρεπάθηϊθ ραναβοὶξ 

ἈυΡ6 : αυϊά πος 9 ̓ ἴογιηιὶ πᾶπὶ πθ αι 1116 πιουΐ. 
ϑὶ Ἔρὸ ρβρροῖιο υἵνιιβ ἀθράβοου ἃ} ἰθη6, 

ἘΠ᾿ ΠΙΟΙΒ [ΤΡ 1115 νἸγῚ 5 ̓ρϑδὰ ῬΓΟΡΕ 6ϑῖ. 

437. ἈΘΑΤΗΙ ΟἈΑΤΟΆΙΒ. 

Νοοῖδ 4 ΘΓῸΥ ἰοϊα : βἰπια] ἂὸ οὰραΐϊ δχῖμ Εοβ, 

Ετ γϑῇοἱ ᾿ποά}00 πἸΘ ΠῚ Γὰ Βοροσα ἀθαϊϊ, 

Ὁπάϊαιο ὨἰγαηἀἸπῖθιι5 ῬτοΟρ δ ΟἰτοιΠΊβοπον : {Πὸ 
Αα ᾿ΔΟΡΥὨ]ὰ5 ΒΟΏ1Π0 πλ8 [πρίθηϊο νοςδῃΐ. 

σι ῬΑ] πὶ ἀοΥΤΉΪΓῈ 5 ΠᾺΡ ὡ 

ΟΘάγγαΪα ράγοο Ἰοαι, ρᾶγοο ἰηνῖἄα : ποι ῬΠ]ομ θα 
Ἐβι φιοπάαπι τπδη 115 Ἰηρτια Γαβθοία πηδὶβ. 

116, ῬΘΡ ὉΠ ΡΓΟΒΟ5 ΠΥ] απ Ρ] Γαῖα ΤΘΟΘβ5ι18, 

ῬῈΡ 4ι ναϑβὶδ ἴδυι18 οὐ] ηὰ δου ναὶ ΘρΟρ8» 

μη: ἴον ἈΠοάδη 65 
ΑΠΡΙΘΧΙΙ5 80ΠΊ}1 Π10]}15 ἱπηᾶσῸ ἀΔὈ]. 

938, ΜΑΘΕΡΒΟΝΙΙ ΟΟΝΒΌΙ,15. 

αρίηᾶ ϑ] δά ι5 ον οχὶΐ ἢ τ ἘῸῚ [ατο, 
Νοὴ εροὸ αἱ ἱπάϊσηυπι ΟΥρνῖάα αυϊὰ ἰδοίδιη, 

56 100] 55 Μαγίεπι, ψυδπην5 ἰγὰχ 116 [ΘΓ 5416 οϑῖ, 

Οβίθπο Ὑ πουῖβ πη 0}}1 [.558- μαι]. 
Ηΐο οΟΠΊ65, ὮΪῸ ἀϑιιηλ ΒΡΘΟᾺΪῚ πλ Πϊ ρα ὶ δπιδηῖὶ 

ἙΠδ5ἰ5 : ἴῃ Βοος ὙἹάᾺ60} ΡΌΪΟΠΟΙ οἱ ἴρ58 Π}}}Π}}, 

Οὐδπίμμι 5ιν1ϊ ΑἸον.. 564, 51 τὴ8 ἀθββυβ, 1011 



ΘΟΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΑΜΑΤΌΒΙΑ. 

τὸ ξιφος ἡμετέρην δύσεται ἐς λαγόνα. 

389. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

᾿Ἐσδέσθη φλογεροῖο πυρὸς μέγος " οὐχέτι χάμνω, 
ἀλλὰ χαταθνήσχω Ψυχόμενος, Παφίη" 

ἤδη γὰρ μετὰ σάρχα δι᾽ ὀστέα καὶ φρένας ἕρπει 
παμφάγον ἀσθμαίνων οὗτος ὁ πιχρὸς Ἔρως. 

Καὶ φλὸξ ἐν τελεταῖς ὅτε θύματα πάντα λαφύξη, 
ες φορθῆς ἠπανίῃ ψύχεται αὐτομάτως. 

ο΄ 340. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂. 

Τῷ χρυσῷ τὸν ἔρωτα μετέρχομαι" οὗ γὰρ ἀρότρῳ 
ἔργα μελισσάων γίνεται ἢ σχαπάνη, 

ἀλλ᾽ ἔαρι δροσερῷ " μέλιτός γε μὲν ᾿Αφρογενείης 
ὃ χρυσὸς τελέθει ποιχίλος ἐργατίνης. 

“341. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

« Σώζεό » σοι μέλλων ἐνέπειν, παλίνορσον ἰωὴν 
ἂψ ἀνασειράζω, χαὶ πάλιν ἄγχι μένω" 

σὴν γὰρ ἐγὼ δασπλῆτα διάστασιν οἷά τε πιχρὴν 
νύχτα χαταπτήσσω τὴν Ἀχεροντιάδα᾽ 

ἤματι γὰρ σέο φέγγος ὁμοίϊον" ἀλλὰ τὸ μέν που 
ἄφθογγον" σὺ δέ μοι χαὶ τὸ λάλημα φέρεις, 

χεῖνο τὸ Σειρήνων γλυχερώτερον, ᾧ ἔπι πᾶσαι 
εἰσὶν ἐμῆς ψυχῆς ἐλπίδες ἐχχρεμέες. 

2432. ΕἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ. 

Ὡς εἶδον Μελίτην, ὦχρός μ᾽ ἕλε καὶ γὰρ ἀχοίτης 
χείνῃ ἐφωμάρτει" τοῖα δ᾽ ἔλεξα τρέμων’ 

« Ῥοῦ σοῦ ἀναχροῦσαι δύναμαι πυλεῶνος ὀχῆας, 
« δικλίδος ὑμετέρης τὴν βάλανον χαλάσας, 

« χαὶ δισσῶν προθύρων πλαδαρὴν χρηπῖδα περῆσαι, 

« ἄχρον ἐπιόλῆτος μεσσόθι πηξάμενος ; ν 
ἯἩ δὲ λέγει γελάσασα, χαὶ ἀνέρα λοξὸν ἰδοῦσα " 

« Τῶν προθύρων ἀπέχου, μή σε κύων ὀλέση. » 

| 
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6518 ἢἷο ποβίγα ἴῃ {14 ροποίγθὶξ. 

239. ΡΑΌΠΙ ΒΠΕΝΤΙΛΉΗΙΙ. 

Ἐχϑβεϊποία οδί ἰρηΐβ Πατημπθὶ Ὑἱβ : ΠΟη- ΔΙ ]ΐ15 ἸΔΡΟΤΟ, 

5864 ΘΙηοΥἷοῦ ἔτίροτο, Ῥαρῃϊᾶ : [βουρι 

δπὶ ϑηΐμη ροϑί δυηθηὶ ΘΟ δι) "ρ᾽ Ὧν ΤΟΙ οβϑᾶ δὲ ΔηΪ Πλ1Πὶ 

γογδοϊ δίθυη ΔηΠ 6 ]8π5 Πΐο ΔΟΘΥθι8 ΑΠΊΟΥ, 

Ἐίδπι ἴῃ 58 υ ἢ οἱ15 Πατηγηὰ φαδηᾷο Ποβέϊδ8 οὐ 8 ἀουουαυ!ῇ, 

παυΐηρηΐ ἱπορὶὰ {ροβοῖξ (οχδίἑησιζι}) Βροηΐο. 

2340, ΜΑΟΕΘΟΝΙ ΟΟΝΘΌΤΠ15. 

ΑἼΓΟ ΔΙΠΟΓΟΠῚ ῬΟΥΒΘΩΌΟΥ : ΠΘΩῸ6 ΘΗΪπὶ ἃΓΑ ΤῸ 

δρίυτη ορογὰ ἤπηΐ, δυΐ ρΡα]ὰ, 

86 ἃ Ὑ6Γ6 ΤΟβοἰ0 ; 80 Π16}}18 φυϊάθιι δρυμᾶ-παίο 

ΔΌΓΙΠΙ οϑὲ τὰ ὉΠ ΕἾ ΡΙῸΧ ὀρογαΐου. 

241. ΡΑΌΠΙ ΒΠΕΝΤΙΑΆΙΠΙ. 

« 416 » Εἰ ὲ αἰοίαγιιβ, γοϊγοδοΐδιη ϑχοϊατηδϊομθι 

ΤΌΓΒΙΙΒ ΓΘΙΓΘΠΟ,, ἃ6 ἄρῃ ΡΓΌΡΘ {6 Τηδηθο : 

χδηη ΘηΪπ ἜρῸ ἔθου  ὈΊ]Θ τὰ αἰ 8] α  Ο ποιὰ γοὶαΐ διμάγειιν 

ποσΐθιη Ἔχ ποῦγοϑοο ΑΘΠογοπέϊδηη. 

οὶ δηΐηι ἔα τ Ἰυτηθη βἰ πη 1}6 δϑέ; δὲ ἢ} 5. {μη δὴ. ἴθ τὸ 

τηθίαμη 65, ἔτι ὙΘΓῸ ΤΩΪΗ] ἐδ πὶ ΒΘΥΤΩΟ ΠΟΘΙ ἃ ΓΟ 5. 

ΠΠᾺπ 56. 1 ΟΉ. ΘΉὶ 5᾽ ΓΘ} Βα ΔΥΪΟΓΘΙῚ,, ΘΧ 4110 ΟΠ Π65 

8ΗΪΠ186 ΤηΘ86 5Πΐ 8068 5 ΒΡΘΗηΒέθ. 

242. ΕΒΑΤΟΒΘΤΗΕΝῚΒ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

ὔὐἱ υἱᾶϊ Μοιΐθη., βά Ποῦ πλὸ οθρὶξ : οἔθηΐτὴ τηδυ 15 

ΕΠ οομηθβιθγδΐ ; (α]ΐα γϑτὸ αἰχὶ ἐγοιηθηβ : 

« Τυξηδ Γοίγιθγ6 Ροβϑῦμῃ ρου ΟὈΐοθ8, 

γαϊγῶ ἴσο ῬΘΒΒΌ]Ό Ἰᾶχδηβ, 

οἵ ἀπρ!ουχτη γϑβε θα] ογαπη απ ογορ᾽ ἀϊμθσα ρθηθίγα Ὁ 

ΒΕΤΩΓΩΙΠῚ ῬΘ551}1 ἴῃ τηραϊο ἢ σθη59» 

᾿ ΠΙὰ δαυΐθιη αἱΐ γἱάθηβ, οἵ υἱγαχτη ΟΠ Φὰ6 ἱπίμποηϑ : 

« ὙΕΒΕ100118 δ᾽ βέϊηθ, π6 ἔθ οληΐβ ρογάδί. » 

Τὴ ΠΟΒΙΓΙΠῚ ΠΌΟΓΟ ῥτοϊϊπιι5 ἰβῖθ Ἰαϊαβ. 

339. ΡΑΌΤΙ ΒΙΓΕΝΤΙΑΆΙΠΙ. 

ΤΟΒΟΡΟἷὶ ὰπὶ π6 πιθᾶ αι πα, πθῸ ΤΟΣ, οἱ Δηΐε, 
Τὰθε 5εἀ ἃ γε πουῖβ ἐγ σιάιι5 Ἰπΐθγθο. 

Ογηῖθὰ5 ΡΒ ρΕἰβ ΡῈΓ ΘΓ ΤῊΪΗΪ βογρὶϊ οἱ οϑϑὰ 

ἘΧΙΌΤα6 ᾿πη15 ΡΑΓΕ5 αὐ Παϊ ΔΊΟΥ. 

510 ὉΡῚ ρμδγίδοιβ οἰποίδοϊα δϑὶ υἹοὶϊπηᾶ βου 5, 

ϑροηΐθ, 51π}}} ΘΔΡΌΪ ἴομηῖο, Παπγηνὰα οδάϊί, 

2ή0., ΜΑΟΘΈΒΟΝΙΙ ΘΟΝΒΌ115. 

Ἐπ αὐτὸ οἀρίαϊαν ΑΥΠΔΟΥ ΤῊΪΉΪ : ποη ἄατε πουῖῖ 

ΤΠΟΌΓΥΙΒ ὙΟΙΊΘΓ, ΠΟῊ ᾿1ΡῸ π16}}15 Οριι8» 
ϑεἀ τὸ γ ΓΟΓΕ πιδάθηβ. ὙΑΓΙ5 516 Γ᾿ 115 ΔΌΡΙΙΝ 

ὕπυμπι εβὶ φυοά Ὑ ΈΠΟΡῚ5 ἀυ]οῖα πη6}1ὰ οοἰαῖ. 

Ωή[. ῬΑΟΌΤΙ ΒΙΠΕΝΤΙΑΆΙΙ. 

δατὰ 101, υἱΐα, νὰ]8 σα ρὶεθαπι ἀΐοθγα : υἱοῖαϑ 

ϑεἃ γϑύοοο γ οθ πὶ 5051] Π ΘΟ {{6 σταάιιη). 

Νοπ δάδο ΠΙΡΤῚ ποχ ἰογπηϊἀαϊον Αὐεγηὶ, 

Οὐδπῖ τα ϊῃ] ἀἰβδι ἀἴππὶ Γ68 πηϑίπθηάα [ατιπ δϑῖ. 

ΕἸαγα, ἀϊθ5 υθ αι, ἰὰχ οϑὶ ἴπᾶ : 5 οαγοῖ οὶ 
γος ἀϊ65 : ἃ ἴα Ὀ]απίία Ἰοχαοὶα νυϑηϊϊ, 

Ουἱ πεαυε ϑίγεπυμη να]θδηΐ οοπΐθηάθγα σδηίιι5, 
ὕπάε εδὶ 5ρ65 Δῃηϊπηᾶ ρα πάμ]α ἰοΐᾶ πηθτ. 

Φή2. ἘΒΑΤΟΒΤΗΕΝΙΒ ΒΟΗΟΙΒΤΙΟΙ. 

ῬΑ] Ιάυ5 ἀϑροχὶ Με θη, ΘΟΠΊ65 1114 πηΔΡΙΪῸ 

ΝΑ εγαΐ ; οἱ ἱγερί 5 ἰ8}1ὰ νευρὰ ἀθα! : 

ῬΟΒΒΠῚ ΔΡΟΓΙΓΕ 56 ΓΆΠῚ, ΡῈ {π8π ἰπᾶ πιὰ ΟἸατ5ἃ 6ϑΐ, 
Ἐβι τῖῃὶ αϊ ρογαραῖ ροβϑιι 5 ἰδία Οριιβ, 

[ ὙΕΒΕΒΌΠχιια ἔογεϑ ροβϑϑιπὶ ἰγδηβῖγα τηδάθηΐος, 

Τῇ πη ἴ5 511ΠἸΠ}}15 51 τ ]ῃὶ νϑοῖ!ς ϑαῖ, 

- Ἀϑάδιατι 118 τὰ 1Π], ϑρθοῖδηβ ΟΡ Ιψὰ πηδγιϊαμ : 

Νε οἂραὶϊ ἃπι 85, ἴδηθΈ ΓΘ ΡΑΙῸΘ οΓΕ65. 
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᾿ 943. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂, 

Τὴν φιλοπουλυγέλωτα χόρην ἐπὶ νυχτὸς ὀνείρου 

εἶχον, ἐπισφίγξας πήχεσιν ἡμετέροις. 
Πείθετό μοι ξύμπαντα, χαὶ οὐκ ἀλέγιζεν, ἐμεῖο 

χύπριδι παντοίῃ σώματος ἁπτομένου" 
ἀλλὰ βαρύζηλός τις ἼΕρως χαὶ νύχτα λοχήσας 

ἐξέχεεν φιλίην, ὕπνον ἀποσχεδάσας. 

Ὧδέ μοι οὐδ᾽ αὐτοῖσιν ἐν ὑπναλέοισιν ὀνείροις 
ἄφθονός ἐστιν [Ἔρως κέρδεος ἡδυγάμου, 

244. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂, 

Μακρὰ φιλεῖ Γαλάτεια καὶ ἔμψοφα, μαλθαχὰ Δημὼ, 
Δωρὶς ὀδακτάζει. Τίς πλέον ἐξερέθει : 

Οὔατα μὴ χρίνωσι φιλήματα - γευσάμενοι δὲ 
τρηχαλέων στομάτων, ψῆφον ἐποισόμεθα. 

᾿Επλάγχθης, χραδίη τὰ φιλήματα μαλθαχὰ Δημοῦς 
ἔγνως καὶ δροσερῶν ἡδὺ μέλι στομάτων " 

αἱμιν᾽ ἐπὶ τοῖς" ἀδέχαστον ἔχει στέφος. Εἰ δέ τις ἄλλῃ 

τέρπεται, ἐχ Δημοῦς ἡμέας οὐχ ἐρύσει. 

245. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂. 

Κιχλίζεις, χρεμέτισμα γάμου προχέλευθον ἱεῖσα" 
ἥσυχά μοι νεύεις: πάντα μάτην ἐρέθεις. 

ε ᾿ ’ , Α Ε2 ᾿ς 

ὥμοσα τὴν δυσέρω τα χόρην, τρισὶν ὥμοσα πέτραις, 
μήποτε μειλιχίοις ὄμμασιν εἰσιδέειν. 

Παῖζε μόνη τὸ φίλημα " μάτην πόππυζε σεαυτῇ 
χείλεσι γυμνοτάτοις,, οὔ τινι μισγομένοις. 

Αὐτὰρ ἐγὼν ἑτέρην ὁδὸν ἔρχομαι" εἰσὶ γὰρ ἄλλαι 
΄ 52 , 2 , 

χρέσσονες εὐλέχτρου Κύπριδος ἐργάτιδες. 

246. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

Μαλθαχὰ μὲν Σαπφοῦς τὰ φιλήματα, μαλθαχὰ γυίων 
πλέγματα χιονέων, μαλθαχὰ πάντα μέλη: 

ψυχὴ δ᾽ ἐξ ἀδάμαντος ἀπειθέος - ἄχρι γὰρ οἴων 
“ ΝΥ Ἷ Ν' Α , 

ἔστιν ἔρως στομάτων, τἄλλα δὲ παρθενίης. 

Καὶ τίς ὑποτλαίη ; τάχα τις τάχα τοῦτο ταλάφσος 
"»Ἤ" Ψ Ἵ 5 ΄ 

δίψαν Τανταλέην τλήσεται εὐμαρέως. 

241. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂. 

Παρυενὶς οὐκ ἔργῳ τὸ μὲν οὔνομα καλὸν ἀκούσας 
ὠϊσάμην" σὺ δέ μοι πιχροτέρη θανάτου" 

καὶ φεύγεις φιλέοντα, χαὶ οὐ φιλέοντα διώχεις , 
ὄφρα πάλιν χεῖνον χαὶ φιλέοντα φύγης. 

ἈΝΤΗΟΠΘΘΙΚ ΡΑΓΙΆΤΙΝΕ 

2438. ΜΑΘΟΕΠΟΝΗ͂ ΘΟΝΘΌΠ15. 

ΑἸ ΟΔΙ,-ΤῊ}}|- ἰβ5 ῬΌ ΘΙ] Δ ἴῃ ἰηβοιηηΐο ποοίϊβ 

ΒΔΡΘΡΔΠΊ, ΘΟΙ ΡΥ 65. Ὁ] Πἰ8 ποϑίγβ. 

Ῥαγοραΐ τ ΐὩὶ ἱπΠ- Οὐ θ118, ἃ6 ΠῸΠ Θαγαθαΐ, τὴ8 

ὙΘΠΘΓ. ΟἸΠἰιοᾶδ ΘΟΓΡῚ5 ἰδησοηΐο : [ἀϊαία5 

564 ργαν!-Ζοϊ ον ρίἃ- Ῥογοϊ [8 ΔΙ αΐ5. ΑἸΔΟΥ οἔϊδτη ποοίδ ἰπβὶ- 

ΘΟΠἐαΓθΑΥ ΔΙ ΟγΘΙη., ΒΟΉ ΠΤ ἀἰβδίρδηβ. 

510 τη ϊῃϊ Π6 ᾿ρ815 Τυϊάθηη ἰὴ Βουη  Ο] 0518 Υἱδὶθ Ὁ 

Π01 -ἰηγ θέ ΑἸΔΟΣ ᾿πουα πὶ ἃ] οἰβ-Θοπου  ἔα8, 

244. ῬΑΌΠΙῚ Β5ΠΕΝΤΙΛΕΠ. 

Τοηϑσὰ ἀαϊ-οβουϊα Οα]αΐθα οἵ βοπογᾶ, τη] Τ ΘΟ : 

Ῥουΐβ ργδϑβαί- ἀμ θι5. ΘΟ δοπᾶτα Ρ]Ὲ8 βθπνυϊδί ρου. 

ΑἼΓ65 Π6 ᾿παϊοθηΐ οβου]ᾶ : σιιβίας 5 Δα Θ ἢ 

ΔΒΡΟΓΪΒ 14} 118, ΔΙ ΘΟ] ΘΓ Θτη 8. 

Εγγαυϊδίϊ, ΟΣ : θαβὶα τ0}}18 Ποῦ β ὰς 

που βέϊ οἵ σοβοίαϊ βιιαυθ Τη6] οὐὔἷβ; [8] γϑῖο Δ᾽ [48 δἰ ἃ 

50 5156 ἴῃ 1115. : Ποὴ δι ρίδιη- τη που 8 μα θδΐ ΘΟΤΟΠΆΠῚ, 

ἀοϊοοίαίαν, ἃ ΠΟπΊΟ 08 πο ΥΘ] δ. ; 

245. ΜΑΟΕΌΟΝΙΗ ΟΟΝΘΌΠΙΒ. 

ἘΘΥΓπη-ὁδο πη 8,, Εἰπηϊξατη παρ ϊγυτη Ῥγε υΐυμ δάθηβ τὸ 
ῬΙδοίάς ταϊῃὶ πυΐαβ : Ομηηΐ -τη 0 5[ἰτηυ]88 ᾿π Δ ΒΒΊΠΠ. 

Φυγτανὶ η16 ῬαΘΙ]Δ τ τἰβογθ- ἃιαπίθμῃ.,, οαμη- ἐγ 5 [αγανὶ 
ΒΌΠΖαδίη ΒΔ η 5. οου}}5 δἀβροοίαγαπι. ᾿ [8δχί5, 

1.ἀθ 5018 Βαβίτμη : ̓πο ββχῃ {Π0Ὶ ᾿ρβὰ ρορρυβιηυμη- 8 
14 0115. παι ἰβδὶ πηΐβ, πϑυηΐηὶ ἐπ 8. 

Αἴ ορο δἰίδπι υἱδηὶ 60 : Β8Π{ ΘῃΪ Πὴ 8} 188 

ῬΓεβέδη τ ογοβ ὈΘη6- ΟΠ τ θ ἢ 15 ὙΘΠΘΥΙΒ ρογαίγίοθϑ. 

246. ΡΑΌΠῚ ΒΠΕΝΤΙΛΒΕΙ͂Ι. 

ΜΟΊ] φυϊάθπι ϑαρρμοηΐβ θαϑῖα,, τὰ 0}165 ἀγα 1} 

ΡΙΘΧῸΒ πἰγθογαμι, τ} 1ἃ οποία ΓΘ Γᾶ : 

ΔηΪΠΊδ γΘΙῸ δχ δἀδιηδηΐο ἄστο Κσοία : ἀβάαδ οηΐπὶ δα 5018 

οϑί ΠΟ. ἰδ γᾶ, οδίθγα υ6ΓῸ διέ Ὑἱγο  Π (ΔΕ 5. 

Αὐ 4υὶβ ἤδὸ ἴδγαί ὃ ἰογίαββθ ΔΙ 418, ἰουΐαϑβο, ποὺ ααΐ- 

δ᾽ πὶ Τηΐδ]θᾶμη βαβί ποι! (Δ 6116. [5υδθπμαονϊξ 

2347. ΜΑΟΕΘΟΝΗ ΟΟΝΒΌΠΙ5. 

Ῥδυτηθηΐβ (ηλαη 6 η.5-αριι(1- 16) ἈΟἢ 65 Του Γᾶ : ΠΟΙ Ϊη6 ΡῈ}- 

οΧ ΕΠ )ᾶΥ] ; 864 ἕὰ ΤῊΪΠΕΐ 65 ΔΠΔΥΙΟΥ Το ΓΘ : [ΟἢτΟ. δυάϊίο 

οἱ Γπεὶβ ἀπιαπίεμπι, οἵ ΠῸἢ ἈΠ Πΐθ ἢ ΡΟΥΘ ΘΙ 85, : 
αΠ᾿ ΓΌΓΒῈ5 ΠΠ 1 Π οἔϊδιη ἃιηδηΐθι [πρίᾶ8. 

οὐδ. ΜΑΟΘΕΡΟΝΙΙ ΟΟΝΒΌ 118. 

1,ἀβοῖναπι τἰἀθη5 ὙΕΠουὶ ῬγΟ 15, ἃ Δ ἰ ηπἰ8 : 

ΑΠηὰΐ5, ἀπηϊοίαβ : ΟΠΊΠΪἃ νὰ Πᾶ ΠΊΟΥ͂Θ5. 

ΦΌΓΑΝΙ τη Δ] 5 ΘἀΡΙΘἢ5 {γᾶ βᾶχᾶ, ῬΓΟΟΔΟΘΠῚ 
ΤΑ ΠΆ 1.5 Ῥ]ΔΟ ἀἰς πθο 5616] ἃἀβρίοεγθ. 

1κ146 ἘΠ], ἴδψαθ ἴρβὰ ἴχὰο ρορργϑπιὰϊε Ἰδοῖΐα, 
ΝΠΙΟ ἴδραὶ ἸΔὉγ15 ἀσπὰ ἰὰὰ Ια γὰ 515. 

ΑἸτονα πυης ᾿πϑιη δὰ μλ]] υἷα : 16 ΠΙΘΙΙΟΓῸ5 

ϑιιηῖ 8}18, [Δ 0}}15 ΟΥρυ 415. ἀντ ς 68, 

2ή7. ΕΥὔΒΒΕΜ. 

ῬΑΥΠΙΘἢἶ5 65 ΠΟ 16. ὙΘΓΌΠ ἴδ ΠΟΠΊΘἢ ΠᾶΡΕΓ6 

Οτοάϊάογδηι : 568 ἴὰ ρ 5. παρα ἀυγὰ τη }Ὡ]. 

81 4αὶβ ἀπιαῖ, ἔιρῖ5 πππο, εἴ ἃπιὰβ (α] ἰδ διρὶξ, υἱ 51 

Ηΐς ἴδ τΌΓβαβ ἃπιθὲ, ΓΌΓΘΩΒ οἱ ἤσηο ἴα ρία8. 

Ἠαπιυ5, 56 [ατίδῃ5,, 95 δὲ ΕΡ] : τπουβ8 ἃ 110 

Αἰϊαπιθη ἃ ἸαὈτὶβ ρεπάθο ρυγρυτεῖσ. 



ΘΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΑΜΑΤΟΒΙΑ. 

» Κεντρομανὲς δ᾽ ἄγχιστρον ἔφυ στόμα, χαί με δαχόντα 
εὐθὺς ἔχει ῥοδέου χείλεος ἐχκρεμέα. 

348. ΠΑΥ̓ΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 
᾿ Ὦ παλάμη πάντολμε, σὺ τὸν παγχρύσεον ἔτλης 

,., ἀπρὶξ δραξαμένη βόστρυχον αὐερύσαι" 
ἔτλης! οὖχ ἐμάλαξε τεὸν θράσος αἴλινος αὐδὴ, 

σχύλμα χόμης, αὐχὴν μαλθαχὰ κεκλιμένος. 
. Νῦν θαμινοῖς πατάγοισι μάτην τὸ μέτωπον ἀράσσεις" 

οὐχέτι γὰρ μαζοῖς σὸν θέναρ ἐμπελάσει. 
Μὴ, λίτομαι, δέσποινα, τόσην μὴ λάμόανε ποινήν᾽ 

μᾶλλον ἐγὼ τλαίην φάσγανον ἀσπασίως. 

349. ΕἸΡΗΝΑΙΟΥ͂ ΡΕΦΕΡΕΝΔΑΡΙΟΥ͂. 

Ὦ σοδαρὴ Ῥοδόπη, Παφίης εἴξασα βελέμνοις 
χαὶ τὸν ὑπερφίαλον χόμπον ἀπωσαμένη, 

ἀγχὰς ἑλοῦσά μ᾽ ἔχεις παρὰ σὸν λέχος" ἐν δ᾽ ἄρα δεσμοῖς 
χεῖμαι, ἐλευθερίης οὐχ ἐπιδευόμενος. 

Οὕτω γὰρ ψυχή τε καὶ ἔχχυτα σώματα φωτῶν 
συμφέρεται, φιλίης ῥεύμασι μιγνύμενα, 

280. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

“Ἡδὺ, φίλοι, μείδημα τὸ Λαΐδος - ἡδὺ κατ᾽ αὖ τῶν, 
ο΄ ἠπιοδινήτων δάχρυ χέει βλεφάρων. 
᾿ Χριζά μοι ἀπροφάσιστον ἐπέστενεν, ἐγχλιδὸν ὥμῳ 

ο΄ ἡμετέρῳ κεφαλὴν δηρὸν ἐρεισαμένη 
μυρομένην δ᾽ ἐφίλησα - τὰ δ᾽ ὡς δροσερῆς ἀπὸ πηγῆς 

: μιγνυμένων πῖπτε χατὰ στομάτων. 
Εἶπε δ᾽ ἀνειρομένῳ, « Τίνος εἵνεκα δάκρυα λείδεις:; » 

« Δείδια μή με λίπης " ἐστὲ γὰρ δρχαπάται. » 

351. ΕἸΡΗΝΑΙΟΥ ΡΕΦΕΡΕΝΔΑΡΙΟΥ͂. 

᾿Ὄμματα δινεύεις χρυφίων ἰνδάλματα πυρσῶν, 
χείλεα δ᾽ ἀκροδαφῇ λοξὰ παρεχτανύεις, 

χαὶ πολὺ κιχλίζουσα σοδεῖς εὐδόστρυχον αἴγλην, 
ἐχχυμένας δ᾽ ὁρόω τὰς σοδαρὰς παλάμας. 

 Ἄλλ᾽ οὗ σῆς χραδίης δψαύχενος ὥχλασεν ὄγκος" 
οὕπω ἐθηλύνθης, οὐδὲ μαραινομένη. 

2582. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

Ῥίψωμεν, χαρίεσσα, τὰ φάρεα" γυμνὰ δὲ γυμνοῖς 
᾿ς ἐμπελάσει γυίοις γυῖα περιπλοχάδην᾽ 
᾿ μηδὲν ἔοι τὸ μεταξύ - Σεμιράμιδος γὰρ ἐκεῖνο 

ο΄ τεῖχος ἐμοὶ δοχέει λεπτὸν ὕφασμα σέθεν" 
στήθεα δ᾽ ἐζεύχθω, τά [τε] χείλεα - τἄλλα δὲ σιγῇ 
᾿΄ χρυπτέον' ἐχθαίρω τὴν ἀθυροστομίην. 

258. ΕἸΡΗΝΑΙΟΥ͂ ΡΕΦΕΡΕΝΔΑΡΙΟΥ͂. 

Ῥίπτε πέδον, Χρύσιλλα, χάτω νεύουσα δοχεύεις, 

10ὃ 

ΒΕ Π.Ό]Ο-ῬΌΠσΘἢΒ. ΠΌΤ. 15 δϑξ ο5 ἐπίρηι, οἵ τὴθ τιογάθῃΐεπι 
βίδε πη Παἰλθέ Θχ ΤΟβ60 ἸΔΌΓΟ 5ὈΒΡΘΠΏΒΊΠΙ. 

248. ῬΑΌΜΙ ΒΠΕΝΤΙΑΈΠ. 

Ο πηᾶηὰ5 ἀυδ-οἸηηἰδ- ἀιᾶδαξ, ἔα ἐοξαΠ)- ΔΓ μη 5ιβεϊ πη 5(ὶ 

θη Ι ἔθ ΘΟΥΤΙ ΡΊΘἢ8 Οἱ ΠΟΙ ΠΠ ΤΩ ΓΘΊΓΔΉΘΓΟ : 

50 5{ΠΠῸ 81} ΠΟ ΤΟ] ΠΥ ξ ἔπη δυδοίδηη [6] 18 γοχ, 

Ἰδοργδίϊο οομπηδθ, σογυὶχ τη το ἱποὶϊπαΐδ. 

Νπο 5ρ 5815 Ἰοΐϊπατη- ]αιβῖθιιβ ἐγαβέγα ἐγοπίθση ἴουῖβ : 

ΠΟῸΠ ΔΙΊ] 5 ΘηΐΠῚ ΤηΔΙΏΓηἶ8 ἔπἃ γο]ἃ Δρργορί παυδθί. 

ΝΘ, ῬΓΘΟΟΓ, ἀοτηΐηδ, ἰδηΐδγη ΠΘ 5Ότη85 ΡΟ ΔΙῚ : 

Ροΐϊα5 660 βυβε ποτ οἸδάϊυτη θη ΐου. 

2349. 18: Ὲ Ν ΕῚ ΒἘΕΕΕΒΕΝΒΑΆΕΙΙ. 

Ο βυρεοῖθα Ἀμοάορθ, Ῥαρ ΐῳ οοἄθηβ βαρὶ {15 

οἵ ἁιτορδηΐθιῃ [αβϑίππ δυο] ϊΐδ, 

ὉΠΠ18 ΘΟΙΏΡΙΟχᾶ τη6 ἔθ η68 ἰπ ἔπο Ἰδεΐο : ΘρῸ ᾿ἰρ!οΣ ἴῃ υἱποῦ] 8 

͵ἴδοοο, ἐθογίαςβ ἤθη ορθηβ. 

51. δηΐτῃ δηϊτηδααρ οἱ οἰϊαβα Θοῦρογὰ ΠΟμλ ἢ ΠῚ 

ἙΟΒΟαγΓαηξ,, διηοτὶβ ΠΟ 15 σοτημηϊχύα. 

250. ΡΑΌΠῚ ΒΙΠΕΝΤΊΑΒΙΠΙ. 

ϑυδνῖβ, διηϊοεὶ, ΥἰΒῸ5 1αἰο08 ; συδγθιι οἰϊδῃ) ἀδ 

Ἰθηἱον -τηοξὶβ δου πίλτη ἔα παϊξ ρα] ρ ΌΥΪ5. 

1 Ηδγ τὶ βἰπθ- ουβα ἱησϑιηϊβοθθαΐ, ἱπ 0} 1 Ππ6 ΒῸΠΊΘΓΟ 

ποβίτο σδρυΐ αἴὰ ζυ]οΐδηβ : 

ΡΙογδηΐθγω Ὑ6γῸ ΟβΟΌΪδΕ5- 5υτη ; δἔ γϑὶαξ τοβεῖϊᾶο ἀδ ἐρπία 

ἸΔογίτηδθ οοτημηϊχία οδαθραηΐξ Ρ6Γ ογᾶ. 

Ὀιχῖξ υϑγοὸ βοϊβοϊίαπί, « Οὐΐα5 σασβα ᾿Δογὶ πιὰ5 ΤΠ α 59 » 

« Μοῖυο Π6 Πι6 ἀ6βθγᾶβ : 6ϑΕ18 δηΐτῃ ρϑυ] υΓΪ. » 

251. 18 ΕΝΞΞῚ ἈΕΕΕΒΕΝΌΑΛΕΙΙ. 

Τιυτηΐηᾷ οἰγουτηδρῖβ, ΟΟΟΌΪΟΓΌΓΤΩ 5ἰ τα] δογὰ ἰσηΐυπι, 

ἸΔθγααθ ᾿π- ϑυτημηο- ποία γα σι[ου ΟὈΓΟΓ(ΏΘ5,. 

δἔ τυοτη Ἑδο ίππδηβ «υδίϊβ ῬῈΠΟΒΓΟΓΌΙΩ Οἱ ΠΟΙ ΠΠΟΓΊ 

οἰζαβαβααθ υἱᾶθο τηδσηϊῇοδβ ἢ 8ΔΙτη88. [βΡΙ 6 πάόγθιι, 

564 τηϊηΐτηθ αΐ Δηΐπηΐ ΒΌΡΟΙΟΙ ἴαβέιβ οοπβοαϊξ : 

ποπᾶμχη τη0}}15-ἀοΐ8-65, "6 6 ἤογθβοθηβ ζαϊάθιη. 

253. ΡΑΌΠΙ 5 ΒΝΤΙΑΆΒΙΙ. 

ΑΒ οἴδτηθβ, ἔοστηοβα, γϑϑἕθϑ; πᾶ Ὑ6γῸ παάϊβ 

δτ ΟΥ̓ ΘΠ ΠΕΡ ΤΟΙ ὈΓ 5 ΤΘΙΩ Γᾶ ΟἰἸΓΟΌΤΩΡΙ ΧΙ ΠῚ : 

ΒΪΠ 5ἰξ τηθάϊαγηω. ϑϑγηϊγαγηϊα 5. θηΐτη 1116 

ΤΑΌΓΤΤΙΒ τ υἱαθίατ ἔθπαδ ᾿ἰπΐθοϊαπι πα. 

Ῥεοοΐοτα δυΐθπι ᾿ππσαηΐοτγ ἸΔθίαχαθ. Οδΐογα συ γῸ 5116 πέϊο 

οοἰατο-οροτίεξ : οὐἱΐ ᾿ἱπεοοπεποπεϊδτη-Υἱβ. 

253. 1ΕΝΞῚ ΒΕΕΕΒΕΝΘΌΑΆΕΙΙ. 

ΟἿτ ἔοττγατη, ΟἜγυ5|α, ἀθουβαμη παυΐδηβ ἀδβρθοίδβ, 

251. ἸΒΕΧΑ͂ ΒΕΕΕΒΕΝΏΌΛΒΙΙ. 

᾿Τυτηΐπα Βἷπᾶ τοῖαϑ ἥδγηπτδ κἰπη]δογα Ἰαϊθπιὶβ : 

ΤΑῦτὰ βοὰ ΟὈ! χασπι 4 ἰγϑηῖβ ἀτίθ συθεηῖ. 

Αἰϊάεβ. οἰγγίρογοβ φυδίίθηβ Ἰαϑοῖνα σᾶρ11109 : 
βεά ἤυϊῖ ἴπ ἸΙαχα με }}6 βυρθυθᾶ τδηαϑ8. 

Ῥυγα τᾶ η65, ΠῚ ΠΠΟ4Ὸ6 ἴὰπΊοῦ ἀϊβοθάθγα πΠοὴ υὐ]ῖ : 
Ματγοϊάα ε5, εἴ ποπάυπι ΟΟΥ τ }]ΠΕὈΓΕ βΕΓΙ5. 
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χαὶ ζώνην παλάμαις οἷά περ ἀχρολυτεῖς:. 

Αἰδὼς νόσφι πέλει τῆς Κύπριδος " εἰ δ᾽ ἄρα σιγᾶς. 

γεύματι τὴν Παφίην δεῖξον ὑπερχομένη. 

2584. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Ὥμοσα μιμνάζειν σέο τηλόθεν, ἀργέτι χούρη, 
ἄχρι δυωδεχάτης, ὦ πόποι, ἠριπόλης" 

οὗ δ’ ἔτλην ὃ τάλας. τὸ γὰρ αὔριον ἄμμι φαάνθη 
τηλοτέρω μήνης, ναὶ μὰ σὲ, δωδεχάτης. 

Ἰλλὰ θεοὺς ἱχέτευε, φίλη, μὴ ταῦτα χαράξαι 
ὅρχια ποιναίης νῶτον ὕπερ σελίδος " 

θέλγε δὲ σαῖς χαρίτεσσιν ἐμὴν φρένα " μὴ δέ με μάστιξ, 
πότνα, κατασμύξη χαὶ σέο χαὶ μαχάρων. 

25. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἶδον ἐγὼ ποθέοντας " ὑπ᾽ ἀτλήτοιο δὲ λύσσης 
δηρὸν ἐν ἀλλήλοις χείλεα πηξάμιενοι» 

οὗ κόρον εἶχον ἔρωτος ἀφειδέος ἱέμενοι δὲ, 
εἰ θέμις, ἀλλήλων δύμεναι ἐς χραδίην, 

ἀμφασίης ὅσον ὅσσον ὑπεπρήῦνον ἀνάγχην, 
ἀλλήλων μαλαχοῖς φάρεσιν ἑσσάμενοι. 

Καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἦν ̓ Αχιλῆϊ πανείχελος, οἷος ἐχεῖνος 
τῶν Λυχομηδείων ἔνδον ἔην θαλάμων" 

χούρη δ᾽ ἀργυφέης ἐπιγουνίδος ἄχρι χιτῶνα 

ζωσαμένη, Φοίδης εἶδος ἀπεπλάσατο. 
Καὶ πάλιν ἠρήρειστο τὰ χείλεα " γυιοδόρον γὰρ 

εἶχον ἀλωφήτου λιμὸν ἐρωμανίης. 
Ῥεῖά τις ἡμερίδος στελέχη δύο σύμπλοχα λύσει, 

στρεπτὰ, πολυχρονίῳ πλέγματι συμφυέα, 
ἢ χείνους φιλέοντας, ὑπ᾽ ἀντιπόροισί τ᾽ ἀγοστοῖς 

ὑγρὰ περιπλέγδην ἅψεα δησαμένους. 

Τρὶς μάχαρ, ὃς τοίοισι, φίλη, δεσμοῖσιν ἑλίχθη, 
τρὶς μάχαρ! ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄνδιχα χαιόμεθα. 

256. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Δικλίδας ἀμφετίναξεν ἐμοῖς Γαλάτεια προσώποις 

ἕσπερος, δόριστὴν μῦθον ἐπευξαμένη. 
« Ὕρις ἔρωτας ἔλυσε. » Μάτην ὅδε μῦθος ἀλᾶται" 

ὕόρις ἐμὴν ἐρέθει μᾶλλον ἐρωμανίην. 
Ε λ , , εἶ , 2 " Ὥμοσα γὰρ λυχάδαντα μένειν ἀπάνευθεν ἐκείνης" 

χ ὁ , Ἔν ΣΙ ἘΠῚ ἢ 52ὴλ,, “ ὦ πόποι! ἀλλ᾽ ἱχέτης πρώϊος εὐθὺς ἔδην. 

251. ΠΑΛΛΑΔΑ. 

Νῦν χαταγιγνώσχω χαὶ τοῦ Διὸς ὡς ἀνεράστου, 

ἈΝΤΗΟΙΘΟΘΙΖἉ ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂Σ 

80 ΖΟΠΔΠῚ ΤηδΔη 118 ἔδη ιιΔ 50} π{π| τὰ - Θχ ΓΘ μ5- Δ ηοἷβ ἢ 

Ῥυᾷοῦ Ῥγοοι] οδϑί ἃ Ουρυϊᾶθ, Φᾶγτη ὙθγῸ ὶ ἔδθθϑβ, 

παΐιι οογΐ6 ῬΑΡ δι τηοηϑέτα ἴθ ΘΟ]οΓῸ. 

904. ΡΑΓΠῚ ΒΙΠΕΝΤΤΙΑΆΠΙ. 

δυγανὶ ΡΙΟΟῺΪ 8- 6 τηδηθῦθ, οδηδίἂα ΡῈ16118, 

ἀβααο δὰ ἀποάδοϊμηδμι, ὁ αἰϊ! Ἰαοδίη. 

Νὴ διιβίϊηυι ΘσῸ ΤηΐΒ6. : ογαϑίϊη πη θηΐτη ΠΟ Ϊδ5. ΔρΡρυ 

Ἰοηρίπααϊαβ πᾶ, πὸ [6 αἰζοβίον, ἀποαθοίτη. ὶ 

Αἱ ἔτ ἄθ08 ργθοῦγ, δηιῖοᾶ, π6 ἢθο ᾿πβουθαηΐ 

Ἰυταϊυγαπᾷδ οοὐϊοὶβ ΡΟ ΠΔ1}18 ἴῃ ἔοτρο: Πυ 

864 οἵ ἀριηυ]οα {π|8 στα! 8 τηθᾶτη στηθῃΐθιῃ ; θὰ Π16 {{856] - 

ΔΙ πη), Ρογαγαΐ δέηιϊ οἵ ἔπη οἵ ἱτητηου αἸ α). 

20, ἘΖΦΌΒΡΕΜ. 

ΥἹἱαϊ δρὸ διηδπίθβ. δχ ἱπίο! θυ θ}}} δαΐθιηη (ἌΓΟΤΘ, 

ἀἷα αἰέογο -ἰΠ-ο5- ΔΙ [ουϊὰ8 Ἰαὰ Προηΐο, 

ποη 88 [οἰ αΐθμι ΟΡ  Θθδιξ ἃ ΠΟΥ 8 ἱτητηοαϊοῖ ; οαρ θη Θϑ 6 

δὶ Ἰϊοογοῖ, δ᾽έογ-ἰη - δου 8 ῬΘΠΘΙΓΑΓΟ ΘΟΥ, 

ἱπη ροββι ΡΠ (15 ΔΙ φαδηξα! τη βυ θ]θηϊ ναηΐξ ἑουτηθηΐαμ, 
Δ|6γ0- ΔΙ 6 1118 Π101165 γϑϑίθβ ἱπαυθηΐθ. 

Εἰ Βο φυϊάθιι δγαὰΐ ΑΘὨ}1} ογηῃΐ πο- 5 μλ}} 18, 4118}15 1ΠῸ 

Τιγοοπιθάθοϑ ἰηΐνα [υἷξ {Π8] Δ Πη08 ; 

γἶγρο δυΐθιι ἀγρθηΐθαμι ἀβάαθ δα σθαι ἐπ οαγα, 

βαοοϊμοία, ῬΏΟθο5 βρθοίθιῃ γϑίθγθθαΐ, 

ΑΘ ΤΌΓΒΙΙΒ ἱμμοοβογδηΐ 1401 - 180 118 ; πᾶτῃ τπθιη θΓἃ-ἀθράβοθη - 
ΒΑροθδηΐ ἱηἀοβἰηθης5 (γηθιη δἵ- ἔα υ οβἰ δι ῖ8. [ς0{61ὼ 

ἘΔΟΙ]Θ-τηδρ 15 ΔΙ Ιατι15 Ὑ1{18 ΒΕ ΠΡ 1168 08 ΘΟΙΩΡΙ οἴ 5 50] τοῦς 

οοπίοτγίοβ, ἀϊυΐαγπο ἤδχι οοδ!ο8., 

4υδιι {1108 οϑουϊδηΐθ8, ἰπ ΟΡ ΡοΟβ  Β486 ὈΡΔΟΒ 8 

Ἰοπία οἰγουτηρίοχα τηθιη γᾶ υἱποϊθηΐθϑ. 

Τοῦ θοαΐαβ φαΐ {Δ} 1 18., ἁπηῖοᾶ, Ὑἱποῦ 5. οβέ ἱπυο ἴα. 

ἴον θοδΐαβ! δ ΠΟῸΒ ΒΘΟΥΒ ΠῚ Ὁ ΠΊῸΓ, τ 

280. ΣΠΖἷ5ΡΕΜ. 

γαϊνὰβ οἰγουτηχυδββαυ αδϊαΐθα πῖθ0 γαϊξαϊ 

γοβρογίηδ, ΒΌΡΟΙθὰ5 ὙΟΟ68 ἱπηργθοδΐδ. 

« ΒΌΡΟΥΡἃ 501 γἱξ ἃπιογο5.» ἘΓαβίγα μο0 Ὑθυθαπη γασαίαν - 
ΒΌΡΟΙΡα τηθαπι ἱἰστὶξαΐ τ Δ 15 ΓαΓΟΓ ΘΙ -ἁτηδίουίυμι.. 

Ταγανὶ δπΐμῃ 216 ΔΏΠΠῚ ΤΩΔΏΒΟΤΙΙΠι ῬΓΟΘῸ]-} || : 

ο Οἷ1} δ ΒΌρΡριοχ πηδηθ ἱνὶ δοίαξαμη. : 

457. ῬΑΙΠ1Α04. 

Ναο ϑρηοβοο οἰΐδηι Φουθῖὴ τΐ Δ ΔΙΉΟΤῸ - ΔΙ ΘΠ ΌΝΝ, 

δά. ῬΑΌΤῚ ΒΙΠΕΝΤΙΑΒΙΙ. 

Ταγαῖιι5 [ΘΓ ἂ πὶ ὈΊ5Β6Χ ( ῬΓΟΪ πυμηϊηᾶ ) ̓τ10 65 

Ολπάϊἀα σομβρθοῖι ΥἸΓΡῸ ΟΆΤΘΓΘ ἴπο. 

Νοῃ Ροϊυὶ : ὈΙβδοχ τη] τα θη θι.5 ἰίογα υἰβὰ δϑῖ, 

ΦΌΡΟ ἴχ08 ΟΟυ]05, ἸΟΠΡΊΟΥ ἵγὸ ἀ168. 

564 )αγαᾶϊα ΤῊ ]}} π ομανῖα νἱ μά Ἰοἷβ 4100 
ΤηΒοΡθαηΐ, ῬΓῸ π6 ἴὰ Ὑβ παραγ ΠΘ08. 

Τοϊπάθ ἴὰο ρμϑδϊιβ. πιαϊοα τα ῃΐ, ρα] οι γα, ἰθρονα, ὦ 

ΝΟ Π|ΡῚ βαρρ!τοῖαπι σα Ἰ αβααθ Ἰπδηι. 

οὔθ. ΕὔὔΒΘΡΕΜ. 

900 ποοίθηι Θαϊαῖθα ἴοΓ 65 ΜΉ] ΠῚ οἰαυβιῖ ἃπιδηιὶ, 
ἸΏΒΌΡΕΣ οἵ αυάαπι ποη Ῥοπὰ ἀϊοία ἀθαϊί. 

Ἐβχρθοίο αἱ ἀϊοαβ, 1π]υγία 501} 1} ΔΠΊΟΤΘΠῚ ; 
Ἐγτὰβ : αυΐῃ 5ιϊπηι}05 50} 1οἷῖ 11 τα]. 

ΑΒίογε ἠαγανὶ ἰόϊπμι ᾿θ ΠῚ ΘΓ ἈΤΊ115 ἃΠΏΙΠΙ : 

ῬΓΟΝ 5ΌΡ6Υ ! ΓΙῸ ΠΙΔΠ6 ΡΓΘΟΔΙΟΡ ΘΟ. 

“57. ῬΑΤΙΑΒΕ, 

ῬδηῖηΟ ΖΟΥΘΩΣ ἢ μπᾶ} 5 οϑὶ [6 Χ ἴῃ ΔιποΥΙθιι5 : δὰϊ Οὐ, 



μὴ μεταδαλλομένου τῆς σοῤδαρᾶς ἕνεχα- 
οὔτε γὰρ Εὐρώπης, οὐ τῆς Δανάης περὶ χάλλος, 

οὔθ᾽ ἁπαλῆς Αήδης ἐστ᾽ ἀπολειπομένη" 
« μὴ τὰς πόρνας παραπέμπεται" οἶδα γὰρ αὐτὸν 
Ἴ5ι βασιλευουσῶν παρθενιχῶν φθορέα. 

Ε- 358. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Πρόκριτός ἐστι, Φίλιννα, τεὴ ῥυτὶς ἢ ὀπὸς ἥξης 
πάσης" ἱμείρω δ᾽ χ μον ἔχειν παλάμαις 

μᾶλλον ἐγὼ σέο μῆλα χαρηδαρέοντα χορύμδοις, 
᾿ ἢ μαζὸν νεαρῇςς ὄρθιον ἡλιχίης. 
Σὰ γὰρ ἔτι φθινόπωρον ὑπέρτερον εἴαρος ἄλλης, 
᾿ χεῖμα σὸν ἀλλοτρίου θερμότερον θέρεος. 

259. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

τοῤματά σευ βαρύθουσι, πόθου πνείοντα, Χαριχλοῖ, 
οἷάπερ ἐχ λέχτρων τς διεγρομένης " 

ἔσκολται δὲ κόμη, ἀρὶρδ ὅς ἀμέρνγα ΒΡῈ 
ὦχρος ἔχει λευκὸς, καὶ δέμας ἐχλέλυτ' 

Κεῖ μὲν παννυχίησιν ὁμιλήσασα πο ως 
ταῦτα φέρεις, ὅλδου παντὸς ὑπερπέτεται 

ὃς σὲ περιπλέγδην ἔχε πήχεσιν" εἰ δέ σε τήχει 

, ἊΝ ἔρως, εἴης εἰς ἐμὲ τηκομένη. 
260. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

κηρχθα έγ σφίγγουσι τεὴν τρίχα: 3 τήχομαι οἴστρῳ 

δείχελον εἰσορόων. 

Ἀσκεπές ΠΝ χάρηνον; ἐγὼ ξανθίσμασι χαίτης 
ἔχχυτον ἐχ στέρνων ἐξεσόδησα νόον. 
μος ὀθόνησι χατήορα βόστρυγα κεύθεις : 

ο΄ οὐδὲν ἐλαφροτέρη φλὸξ χατέχει χραδίην. 
᾿Μορφὴν τριχθαδίην Χαρίτων τριὰς ἀμφιπολεύει " 
᾿ πᾶσα δέ μοι μορφὴ πῦρ ἴδιον προχέει. 

Ξ 261. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Εἰμὶ μὲν οὗ φιλόοινος " ὅταν δ᾽ ἐθέλῃς με μεθύσσαι, 
᾿ πρῶτα σὺ γευομένη πρόσφερε, χαὶ δέχομαι. 
Εἰ γὰρ ἐπιψαύσεις τοῖς χείλεσιν, οὐχέτι νήφειν 
Ρ εὐμαρὲς, οὐδὲ φυγεῖν τὸν γλυχὺν οἰνοχόον" 

ΘΟΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΑΜΑΤΟΒΙΑ.. 101 

ἀαστη ποὴ ἐγαπβῆριιγδίςβ8 ΒυΪι15 5 ρουϊνοθ οδιι88 " 
ΠΟΩῸΘ οηΐμὰ Ἑστορῶ, πο Πᾶπδδθ, οἶγοα υθηπβίδίθῃι, 

ΠΘ6 ἔδῃογῶ [1,686 {Π|4 οραϊξ : . 

Ὠἶϑὶ ἑογίθ τηθγθίγῖοθβ ΒΡουηϊξ : πᾶπ ΠΟΥΪ Θὰ μὰ 

258. ΡΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΙΑΒΠΙ. 

Ῥγφβέδ θοῦ ἐβέ, ΡΒ Πηπᾶ, ἕπα ταυρσα 4υδηι 5 οι8 ᾿αγθηΐοο 

ΟἸΏΠἾἶ5., ΘῸΡΙΟ4ῸΘ οἰγοῦϊη ἔδπθγα τιδηΐθιιβ 

680 τηδϑὶβ πᾶ Ροϊηᾶ πυΐαπίϊα σαρ  Ὁ}15, 

4υδπι ΓηδΙηΓηδτη [6 ΠἾ]15 βέαπέοιῃ ἰδές. 

Τυὺβ δηΐπὶ δυο δυϊαμηπιιβ ΡΟΙΪΟΥ 65 υ γα δῖα: 

Βΐθιηβ ἔπδ δἰἰοπὰ οδιαϊον τβίδΐο. 

289. ἘΣΌΞΡΕΜ. 

Οὐδὲ ἔαὶ στανδπέυν, ουρ᾿αΐποιη βρίγαηΐοβ, ΟΠανίοῖο, 

φαυδβὶ 6 Ἰδοΐο τιοᾶο δχβυβοί δίς : 

Ἰδοογαΐδααθ δϑξ οοπιᾶ,, Γοβθθα 6 Ἰατηθη σθηδο 

ῬΑ]οῦ Βαροΐ δἰδίἀυβ, οἕ σοῦριβ μἰδπο- ἀἰββοϊΐαμι δέ. 

τὴ 51 ρουυ 5 υ88 ῬΑ]: 5 5 

Βδθο σϑίδυβ., [οἰ οἰξαΐθπι οτηπθιη βαρογνυοϊαΐ 

φαΐ ἐδ εἰγουτηρίθχα ἰθπορδξ υἱηἰ5 : 5ὶ υδγοὸ ἰδ υρίδοϊἑ ἴθ 

οδἰϊάτι5. ἀτηογ, 515 ἴῃ πιθ ἰαροίδεία. 

" 2600. Σὔ;:ΒΒΌΕΜ. 

Βοξσευϊα υἱποίυπέ [τ ΕΥΙΠΘ ΠῚ ὃ ῬΡΟΓΘῸ δηῖογα., 

Ἀποθ ἑυγτίσογοο ἱπηδρσίηθπι ἀυτη-δϑρίεῖο. 

Ἱπορογίαμι δὲ οἂραΐ ἢ Θβὸ ἔἴδυο-  Ιογ ἐοοϑαγοὶ 

οἴαβαπη δχ ρϑεΐογε δχοαββὶ τηθηΐθιῃη. 

ΑἸ 5. ̓ἰπίοίβ. ἀδρεηθηΐθβ οὔἴπθ85 δρβοοπαϊβ 

πἴἢ11ο Ἰόυϊογ ἤδιωγηᾶ οοῦ οσουραΐ. 

ΤΙΡΙϊοθιω ἔοττηδπι αγαξδγιγη {γίδ5 οἰγουτηᾶδῇ: 

Ομπΐβ5. δυΐδιη τΪ οἱ ἰογτηδ ἰσηθπι ργορσίατη ὈγοΐαηῈ. 

261. ΑΟΑΤΗΙἙ ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΟΙ. 

Νοὴ βύυμη φαϊάθιι διηδηϑ-Υἱηϊ ; 81 Δα 6 ΠῚ ΓΘ Υἱβ ἱπορτίασο, 

ῬΓϊμηυτ ἔπ σιυιβέδηβ ΡοΙτῖσΘ, οἵ δοερίο. 

51 ἐπ δηΐπῃ αἰξρσοβ ἸΔΌγΙ5., ΠΟῸῚ ͵ϑπη ΤΔΠΘΓΘ- ΒΟΌΓΙ ΠΤ 

δε 616, ποαῸ6 ἔσΟΓΘ Βαδυϑυῃ ρος ]δίογοσω -: 

᾿ 

᾿ Ἐρτερίδπη ποὴ 86 πΐϊαϊ ΟὉ μᾶπο ἕδοΐθμι ἢ 

θυ ἴσπογϑτῃ ἔἰπηθαὶ 181} ἴῃ σεγιαπηῖπα 1,θάδπι, 
ΟΝ ὸ πεῖποῦ ΕΌΓΟρᾶ, ΠΘῸ ΠΗΪΠΟΓ εϑὶ Πᾶπᾶθ. 
ϑοογία πὶϑὶ 5ρεγῃηϊξ : πᾶ Π), 51 ΕΠ 6 πουϊηλιβ ἢ π|π|, 
; Τη τϑραπι πδὶᾶϑ ἢ 15 ὨΪΠ ΠῚ ἈΠΊΟΥ. 

458. ΡΑΌΓΤΙ ΒΙΓΕΝΤΙΑΒΙΣ. 

ΓῚ - ᾿ - ΕΣ τ Γ -π - 

ΤῊΝ ἢ γον εϑὶ δἰ 115. τὰ δϑὶ διυζαμηπιιβ,, εἴ ᾿ρϑἃ 

᾿ς ϑιαῖο δἰϊουῖυβ ρ᾽υ5 ἐπα ἰογγεῖ ὨγΘΠη5. 

“00. Εὐὔβρθεῦς. 

Βειίουϊο Ξυββιτιοία οοπιὰ ἐπ ΤΡ] τουααεον ἴσπε : 

Ταγτίρογαμι ἰδ] 6 πὶ 5υ5ρΡΊΟΟΥ 6556 ἀδᾶπι. 
Ιηϊεοΐαπι σαραϊΐ εβὶ ἢ εἴϊαξα εχ ρεοΐογε ἰοΐο 

Μεῃϑ δθὶῖ : ὑβ4ι6 δάξδο πιὲ οοπηᾶ ἔανα οαρ!ῖ. 

(ὐαπάϊάα Ξυβρεηβοβ τεϊϊπεηΐ υθϑ]δπηῖηδ ΟἶΓΓΟΞ ἢ 
ΝῸΠ ΤΗΪΠΟΓ ἴῃ ποβίγο ρεοΐογε Ἐδπηπια οα]εῖ. 

Θυΐρρε {τῖρ!εχ {τ ρ! οαπι οομηϊ δῖαν Οτδιῖα ἔοΓΠιδπῚ, 

Νυλάχαο πὴ ἴπ πιε Ρ 5 58115 Ἰρπῖβ Βαρεῖ 9 

201. ΑΘΆΤΗΙΞ ΟΒΑΤΟΒΙ5. 

Νίοπ βπι Υἱποβιϑ : 51 υἱβ ἰᾶπιθ ΕὈΓΙ5 αἱ 5118, 
ΤΑ τη, βεὰ Ἰαθ τὶς ροουϊα ἰδοῖα ἰυ15. 

Ηος ἰὰ 531 ἕαοῖα5, ΠΟΠ Ῥοββιπι 5ΟΡΓΙΙ5 6588, 

Νες ἴυφοτα εϑὶ δάεο ἄυϊοα πηϊπιβιθυίαπι, 
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πορθμεύει γὰρ ἔμοιγε κύλιξ παρὰ σοῦ τὸ φίλημα, 
χαί μοι ἀπαγγέλλει τὴν χάριν ἣν ἔλαῤεν. 

202. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂, 

Φεῦ φεῦ, καὶ τὸ λάλημα τὸ μείλιχον ὃ φθόνος εἴργει, 

βλέμμα τε “λαθριδίως φθεγγομένων βλεφάρων᾽ 

ἱσταμένης δ᾽ ἄγχιστα τεθήπαμεν ὄμμα γεραιῆς, 

οἷα. πολύγληνον βουκόλον Ἰναχίης. 

“Ἴστασο, χαὶ σχοπίαζε, μάτην δὲ σὸν ἦτορ ἀμύσσου" 

οὗ ἢ ἐπὶ ψυχῆς ὄμμα τεὸν τανύσεις. 

2608. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΊΙΚΟΥ. 

Μήποτε, λύχνε, μύχητα φέροις, μηδ᾽ ὄμόδρον ἐγείροις, 
μὴ τὸν ἐμὸν παύσης νυμφίον ἐρχόμενον. 

Αἰεὶ σὺ φθονέεις τῇ Κύπριδι, καὶ γὰρ ὅθ᾽ Ἡρὼ 
ἥρμοσε Λειάνδρῳ...θυμὲ,, τὸ λοιπὸν ἔα. 

Ἡφαίστου τελέθεις " καὶ πείθομαι, ὅττι χαλέπτων 

Κύπριδα, θωπεύεις δεσποτικὴν ὀδύνην. 

264. ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Βόστρυχον ὠμογέροντα τί μέμφεαι, ὄμματά θ᾽ ὑγρὰ 
δάχρυσιν ; ὑμετέρων παίγνια ταῦτα πόθων" 

φροντίδες ἀπρήχτοιο πόθου τάδε, ταῦτα βελέμνων 

σύμόδολα, καὶ δολιχῆς ἔργα ἐξυναξοσιφς 

Καὶ γάρ που λαγόνεσσι ῥυτὶς παναώριος ἤδη, 

καὶ λαγαρὸν δειρῇ δέρμα περικρέμαται. 
ὍὉππόσον ἡδάσχει φλογὸς ἄνθεα, τόσσον ἐμεῖο 

ἅψεα γηράσχει φροντίδι γυιοδόρῳ. 

᾿Αλλὰ κατοιχτείρασα δίδου χάριν " αὐτίκα γάρ μοι 
χρὼς ἀναθηλήσει χρατὶ μελαινομένῳ. 

205. ΚΟΜΗΤᾺ ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΙΟΥ͂. 

Ὄμματα Φυλλὶς ἔ ἔπεμπε: χατὰ πλόον" ὅρκος ἀλήτὴς 
πλάζετο, Δημοφόων δ᾽ ἦεν ἄπιστος ἀνήρ. 

Νῦν δὲ, φίλη, πιστὸς μὲν ἐγὼ παρὰ θῖνα θαλάσσης 

λυ μύοδυ᾽ σὺ δὲ πῶς, Φυλλὶς, ἄπιστος ἔφυς: 

206. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

᾿Ἀγέρα λυσσητῆρι κυνὸς βεδολημένον ἰῷ 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΟΙΖ ΡΑΤΑΤΙΝΆᾺΕΙ͂ 

ἐγδηβυθΕ δηΐπη ΤΉ] ἱ οδ]ΐχ 808 (6 Βαβίαπι, 
80 ΤῊΪΠ πὰ οἷαί στδίϊδη ααδιὴ δοσορίξ. 

262. ΡΑΌΙΙ ΒΙΠΕΝΤΙΑΆΠ.. 

δι, μθι, δἔϊδτη Ἰοχαθίδτη ἀμ]οθη τοδί ἰηνίαϊα, 

οἵ οὐξαξαγη οἴδτῃ Ἰοψαδηξαπι ραΙ ΡΟ ΓΔΓ ΠῚ : 

βίδης5. δ 6) ῬΓΟχίπη6 δά βία Γηι5 σϑίαϊε οουϊυμι, 

ὁθὰ στη ηἰ )ι18-ϑοδίοηΐοιῃ Ἰπδοηΐς (118) Βα] ΟΌΓη. 

δία, οἵ ΒΡΘΟΌΪΑΓΘ, ᾿ΠΟΔ 580} ὙΘΓῸ ΘΟΓ {πυτὴ Ῥαησίϑ : 

ὨΟῚ Θηΐπὶ δ ΔηΐΠηΔτη ΒΖ ΟΟμ]0 ἔπ ῬΟποίγαῖβ. 

2638. ΑΟΑΤΗΙἙ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

ΝᾺ ὕῃααδηι, Ἰπσογηδ,, [ΓΒ Γὰηρσιτη,, ΠΟ ἔπη ΓΘ τη ὀχοὶ ἐθ8 

Ὧ6 ΤῈ ἱτηρθαϊαβ ΒΡΟηβυτη ΦΟΟΠ Ϊπ5- Ὑϑηΐδξ. 

ΘΘΙΏΡΘΓ ἴα ἰην 68 ΟΥρυὶδ : αΐρρο οεϊαγω ααιμ ΗΠ ΓΟ 

86-υηχὶξ Τιϑδηᾶγο..... δηΐπηθ, οοίογα οτηϊξία, 

Ὑυϊοδηΐ 68: δἴψυθ ογθᾶο, χυοᾶ, ἀππι]ραϊβ 

Ογὐρυίδμη, δά υ]δγῖβ ΒΟΥ ἀο]οΥΐ. 

204. ΡΑΌΠΙ Β5ΠΕΝΤΙΑΕΠ. 

ΟἸΠΟΙΪπηθπι Τηδέαγ - δὰ 4υΐὰ ΘΧΡΓΟΌΓΑΒ, ΟΟΌΪοβαα: 

ἸΔΟΥΙ ΤΠ 5 ἢ ὙΘΒ ΓΟΥΌΤΩ βία 88 ΔΙΠΟΓΌΓΩ : [πηδάϊάο: 

80} οἰξα ἀϊ Π68 Βα ΟΟΟΒ88-οδγθη 8. ἀοϑὶ ἀ τ ῚΪ ἰδέα ; ἰδέα βαρίὶξ 
βίσῃδ οἱ ἀἰαϊαγπὶ οραβ Ῥογυ  ὶ. [1ἀτὰπ 

ΕἰοΠΐπ) ͵δηὶ ΓΘ Ἰδαίου θι}8 Τυβρᾶ ῬΓΟΓΒΒ- ΓφοΙηδίυγα, 

οἵ Ἰαχᾶ ο0}10 ουξὶβ οἰΓουτηροπαδέ. 

Οὐυδηΐαχῃ ᾿υνθηδϑουηΐ ΠΑ, Πδ0 ΠΠΟγ6 5, ἰδηξυϊω πθἃ 

τ ΘΙ γὰ βθηδϑοιυηΐ οὐγὰ δαἀδοὶ. 

564 τηϊδογία ἀὰ σναίίδιηῃ : βίας πη δηΐπῃ γηΐ Ὠϊ 

Οὐξ 5 το Πογοϑοοί, σαρὶ 6 πἰργοβοθηΐθ. 

205. ΟΟΜΕΤΙῚ ΟΗΑΕΤΌΠΑΒΗ. 

Οὐμ]οβ ῬΆΥ}}8. τηἰβὶβ παυϊσαΐυτη : [5] αγαπ πὶ γὙρίγα 

οὐγαραΐ,, ΠΘΙΠΟΡΒΟΠΩῈ6 ογαΐ. ἱππααβ νυἱγ. 

Νυῃης ὙογῸ, δηλοα, Πυ8 Θρὸ δὰ {{{π|8 τηδυὺὶβ βιυ))ν 

ΒΘΙΟΡΒΟη ; ἔπ Ὑ6ΓῸ ΦαοΙηοᾶο, ΡὨΥ]}}15, πῆ [δοία 68 3 

206. ΡΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΊΙΛΕΙΙ. 

ὙΙΓΌΠ ΟΔηΪ5 Γγ] 080 συθηθπο {(γαϑίαὲ ἠιογϑδι.) Ἰοΐα τ) 

ΝΑ δοοορῖα τ ]1 ἀθ ἴθ ἴεγι θαβῖα, φυδαιια 

Οδυάϊα ἀδοογρϑιῖ, παηῖῖαὶ ᾿ἰδῖθ οα]χ. 

2602. ῬΑΟΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΙΛΆΠ, 

Τροαϊε πθὰ Πῖνον ἀυ οἰβ οοτηπιθγοῖα Πἰηρηδ, 
Μαίΐδαιδ ἔα γον] νου δι ρδΡοΙ !, 

ΝΝΟ5 ἴδοι] βἴαμτθϑ νὉ] ταὶ ΠΑ ΠΊῸΓ ΔΠΙ 6, 
άπ Υ]6}} Τηδο ἶἀο5. νἷχ, ρυΐο, ραβίον ογᾶῖ. 

ϑἴα, Βρθοῦ]αγα, ὰὰπὶ ΠῚ ΟΟΥ δάθ : πᾶπι ἴὰα ΘΟ 8 ̓ς 

ΤῺ ὨΟΒΙΓΟΒ ΔΏΪΠΊΟ5 ᾿ΠλΪηὰ ΠῸΠ ΡΘηθίγδηϊ. 

4203. ΑΘΑΤΗΙῚ ΟΒΑΤΟΆΙ5. 

Νδ ἘΡῚ οοπογοβοδηΐ ῥ᾽ ανίδ ργωϑαρία ἐαηρὶ, 
1 πιθὰβ ἢὰο : Ππο]ὶ ἔδγγθ, ᾿Ἰποογπᾶ, ΠΠΟΥ ΤΩ, 

Τιϑράθγα ΔΠηὰ8 Ὑ ΘΠΘΥΘΠῚ : ΠΔΠ οὐπὶ οοπάϊχογαὶ ΝΘΓΟ 
Τιβᾶ πάτο --- 56 60 οξθίθσα ρᾶγοβ Ἰοχυΐ, 

Μα]οΙθΈΓΟ βου ν 18 : ἀοιηϊ πίαθ ᾿ΐὰ ογθάο ἀο]οτὶ 
Ιῃ Ῥαρίδηι βιυάϊαπι σαι "ΠΟ γ τυπιη,. 

2060. ῬΑΌΤΙ ΒΙΠΕΝΤΙΛΕΙΙ. 

Ουΐϊ ΤΡ] 40, ἔεγὶ ἕλπια, οδηΐβ βαπὶ ἀθπία ρϑιπ], 



ΘΟΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ἈΜΑΤΟΒΙΑΆ. 

ΤΩ θηρείην εἰκόνα φασὶ βλέπειν. 
ΛΜΝ τάχα πικρὸν ΓΕρως ἐνέπηξεν ὀδόντα 
ΠΗ ἐμὲ, χαὶ μανίαις θυμὸν ἐληΐσατο- 

δ Ὁ σὴν γὰρ ἐμοὶ κα χαὶ πόντος ἐπήρατον εἰχόνα φαίνει, 

τς καὶ ποταμῶν δι ναι, καὶ δέπας οἰνοχόον. 

ο΄ 367. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

δ᾽ υ τὶ στενάχεις: β. Φιλέω. α. Τίνα; β. Παρθένον. 

[«α. Ἦ ῥά γε καλήν; 
β. Καλὴν ἡμετέροις ὄμμασι φαινομένην. 

: «. δέ μιν εἰσενόησας : β. ̓ Ἐχεϊ ποτὶ δεῖπνον ἐπελ-- 
᾿ ξυνῇ χεχλιμένην ἔδραχον ἐν στιθάδι. θὼν 
: α. Ἐλπίζεις δὲ τυχεῖν; β. Ναὶ, ναὶ, φίλος" ἀμφαδίην δὲ 
πὰ οὗ ζητῶ φιλίην. ἀλλ᾽ ὑποχλεπτομένην. [ ἔγνων, 
ἃ. Τὸν νόμιμον μᾶλλον φεύγεις γάμον. β. Ατρεχὲς 
μιν τῶν χτεάνων πουλὺ τὸ λειπόμενον. 

α. Ἔγνως; οὗ φιλέεις, ἐψεύσαο- πῶς δύναται γὰρ 
Ὁ ψυχὴ ἐρωμανέειν ὀρθὰ λογιζομένη ; 

268. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

[ἀν τις πτήξειε πόθου βέλος - ἰοδόκην γὰρ 
Ὁ εἶς ἐμὲ λάρος Ἔρως ἐξεκένωσεν ὅλην. 
ΓΝ πτερύγων τρομέοι τις ἐπήλυσιν" ἐξότε γάρ μοι 

λὰξ ἐπιδὰς στέρνοις πιχρὸν ἔπηξε πόδα, 
πὐρομῥὰς » ἀδόνητος ἐνέζεται, οὐδὲ βετέστη ̓ 
: εἰς ἐμὲ συζυγίην χειράμενος πτερύγων. 

3609. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

᾿ Δισσῶν θηλυτέρων μοῦνός ποτε μέασος ἐχείμην., 
᾿ς πῆς μὲν ἐφιμείρων, τῇ δὲ χαριζόμενος" 

εἶλχε δέ μ᾽ ἢ φιλέουσα- πάλιν δ᾽ ἐγὼ, οἷάτε τις φὼρ, 
χείλεϊ φειδομένῳ τὴν ἑτέρην ἐφίλουν, 

ζῆλον ὑποχλέπτων τῆς γείτονος, ἧς τὸν ἔλεγχον 
χἀὶ τὰς λυσιπόθους ἔτρεμον ἀγγελίας. 

᾿Ὀχθήσας δ᾽ ἄρ᾽ ἔειπον - « ᾿Εμοὶ τάχα καὶ τὸ φιλεῖσθαι 
« ὡς τὸ φιλεῖν χαλεπὸν, δισσὰ χολαζομένῳ. » 

109᾽ 

1η- ὉΠ 415 ἔδυ πᾶτη ἱπηασίποιη δἰπηξ υἱάθγο. 

ἘΌΓΘΗΒ ἰογἔαβ56 ΑΥΩΟΡ Δοουθτη ἱπῆχιξ ἀθηΐοπι 

ΤῊ Εΐ, δ ἰηβδ 5. Δηϊπηαπι Πδιην Ῥγορδατηςθοίξ : 
ζαδη ΘηΪπ) δὲ ροηξαιβ ἱπουπάδλτη ἱπιαρίηθμη οβίοπαϊξ, 

εἴ Πυμπηηαμι γογίϊοθβ5, δὲ βου! απ ῬοΟΟΙ Παίογατη. 

267. ΑΟΘΑΤΗΓῈΕ ΒΟΗΟΙΠΑΒΤΙΊΟΙ. 

α. Ουἱὰ σομπηῖβ᾽ ὃ. Ατηο. α. Θαθτα} ὃ. ΨΊΓαΙ ποι. α. ΑΠΠΟ- 

[ΡΌ]Οἤγδμ ἢ 
ὃ. Ῥυ!ο γμη ποϑέυ 8 ὁΩ0}}5 υἰβδτῃ. 

α. ὕὉθὶ γϑῦο ϑᾶγη δηϊτιδαυθν {1} ὃ, ΠΙς, δᾷ οωπδτῃ ἰη- 
ΘΟΠΙπγππὶ ΓΘΟΙπδΐδτη υἱάϊ ἴῃ βίγαϊοςπποθο. [ρσθββιιβ, 

α. ϑΡθυδ5Πη6 βιοοββαηι}. Νῶ, Νῷ,, ἀιηΐοθ : τηδηϊ ϑβίμση 

Βδιιᾶ ΦαδΟΤῸ ΔΙΊΟΓΘΠΙ, 564 ἐπγξίγτιμη. [ἔδτηθη.. 
α. Τιορ επναπη Ροξίπι5 Γαρ᾽5 τηδίγἰτηοηΐυτη. ὃ. ΡΊΔης πονΐ, 

ἀυοηΐδηη ῬΟββββι ηἶ 15 6715 τηυ]έθτη ἀθοβέ. 

α. Νονογὰβ λοοῦ ἔ, ποῦ Ἀπιᾶβ, τηθηζξι8 65. : Ζυοπηοάο 

δηΐτηδ τϑοῖθ ται οοἴπδη8 ἃηΟΓΘ- ἰπβαηῖγ ἢ ἴ θηΐγα ροίοβε. 

268. ΡΑΌΠΙ 5ΠΕΝΤΙΑΈΠΙ. 

Να 4υῖβ ἀρ 5 πηθέτπιαί ἀθϑι θυ ἔθ τὰ : χαΐρρα ρῃδγο- 

ἴῃ π|6 ἱπῃηρδίποϑιιϑ ΑΤΩΟΓ δχϊπδηϊνῖξ ἐοΐδτη. [ἰγᾶπι. 

Νὰδ δίδττιπι ἔγοτηδέ δι συ}8 δἀνοπέυμη : ΠᾶπῚ ὁχ {80 τηἤιὶ 

Το] οἴθιι5 ἱπηροβίεῖβ ρθοΐοτὶ ἀσγατη ἱπῆχιξ ρθάριωῃ, 

ἱτητηοΐτι5, ἱπαυδββδέιϑβ ἰπδίαδξ, ποάθο ἀἰβοδβεὶξ: 

ἴῃ τὴ6 οηἰπι-ἀοίοπαϊ!- 5:10] ΔΓ δαγυτη. 

269. ΑΟΑΤΗ͂ΙῈ ΒΟΗΟΠΑΒΤΊΙΟΙ." 

ῬυδΓΠῚ Π}} ΠΟΥ ΤῚ ΠῚ πΠῚ15 ΔΖ Δ Π 60 ἴῃ τηραᾶϊο ἀθου τ ΡΟ ΡΔ ἢ), 

Ιίου 5 χυϊάδηη ουρίάυβ, αἰξογὶ δυΐοπῃ σταίΠοδη8 : 

δίαμο δἰέγαχιξ τη6 δἰἴθγα., ὁβοῦ]δη8 : ΘΟΠίγδ 6 650, 66 ἔτ΄ 

ἸΔθῖο ραγοθηΐθ δ᾽ ἔθγδπι οβϑοῦ ]θΔΓ, [ἰφυΐϊβ, 

τοϊοΐγρίδγη [4116 Π5 υἱεῖπδθ, ου5 ΟὈ᾽ σα ΟΠ ΘΙ 

οἵ διῃογθιη- ἰββοϊυθηΐθβ ΠῸ Ποῖοβ. ἰγοιηθθάτη. 

ΘΌΞΡΙΓΔΠ5 σι αἰχὶ : « ΜΙΏΙ ἔοτίθ δἕ διηδυί, 

βίοπιξ ἅτηᾶγθ, τᾶν δϑξ, {πὶ ἀρ] οἰ Γ Ραπίδγ. » 

ἬϊΞ 'π᾿ ἀαυῖὶβ 5658 τῃοηβίγαϊ ᾿πιαθῸ οΔηΪ5. 

Οτγεάο, ἔμγεηβ ἴῃ τὴθ ογυάθὶ ἀθηΐϊθ υεπθηστι 
᾿ς Ἐκβρρυΐ, αἰἴψαα δηΐπιο πὶ βροϊϊαυϊξ Απιου. 
 Ουΐρρε ἴχοϑ νυ] υ5͵ γοίεγυπι πῖηϊ ροπῖυβ εἴ ἈΠιΠ65, 

Ἐδ αυξ υἱξε βαῖο ροουϊα του πηδάθηϊ. 

26η. ἈΑΘΑΤΗΙΙ ΟΒΑΤΟΕΙΒ, 

 Οὐἱά ρεμτῖυ5 ἴα ἀποἷβ ἢ ἀπιο. Οὐξ οαυιβὰ ὃ ρα 6} ]ὰ. 

Πς Ρυϊοδταπθϑ οογῖθ οι 5 ρυ]Οῆτα δὰ υἱβὰ πηεῖβ. 
 Ὁῖο υδὲ πουίβιϊ ἢ σθηα]} 5 ἰθιῦρογα απ, 
Πς (ομπιιηεβ ργεπιδγεῖ οὐπὶ τὰϊῃϊ Ἰαποῖα ἰοτοβ. 

᾿ βὅρεβπε ἴγαϊ ἢ βρεϑ δβὶ : βεά πθ ΒῸπα ἔϑ!Π]6γα, οογὰϊ 
Ἐξι τὰϊηὶ ἴυττϊνβ. ΠΟῚ τηδη  δϑἔιι5 ἀΠΊΟΥ. 

1 ρ πη 5η6 ἔα 15 [τε 445 ἢ ΠΟπὰ 50} }1οοῖ 6] 5 

ΘΟΙ͂ΨΙ αἰ Π5 6856 ΤΠΪΏΟΓα πηεΐ5. 
Θοἶβι! ἢ ΠῚ 65 ΔΠΊΔΠ5 : πηδηάαχ ἀθργθηάεγ : πᾶπὶ ΠῸΠ 

᾿ς ΠΙδ ΠΟΥ δϑὲ, εἱϊ χαὶϊ ταϊίοης ροϊεβῖ. 

4068. ῬΑΌΤΙ ΞΙΙΠΕΝΤΙΑΒΙΙ. 

ΕἸαπηπιθα μ6 αυϊξχυδπι {{πηθᾶὶ ἴὰπὶ ἴεἰα : Ῥῃ Αγ ΓΆτη 

Ιπ πιθᾶ ΠᾶΠῚ ὑδοιδπι γα ποσὰ ἔεοϊς ΑἸπογ. 

Νεο ρΡεπμᾶ τηθίπαϊ 46 ργωρεῖβ : πᾶπη ἔδγιι5 6χ 410 
Πηροβὶῖο ργεβϑὶξ ρϑοΐογα ποβίγα ρεάβ, 

Ιπβιἀδὲ ᾿πηπιοῖιβ : 4υ1Ππ, Π6 ἀϊβοεάεγα ροϑϑεῖ, 
Ἐπ εἴϊαπι ρβππᾶ5 Δ βοΙ ἀξ ρ56 51]. 

269. ΑΘΑΤΗΙΞ ΟΒΑΤΟΕΙ5. 

ΒΙΠΑγυπ ΓΘ 115 ΠΌΡΟΥ ΟἸΠῚ ἔοΓἕΘ ᾿ΔΟΘΓΈΠῚ, 

Νεπῖρε ἔανεπϑ υοἱ!β 1}1π5, Πᾶπο οἱ ἈΠΊ8ῃ8 : 

ΠΙᾺ ργοοᾶχ ἀυπιὶι πηθ 5υ8 ἀποῖαϊ δά οβουϊα, [γι ηι: 
ΑἸτορῖι5 ἸαθγῚ5. οδουϊα ρᾶγοα ἀδθᾶπι, 

Ζε]οἴγρᾶ5 {πρΊ θη 5 ΥὙἹοῖη:8 ὙἹΡΡΊΠΙ5 ΙΓᾶ5, 
ΙπάἸοῖο π6 ποβ ργοάογοϊ 1} 500. 

Τηροιιαϊ, ἀἰχίψιθ, ΠυρΙῈχ τὴῖῃϊ μπᾶ ραγαΐα εβῖ, 

Εἰ φυοά 81η0, ΡΑΥΙΪΕΥ 5811 ΤΩ 1567,, εἴ ΄ιιοά ΔΠΊΟΓ.. 
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4710. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Οὔτε ῥόδον στεφάνων ἐπιδεύεται, οὔτε σὺ πέπλων, 
οὔτε λιθοδλήτων . πότνια, χεχρυφάλων. 

Μάργαρα σἧς χροιῆς ἀπολείπεται, οὐδὲ χομίζει 
χρυσὸς ἀπεχτήτου οἧς τριχὸς ἀγλαΐην: : 

Ἰνδῴη δ᾽ ϑάχινθος ἔχει χάριν αἴθοπος αἴγλης : 

ἀλλὰ τεῶν λογάδων πολλὸν ἀφαυροτέρην᾽ 
χείλεα δὲ δροσόεντᾳ, καὶ ἣ μελίφυρτος ἐχείνη 

στήθεος ἁρμονίη ) Χεστὸς ἔφυ Παφίης. 

Τούτοις πᾶσιν ἐγὼ χαταδάμναμαι " ὄμμασι μούνοις 
θέλγομαι, οἷς ἐλπὶς μείλιχος ἐνδιάει. 

211. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΙΚΟΥ͂. 

Τήν ποτε βαχχεύουσαν ἐν εἴδεϊ θηλυτεράων, 
τὴν χρυσεοχροτάλῳ σειομένην σπατάλῃ, 

γῆρας ἔχει καὶ νοῦσος ἀμείλιχρς " οἵ δὲ φιληταὶ, 
οἵ ποτε τριλλίστως ἀντίον ἐρχόμενοι, 

- ,ὔ , Ἂ ᾿ δ᾽ ἐᾺ 4 Ζλ ᾿ -» νῦν μέγα πεφρίχασι- τὸ δ᾽ αὐξοσέληνον ἐχεῖνο 
ἐξέλιπεν, συνόδου μηχέτι γινομένης. 

212. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Μαζοὺς χερσὶν ἔχω, στόματι στόμα, χαὶ περὶ δειρὴν 
ἄσχετα λυσσώων βόσχομαι ἀργυφέην, 

οὔπω δ᾽ Ἀφρογένειαν ὅλην ἕλον - ἀλλ᾽ ἔτι χάμνω, 
παρθένον ἀμφιέπων λέχτρον ἀναινομένην. 

ἭΜμισυ γὰρ Παφίῃ, τὸ δ᾽ ἄρ᾽ ἥμισυ δῶχεν Ἀθήνη" 
αὐτὰρ ἐγὼ μέσσος τήχομαι ἀμφοτέρων. 

218. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Ἢ πάρος ἀγλαΐησι μετάρσιος, ἣ πλοχαμῖδας βοὸς αὙ μετὰρ μ 
σειομένη πλεχτὰς, χαὶ σοδαρευομένη, 

ἣ μεγαλαυχήσασα χαθ᾽ ἡμετέρης μελεδώνης, 
" χεῖρας ἐρικνώθη, τὴν πρὶν ἀφῆχε χάριν. : 

Μαζὸς ὑπεχλίνθη, πέσον ὀφρύες, ὄμμα τέτηχται, 
χείλεα βαμόαίνει φθέγματι γηραλέῳ. 

Τὴν πολιὴν χαλέω Νέμεσιν Πόθου, ὅττι διχάζει 
ἔννομα, ταῖς σοδαραῖς θᾶσσον ἐπερχομένη. 

ἈΝΤΗΟΠΟΟΘΙΖΕ ΡΑΓΙΑΤΙΝΕ 

270. ΡΑΌΤῚ ΒΙΠΕΝΤΙΛΉΙΠΙ. 

ΝΘ γοβᾶ ΘΟΤΌΠΪ5 ἱπάϊσοί, ποάθα ἔα ρ6ρ]18, 
ΠΘΩῸΘ σοιηπηδϊβ, δἴτηα,, σϑίϊοα]]8 - 

τσ 60 (0 οΟ]οτὶ οοάπιπηξ, ΠΘαπ6 ἕο 

ΔΌΓΙΠΊ ἱτροχὶ ξπὶ ΟΥΠἰ5. ΒΡΙ ΘΠ ἀΟΥΘΙῚ ; 

[πάϊοαχαθ Πγδοϊπέμιι8 σγαξίαπι φιξάδην Παδοέ Πατημηβ, 
56 ἔυϊβ ΟΟ0}}5 Ἰοησ6 ἱΠΙΘΡΙΟΓΘΙῺ : []σουΐβ, 

Ἰαθίδααο τοβοϊᾶδ,, δὲ τη} ]]θὰ ἰδία 

Ῥοοίοτὶβ5 Πατιηοπία, οοϑίαβ θϑί Ὑ ΠΟΥ 8. 

Ἠΐβο6 Ομ ἶθι18 690 ΒῈΙΘΟΓ : ΟΩ]}8 5015 

ΤῊ Ό]ΟΘΟΓ, 4105 5Ρ65 ΤΩ6]]16ὰ ἱποοὶϊξ, 

271. ΜΑΟΕΏΠΟΝΗ ΟΟΝΒΘΌΠΑΒΙΒ. 

ΠΙΔτὰ Ὀδοοδηΐθηη 8] Ζυδηο βρ6οῖ6 π] γα, 

{Π4πὶ Ἰαχατὶθ αΐ-Δυγθο- ὁγοίδ]ο βοδοίδηΐριη, 

βϑηθοίιβ ἴθηϑέ δὲ, τ οΥ 18 ἱτ ρ] Δ ΟΔὈΠΠ15; ἀτηδίουοϑ δαΐθηι, 

«αϊ οἹτπι ἐγ]! οἰ ῬΓΘοΘ ἧπ ΘομδρθοξαγητθἼιε γϑηϊθθδηΐ, 

παπο ΘαΉὶ ὙΘΠΘΠΙθηΐου ΔΌΒΟΡΓΟηΐ : Πππᾶ ὙΘΓΡῸ {18 ΟΓΘΒΟΘἢΒ 

ἀοίρεϊξ, ἄσπι οοπρτοβϑίο ΠΟη- Δ 8 Πέ, 

272. ῬΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΙΑΕΗ. 

Μδιδ8 τη 0.8. ΡΓΘΠΊΟ,, ΟΥΘ᾽ Οϑ ; 80 (ΟἸ]ΌΓΩ 

ἱπητηοᾶϊοθ [ΓΘΠ8 ΟἰΓΟῸ ΠΤ ἀθρᾶβοον ἀυσθηΐθιμη : 

ποπᾶθμη Ὑ61Ὸ ὙΘΠΟΓΘΙ ἑοΐδηη οορὶ, 568 δᾶππο Δ θΟΙῸ 

σἰγρίηομι οἰγουτη-Οοουρδίαϑβ Ἰδοξιμη ἀογθοίαπίομη. 

Ῥἰτηϊἀἴατη ϑηΐπη ραγίθμη ῬΑΡΗΪ, αἰτηϊ απ γοτὸ ἀραϊέ Μί- 

αϑὲ 6ρῸ τπηρᾶϊα8 (Δ θ6ῆο ἱπέθυ- Ὁ ΓΔΙηα6. [ποῖγῷ; 

273. ΑΟΆΤΗΙΖῈ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

ΠΙᾺ ῥΥΐα 5. Ὑδηπβίδιθιι8 ΒΡ υθα,, [118 ΘΟΠἃ8 

Ἰαοίδηβ ρ᾽θχδβ οἵ 81 {085-801} {5 ΘΌΥΘΉΒ, 

{ἃ σ]ουϊαία ἀ8 ποϑβίγα βο]}}οϊξυϊπο, 

πανς Ξοποοίαξα τπισοβὰ Ῥυϊογθια ῬΟγα Ια σναίίδη. 

ΜΔΠΊπιᾶ ἱπο]πδΐδ- οβί,, οθοϊἀθυιηξ ΒΌΡΟΓΟΙ ἃ, ΘΟῸ] 8 ἱπία- 

Ἰάῦγτα θα υϊ πῇ ἸΟΖαρΙα 56η}]}. [μπξ, 

Οδηϊίοτα ἰηγοοο, Νοιηθϑίη Ατηουῖβ, ασυΐὰ ἱπαϊοδί 

Ἰορίπηθ,, ΒΌΡΟΥθ48 οἰδι5 ᾿πγδάθη8, 

το, ΡΑΌΤΙῚ ΒΙΓΕΝΤΙΛΆΙΙ. 

Νοο 56 118 γοϑὰ ἀ0]ο15 δρϑὶ : πθὺ γϑβϑῖθ ἀθοουᾶ, 
᾿Θομμμ 6.5 Ορβ δὶ 66 101 τ  ]ο0}15. 

(δπάϊάϊον ΒυθΥὶ θᾶοοᾶ ἰὰ ΠἰΙΟΓῚ5. : ἀΌΓαΠΙ 

Ῥγονοοδῖ ἱπηροχῶ βρδῖϊα ἔδανα σομη:θ. 
Αγάθηϊθϑ βρᾶυρὶὶ γα ῖο5 ΠΥδοΙμ 8, ἃ Γη15 

Οιἱ νϑηϊῇ : δϑὲ οο}}15 56 τϊπον 1116 ἴα ]5. 
ΟΟΥρου 5 ϑἰ μουϊᾶπὶ Θοπη μάθη εἰ τοϑοϊάα αν, 

Ἠδο Ὑοπογὶβ οθϑίι 1}, 81 γΌ60., [Γ6 000. 

Οἰμηῖθιι5 ὨΪ8 Ρ6Γθο. 864 δηΐπὶ 80] παν οοὐ]]}, 

(οηβιιταϊτ βθάθπὶ 5065 ἈὈ1Ὶ Β]απάα βιιδπὶ 

271. ΜΑΟΘΙΒΟΝΙΙ. 

Ἐρτυξιαβ ἸἴΟῚ ἴαοια Ὀαρομαῖα ρα 6}]85, 

Οὐ οἰγοιπι Δ ΓΘΟ 8. 568. ἴ}} ἴῃ οἰ Δ} 15, 

Μου)ἷ5 εἴ βθῃΐο ἰγ 1511 ΘΟὨΒΙ ΠΏ ᾺΓ : αἵ α1ι88 
Οὔνῖδᾶ 86 φυοπάδπι ἴὰγ θα ἔδγοθαΐϊ ἀπ Π8, 

ὔἱ νἱάει, Πουγθβοῖξ, ΘΟ σ  Θ55118 ἀθϑιῖῖ : ἱπάδ 

ΠΙᾺ μαρθεῖ, ὑμθ φυθαὶ ογθβοθρα ᾿ὰπᾶ ἈΠ, 

273. ᾿ΑΘΑΤΗΙῈ ΟΒΑΤΟΒΙ5. 

1|1ἃ ῥ]δθθπβ ἱπημδη6 510], ΤΟΥ ΠηςΘ 416 Βα ρου θᾶ 
Τα ῖρι5 οἵ ροχὶβ Ἰυχυτνιαῖα οοπηΐβ : 

1Π|ὰ ἔεσσοχ ποβίγαβ ογὰ5 ΠΠάαγα, Ποσ πὶ 

Ῥεγάϊάϊι, οἱ συρὶβ Ρα]}]δὶ γαῖα μηδ ηι8. 

Ἐτοπτβ ΠΟΠΟΥ σθοιϊτ, Βα 5! ἀαπὶ ἈθΘΡα, τηᾶτοθπὲ 
Ταιπηϊηα., ἀδηΐ ἔγθηλυοβ γυῖα ἸΔὈΓὰ 5005. 

Ομ τἴ65 νἱπάθχ οδὶ πυμηθῃ ΔΠΊΟΥΙθυ5 : ΘααΌ ἢ, 
Τυάϊοαΐ, οἵ τυμηϊἀϊ5 οοἷον 1118 Ὑθηϊ» 



ΘΟΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΘΒΆΜΜΑΤΑᾺ ἈΜΑΤΟΉΪΙΆ. 

214. ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

ὮΝ πρὶν ἔνεσφ ἐνεσφρήγισσεν Ἔρως [θρασὺς] εἰχόνα μορφῆς 

ἡμετέρης θερμῷ βένθεϊ σῆς χραδίης, 
φῦ φεῦ, νῦν ἀδόχητος ἃ ἀπέπτυσας" αὐτὰρ ἐγώ τοι 

ἔχω ψυχῇ σῆς τύπον ἀγλαΐης. 
᾿Ζῶν» χαὶ Φαέθοντι χαὶ Αἴδι, βάρδαρε, δε 
Κρῆσσαν ἐπισπέρχων εἰς σὲ μαννμλίνν: 

δείξω, 

215. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Δειθλινῷ χαρίεσσα Μενεχρατὶς ἔχχυτος ὕπνῳ 
χεῖτο περὶ χροτάφους πῆχυν ἑλιξαμένη.- 

τολμήσας δ᾽ ἐπέδην λεχέων ὕπερ. Ὥς δὲ χελεύθου 
ο΄ ἥμισυ χυπριδίης ἤνυον ἀσπασίως ὗ ' 
᾿ ἥ παῖς ἐξ ὕπνοιο διέγρετο, χερσὶ δὲ λευχαῖς 

ὍΣ ἡμετέρου πᾶσαν .ἔτιλλε χόμην " 
δὲ τὸ λοιπὸν ἀνύσσαμεν ἔργον ἔρωτος. 

δ᾽ ὑποπιμπλαμένη δάκρυσιν εἶπε τάδε" 
τ ὑῶν νῦν μὲν ἔρεξας ὅ τοι φίλον, ᾧ ἔπι πουλὺν 
» κ« πολλάχι σῆς παλάμης χρυσὸν ἀπωμοσάμην" 

« οἰχόμενος δ᾽ ἄλλην ὑποχόλπιον εὐθὺς ἑλίξεις 
« ἐστὲ γὰρ ἀπλήστου χύπριδος ἐργατίναι ». 

216. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Σὰ τόδε τὸ χρήδεμνον, ἐμὴ μνήστειρα, χομίζω, 
ἴτῳ Ἐσσμον γραφίδι" 

με δὲ σοῖς πλοχάμοισιν-" ἐφεσσαμένη δ᾽ ὑπὲρ ὥμων 
στήθεϊ παλλεύκῳ τήνδε δὸς ἀμπεχόνην" 

: ναὶ ναὶ στήθεϊ μᾶλλον, ὅπως ἐπιμάζιον εἴη 
ἀμφιπεριπλέγδην εἰς σὲ χεδαννύμενον. 

Καὶ τόδε μὲν φορέοις ἅτε : παρθένος" ἀλλὰ χαὶ εὐνὴν 
λεύσσοις χαὶ τεχέων εὔσταχυν ἀνθοσύνην. 

᾿ ὄφρα σοι ἐχτελέσαιμι χαὶ ἀργυφέην ἀναδέσμην 
Ὁ. χαὶ λιθοχολλήτων πλέγματα χεχρυφάλων. 

3271. ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

᾿ Ἄρσενας ἄλλος ἔχοι Ξ τρρὰ δ᾽ ἐγὼ οἶδα γυναῖχας, 
Ἷ ἐς χρονίην φιλίην οἷα φυλασσομένας. 

Οὐ χαλὸν , ἡδητῆρες" ἀπεχθαίρω γὰρ ἐκείνην ᾿ 

ο΄ τὴν τρίχα, τὴν φθονερὴν, τὴν ταχὺ φυομένην. 

2318. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Αὐτή μοι Κυθέρεια καὶ ἱμερόεντες Ἔρωτες 
τήξουσιν χενεὴν ἐχθομένῳ χραδίην, 
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274, ῬΑΓΠῚ Ξ5ΠΕΈΝΤΙΑΒΗ. 

Οὐδ ῥγΐα5 ᾿ηφο. Ρ5 1: Ασηον [Δι ΑΧ} ἱτηδρίπθιη (ὈΓΠδ5 

ποϑέγο ἴῃ οα]άο ἔαπᾶο ἰυϊ οογάϊβ, [6ρὸ 

εφαηι, θα, Βδα, πῸπο Ργδθξογ-Θυ βρθο ΔΕ ΟΠ 6 ΠῚ ΔΥΘΓΞΔΓΙΒ ; δΐ 

ἱπβουρἕυτα ΒΔ Π60 ἴπ τηθηΐθ ἤΐδα ἔπ ἔγρῦπηι υθηβίδεβ. 

Ησης οἴ ΡΗδοΐβοηξ (3οἷ) δἔ ΡΙαἱοηϊ, ο Ῥάγθάγο, οδίθπάδῃι, 

Οτθξοδτη ἱπυργορογδπβ Ε{0Ὶ ᾿5 ΕΠ ἴδτη. 

275. ΕσΌΒΡΕΜ. 

γεβροσίίηο σταΐα ΜΘ ποῦ ἶβ ἴα58 5ΟΙΏΠῸ 

͵δεοθαΐ,, εἶγοα ἔθιυρογὰ Ὀγδομίστη [ΟΓαΌΘΠΒ : 

δυιᾶθηβ 650 δοῦοϑϑὶ ΒΌΡΟΥ Ἰδοΐατη : αῦτηαι6 βρδϊϊ 

αἰτουϊάϊστη τοπογοὶ ἀθοῦσγογοιω ἸῸ Ροπίου, 

ΡΌΘΙΙα 6 βοῖῖπο ουϊσηανυῖξ, τπδηϊδαβαιθ ἐδη!αϊ5 

Ἐρ Εἰ ποβίτὶ οΐδτη Ἰδοθγαγαξ ΘΟΠἍΓΩ : 

βϑὰ ᾿ρβα-αἰπηϊοδηξα το! ψαστη οοηδοΐπλι8 ΟΡῈ5 Διο. 

Ορρὶοΐᾳ δυΐομι Ἰδογιηνβ αἰχιί (4114:  ἔἔᾳαοᾶ πιυϊεην 

« ϑοοϊοξίθ,, παπο φυϊάοτα δεῖβεὶ φαοα ΕΠ σταΐατα,, Ῥγορίο 

« 5250) 6 6-:ἴπᾶ τοᾶπὰ ΔΌΓΙΠΙ ᾿ΠΓΔΥ ΤΩΘ- ΠΟῚ-ΔΟΟΘΡΙΌΡΔΏΙ; 

« ἀϊξεοάθηβ δυΐθηῃ δἰΐδηι ἰη-ϑῖπι Θον 5 υο] αἴ 8 0 15. : 

« δβίϊβ δηΐτη ἰπβδεϊ δ ὈΠ}15 υθπογὶβ ορ  ἤοθ5. » 

276. ΑΘΟΆΤΗΙΓῈ ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΟΙ. 

ΤΙΌΙ μᾶποοα τίοᾶγῃ,, πθὰ Ξροηβᾶ, ἴδθτο 

δὐυτο-ἰπἰοχέα ΓαἸσοπίομ ῥἰεΐαΓα : 

ἐπ ϊοοαηδ ἐπὶ5 ἘΔ Ρ 1115. Πράπιθηβ δυιΐθτα βιροῦ απ, ΓΟΒ, 

Ῥδείοτὶ οαπαϊαἰββῖτπιο μδποοα ἀ65 [ἀΞοἴδτΩς: 

πόδ πδ8 Ῥϑοΐοτϊ ροΐίιβ, αὐ ῬΓῸ ρϑοίογαι! 5ἰξ 

εἰγειτηεῖγοδ- ἥδχυ ἴῃ [6 ἴπ8δ. 

Εΐμδης φυϊάθπι σοβίθβ υἱ υἶγρο ; δἰξδιηθη οἰΐδιη ἰοΓι πὶ 

βροοΐθβ δἕ ΠΡΟΓΟγΌγα ἴη- ΡῈ] γα-βοσοία Πογεμη, 

αἱ ἘΠῚ οοπῆ εἴδη οἔ ἀγσθηΐθιση γϑαϊ τ! οΌ] Τὰ 

οἵ σοιηγηδίογιτω ΡΙθχαβ ΓΘ ΟΠ] ΤΊ. 

477. ἘΒΑΤΟΘΤΗΕΝΙΒ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

Μαβοῦϊοβ αἰϊα5 Βαροαξ ; 650 ΤΌ] 665 ἃϊηᾶγο βοίο, 

ἴπ ἸΙοπσᾶπη ἁιηοεἰἴᾶτὴ υϑὶΐ βογναΐαϑ. 

Τύτρα ρυθοβοοπίοϑ ; οαϊ οπΐπι ᾿ἰβίδηη 

δομδην, ἰηνίάδηι ἢΠ]8πὴ, Πάτα οἷἕο ογοβοθηΐθμι. 

4278. ἈΘΆΑΤΗΙΕ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

1ρ88 τὶ Ουΐμεγοα εἴ ἀυ]οοβ ΑΥΩΟΓΟΒ 

Ἡἰχαοίδοϊοπξ γδοπατη ΟΟΥ ἸηΥΐ50, 

274. ῬΑΌΓΙ ΒΙΤΙΕΝΤΊΛΕΙΣ. 

᾿ Οὐδπι ἔογπιδπι ρυϊάθπι ἴαᾶ 5} ρυεοογάϊα ποβίγαπι 

ο΄ βϑευϊρίοτυπι ρτγίποερϑ εἰρίαγαϊ ΑΠΊΟΓ, 

᾿ Ἐχερυΐς Βειι 50 110 : οοπῖτα τρϊῃὶ οοτάς ργοΐαπάο 

ο΄ Βατεὶ δάδυς γυῖα ρα] οΒτὰ ἤβαγα ἴὰϊ. 

Ηδπς εξὸ πυης 5011, ροβίμδο ἄδθο θέγπεῖε ὨΠ], 

Ἀεχ ἔεγαϊ αἱ ἀε ἴθ Οποβϑῖι5 ἀυ Ι ΓΙ ιπι. 

ἣ 277. ἘΒΑΤΟΞΥΒΕΝΙΒ ΞΟΒΟΙΆΒΤΙΕΟΙ, 

 Βιἰηὲ 4115 5 Παπιπια τιᾶτε5 Σ ΤΩ 1Εὶ ἔδαιίπα τογάϊ οὶ ; 

Παγαὶ εἰ εἴδεται ἔογὶ θῈ πα 8115 ὉΠΊΟΥ. 

Τειγίοα τὸ ρθε ἴδοῖαϑ ριοΓ : ἰηνάα ἤοτΙ 

Ταρῖτατ, εἴ οεϊογεβ ἔεγὶ Ὀγαυῖβ Βοσὰ Ρ1]08. 

278. ΑΘΑΥΗΙΞ ΟΒΑΤΟΒΙΒ, 

[ρϑὰ ψεπὺς γεπεγεμηαε ΘΒοταβ οοτηαῖι5 ΑΤΠΟΓΌΣΩ 

γαῖ! ρεγάδπϊ οῸΥ τϊῃῖ ἴάθα πιαῖα, 

Θ᾽ τηρθὺβ ἴῃ ΡΌΘΓΟΚ ἰΐ ἈΠΠΟΓ : Π6Ὸ ΡΕΓἔγαδι' ἀπηχυδπι. 

Νες τὶ 5'πὶ ἴδῃ] ΘΟΠβΟἾτ15 ἴρ56 πηΑ], 
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ἄρσενας εἰ σπεύσω φιλέειν ποτέ’ μήτε τυχήσω, 

μήτ᾽ ἐπολισθήσω μείζοσιν ἀμπλαχίαις. 
Ἄρχια θηλυτέρων ἀλιτήματα" κεῖνα χομίσσω, 

χαλλείψω δὲ νέους ἄφρονι Πιτταλάχῳ. 

219. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Δηθύνει Κλεόφαντις" ὃ δὲ τρίτος ἄρχεται ἤδη 

λύχνος ὑποχλάζειν ἦχα μαραινόμενος. 

Αἴθε δὲ καὶ χραδίης πυρσὸς συναπέσδετο λύχνῳ, 
μηδέ μ᾽ ὃπ᾽ ἀγρύπνοις δηρὸν ἔκαιε πόθοις. 

Υ , ᾿ , ΄ . Ἂ πόσα τὴν Κυθέρειαν ἐπώμοσεν ἕσπερος ἥξειν ] 
ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἀνθρώπων φείδεται, οὔτε θεῶν. 

280. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Ἦ ῥά γε καὶ σὺ, Φίλιννα, φέρεις πόνον; ἦ ῥα χαὶ αὐτὴ 
χάμνεις, αὐαλέοις ὄμμασι τηχομένη; 

ἢ σὺ μὲν ὕπνον ἔχεις γλυχερώτατον, ἡμετέρης δὲ 
φροντίδος οὔτε λόγος γίνεται οὔτ᾽ ἀριθμός: 

Εὐὑρήσεις τὰ ὅμοια, τεὴν δ᾽, ἀμέγαρτε, παρειὴν 
ἀθρήσω θαμινοῖς δάχρυσι τεγγομένην. 

Κύπρις γὰρ τὰ μὲν ἄλλα παλίγχοτος " ἕν δέ τι χαλὸν 
ἔλλαχεν, ἐχθαίρειν τὰς σοδαρευομένας. 

281. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Χθιζά μοι ἭἙρμώνασσα φιλαχρήτους μετὰ χώμους 
στέμμασιν αὐλείας ἀμφιπλέχοντι θύρας 

ἐχ χυλίχων ἐπέχευεν ὕδωρ" ἀμάθυνε δὲ χαίτην, 
ἣν μόλις ἐς τρισσὴν πλέξαμεν ἀμφιλύχην. 

ἘἘφλέχθην δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑφ᾽ ὕδατος" ἐκ γὰρ ἐχείνης 

λάθριον εἶχε χύλιξ πῦρ γλυχερῶν στομάτων. 

282. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Ἢ ῥαδινὴ Μελίτη ταναοῦ ἐπὶ γήραος οὐδῷ 
“τὴν ἀπὸ τῆς ἥδης οὐχ ἀπέθηχε χάριν, 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΚΕ ΡΑΙΠΑΤΙΝΑῚ τ 

ΠΙᾶΒΟΙΜ]05 81 ΔΠΙΔγ6 βέυἀ6 00 ἀπαιᾶπι : πϑιι αἰ ἰηρᾶτα, 
ὍΘΥ6 ἱποϊάδη) ρθοοδί!5 τηδ]ου θυ. ἮΝ 

δα Ποῖαηΐξ ρμδοοδία οἰμπη- πη ] 1 ου 8. Π1ὰ ἴδταπὶ,, 
᾿ανθηθβ δυΐθπι γο παύδτη 5.0! 0 Ῥι 1100. “ 

279. ΡΑΌΠΙ 5ΠΙΕΝΤΙΑΉΙΙ. 

Οαποίαξαιν ΟἸδορμδπί5,, δὸ ἰογέϊιτη [8 π ρ΄ 
ἱπο ϊπαγὶ Πα πθπ., βοηϑίτη οοπηβυχηρίαῃ. 

Οτΐπδπι γοτο οἱ οογᾶϊδ5 ἤΠδτητηᾶ οὔτη Ἰατηΐη6 δχβεπαπογθίατ, 
ὨΘΩΊΘ ΠῚΘ ἰΠϑουηηἶ 15 αἰπ ἀρογθέ ἀθβίουβ. ὁ 

ΑΒ, φαοίο5 Οὐ μογοδηι δα] αγαυϊξ 56 ΘϑΡ τα θη ΓΔ ΤΏ -6886 ἵ 

86ἃ ΠΟ4Ὸ6 ΒΟΙΪηΐθι15 ἐἰΐα ρατοῖξ, ποθ ἀ 18... 

280. ΑΟΘΑΤΗῚΙ.Ὲ ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΙΟΙ. 

Απ ἴα φυοααθ, ῬΗΠΙππα,, βαβεϊπ68 ἸΔΡΟΓΘΠῚ ἢ ἀπ’ οἰϊδπι ἴρβᾶ 
ἸΔΒΟΓα8.,, 5[οοβ οοῸ}}8 ἐδ θοβοθηβ ἢ βόα τὰ 

δυξ ἐὰ φυϊάθηη βου πΌτη ΠΔ 0.685 1} οἰββί μη πι, ποβέγεθ δυο ἢ} 

ΒΟ] οἰ αἴ ηἶβ. ΠΟΙᾺ γαῖ οί ΠΟαῸΘ ΠΟΤΊΘΓΙΒ ἢ : 

Τηγϑηΐθβ αἰέψιναπο δάση, ἐπδιηιιθ,, μλΐβογα, σθηδη) 
φΟηΒρ  οἷδπι ἔγοαα θη θιι5. ἐἰϊποΐδτα ἸΔΟΥ ΠΣ 

ΟΥρυῖβ ϑηΐπὶ ἴῃ οοἴογῖβ Ταϊάθηῃ ἰηοβία δ5ξ, βοᾶ οο θοπίηι 

βογ[α-6δί,, αὐ οὐο- Βαθοαΐ Βα ρΟΙθᾶ8. 

281. ῬΑΌΠΙ 5ΠΠΕΝΤΙΛΗΠ, 

Ἡδτὶ ἱμ-η6 Ηδυμηοηδβ8ἃ, Ῥοϑί ΤΟΙ -ΔΙΏδΔηΐ65 ΘΟΙΪ588- 

ΟΟΓΟΠΪ8. ΤΟΙ ΘΠ ΐΘ ΠῚ 81} [ΌΓΟΒ, [οπο8 
6 ΟΠ] Ιοἰ 5 Τὰ παοθαΐ δάυδηι, οἱ ρουάθθαξ οϑοϑδυ θυ 

«υδπι ΒΤ ἴῃ θυ δηη ΠΘΧΈΘΓΔΠΉΒ Ὑοϑροσᾶπη. [Πϊπ8 
ΓΠΟΘΠΒ1185 ὙΘΙῸ 80ΠῚ Θἔϊδηη πηαρὶβ Δ ἐἰ 6 ἀφιιῖ : πιὰ οχ ἴ1- 

ἀυ]οῖ ογα ὁσου]ζαπη οἸἶχ Βαθοραΐ ἵπποι. ὃ 

482. ΛΘΟΛΤΗΙΠῚ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟῚ 

αγδΟ 5 ΜΘ 6 Ἰοησῶ βοηθοί 8 ἴῃ Πϊηλΐπ6 

ΘΧ ᾿υγοηΐᾶ πδίδηη ποη ἀδροβιὶΐ σταϊδπι, 

Οὐἱρὰ 511 ἱπ ἰθῃθυὶβ πηθᾶ Ῥθοοᾶν 886 ΡῈ6}}15 : 

Ριττἀ]Δοὺβ ρΡΌΘΓΟΒ5 5 5 Πα δῖο 510]. 

2379. ῬΑΟΌΠΙῚ ΒΙΡΕΝΤΙΛΆΓΠ, 

Οὐυποῖαϊαν ΟἸΘΟρΡμδη 5. Αἴ μθο τῖῃὶ ἴον τα ἰᾶπὶ απὸ 
Ῥοῆοῖς οι ουθἢ8 ἴσπα ᾿ΠΘΘΓΠᾶ 5:10. 

Ῥεβοίαϊψαθ αἰϊπᾶπι πιθὰ ἕαχ, ἀδίβοϊς αἱ 111ὰ, 

Ἑδχ ΥἹρὶ!! τουτεὶ χαθ ταὶ οοτάὰ ἴδοθ. 
ὙΈΒΡΕΙΘ ΡῈῚ ψΈΠΕΡΟΠῚ ἰοἴ165 Ἰυγαῖα γθηΐγα,ἡὺ 

Νοι Πουλΐπ68 ἤοοοὶ, πο ἴδοϊὶ 1}1ἃ ἀ605. 

ο8ο. ΑΘΑΤΗΙΞ ΟΒΑΤΟΆΙΒ. 

ὙΘη6 οἰϊαπιὶ Δ πὶ ΘΘΡΙΪ ΔΠΊΟΥ, 5ΦΥ 6 ἀοΙοΥὶ5 
Θά! εἄαχ οου}}15 ΠΠπηπια, ῬὮ]Πη., ἔιι15 ἢ 

Δ Ροῖ᾽8 ἀΟΥΙῚΙ5 [Δ ϑιαν 5, οἱ ἘΠῚ ουΓα 
Ν]]ὰ δϑὶ ἴῃ τοῖο ρθοῖογθ ουγὰ τηθ ὃ 

{Π|υἀ Ιάεπι ἱπνεπῖθβ, ΤῈ ΠπαΠΊ 6, ΒΌΡΟΥΡα, νἱάερο 

Ρεογρδῖυο ᾿ΔΟΡΥΠλΪ5 ΘΟ ΠῚ ΠΟ] ΤῈ σ6Π85, 

ϑῶνδ αυϊάθπι Ὑαπυβ οϑῖ; ρα ϊογαπι ἰαυβθῶ ἤος Βαθοὶ 
ΟΥἿῈ το] Θηΐ6 5. αἰτὰ Ἐὰ ρ γο Πα.] ὉΠ : 

281. ῬΑΌΙΣΙ ΒΙΓΤΕΝΤΙΑΒΙΙ, 

ἨδογΟ 588, ΠΊΘΓῸ {ἰ θ8 Π5, ἀπηὶ ΠΠ]πᾶ 5ΘΥΥΟ 
Ιρβίυβ, οἱ υἱποῖ!β ΠΟΥ θι18 ΟΥ̓ΠΟ ὉΓ68 ; 

Μδ ογαῖμο ρϑυβαάιϊ ἀχυθ : τυσΡαΐα τορθηΐθ, 
ὙΊΧΑὰΒ 5101 {πὰ γθάάϊτα ᾿ὰθ6 οοπηᾶ αϑβί : 

Ρ]υ5 ΔΡ ἀαιιῖβ οα] υἱ, 415 ογθάθγει ἢ Ἰηϊα8 Βα θαι 

πὶ Πδαμηπηλο ἀοτηϊης ἰδοῖιι5 ἃ ΟΥῈ οαἰἶχ. 

282. ΑΘΑΤΗΙᾺ ΟΒΑΤΟΒΙΒ. 

ΜΟο]]15 ἴῃ ΜΙ 6} 116 56η11 [πὶ ΕΠ Πλ1πᾶὰ ; ΡΥ ΠῚ 
Νο ἰδπλθῃ φἰαιϊ5 ρογάϊά! 114 ἀθουδ. 
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ἀλλ᾽ ἔτι μαρμαίρουσι παρηΐδες, ὄμμα δὲ θέλγειν 
οὗ λάθε - τῶν δ᾽ ἐτέων ἣ δεχὰς οὐχ ὀλίγη; 

3 τα τρυμανα τὸ παιδιχόν. ᾿Ενθάδε δ᾽ ἔγνων 
᾿ ὅττι φύσιν γιχᾷν ὃ χρόνος οὐ δύναται. 

388. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Ἢ μοι σπένδουσαν ἐπήρατον οἰχτρὰ Θεανὼ 
εἶχον ὑπὲῤ λέκτρων πάννυχον ἡμετέρων " 

ἐξότε γὰρ πρὸς Ὄλυμπον ἀνέδραμεν ἕσπερος ἀστὴρ, 
Νὰ. μελλούσης ἄγγελον ἠριπόλης. 
Οὐδὲν ἐφημερίοις χαταθύμιον" εἴ τις ᾿Ερώτων 
λάτρις, νύχτας ἔχειν ὥφελε Κιμμερίων. 

284. ΡΟΥΦΙΝΟΥ͂ ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΥ͂. 

Πντα σέθεν φιλέω" μοῦνον δὲ σὸν ἄχριτον ὄμμα 
᾿ ἐχθαίρω, στυγεροῖς ἀνδράσι τερπόμενον. 

385. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

᾿ Εἰργομένη φιλέειν με χατὰ στόμα δῖα ἹῬοδάνθη 

ψρορ« ΦορᾳρὈἝμ τω σχεν" τις ὡς ΉῊΝ 

ἀρχὴν εἰς ἑτέρην εἶλχον ἔρωτος ὕδωρ, 
αὐερύων τὸ φίλημα. περὶ ζωστῆρα δὲ χούρης 

μάσταχι ποππύζων, τηλόθεν ἀντεφίλουν. 
“Νν δὲ πόνου χαὶ τοῦτο παραίφασις- ἣ γλυχερὴ γὰρ 

᾿ ζώνη πορθμὸς ἔην χείλεος ἀμφοτέρου, 
286. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

: Ῥετα μοι, Κλεόφαντις, ὅση » ὅση χάρις, ὁππότε δοιοὺς 
ΟΠ λαάθρον ἐπαιγίζων ἴσος ἔρως χλονέει. 
ἷ Ποῖος ἄρης, ἢ τάρθος ἀπείριτον, ἠὲ τίς αἰδὼς 
Ἶ τούσδε διαχρίνει. πλέγματα βαλλομένους ; : 
ὁ Εϊη μοι μελέεσσι τὰ Λήμνιος ἥρμοσεν ἄχμων 
Ἷ δεσμὰ, χαὶ Ἡφαίστου. πᾶσα δολοῤῥαφίη" 

μῦν, ὗς ον ἐπστὺς να αν ἕῳ Εἰ: Ὡὡ τ τὰ 

τ λὶ χά, λυ ἀμ Ν μο. 

μοῦνον ἐγὼ, χαρίεσσα, τεὸν δέμας ἀγχὰς ἑλίξας 
ϑελγοίμην ἐπὶ σοῖς ἅψεσι βουλομένης. 

Δὴ τότε χαὶ ξεῖνός με καὶ ἐνδάπιος χαὶ δδίτης; 

Γ 

" πότνα, χαὶ ἀρητὴρ, χῆ παράχοιτις ἴδοι. 

Γ΄ 387. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

ὌΝ ΡΤ ς΄ Σπεύδων εἰ φιλέει με μαθεῖν εὐῶπις ᾿Ερευθὼ, 

β6ἃ δᾶάδυς Ξρ᾽οηαοηξ σθηδθ, ΘΟΌΪ 5416 ΤΩ] ΘΟ ΓΘ 

ΠΟ Θ5:ΟὈΙΠ π5 : ἀπΠΟΓΌΙ ἴδιηθη ἀθοδβ ΠῸΠ μᾶΙγὰ: 

τηδηδέ δἰϊδπη ἔγθτηΐξιβ 116 ᾿αυθη 5. Ηΐο δυΐθπη ἱπίο αὶ 
«ιοα πδίογαπμι ΥὙἱΠΌογα ἔθιηρῈ5 ΠΟ Ροΐαβέ. 

283. ΡΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΊΑΆΒΗΙ. 

1,Δουϊπηᾶ5 ταὶ ζαπαδηΐοτη Δι Ὀ ΠΘὴν τη ΐβογα 65 ΤἬρδΠΟ 

ΒΔΡΟΌΔΓη ΞΌΡΘΓΙ Ἰδοΐο πιθὸ Ῥου-ἰοΐδιη-ποοσΐθιῃ : 

δχ-(ὰ0 δηΐπι δα ΟἸγτηραπι ἃἀβοοπᾶογαί ἩΘΞΡΟΓΙΠῚ 55, 

ΟΡ υτραθαΐ ζαΐατοθ πυποίατη δυγοτγῶ. 

ΝῚΙ τρογίδ! νι5 Θχ- ἀπί πνϊ-βοηξοηίία ουδηΐέ. 81 φαΐ ΑΤΔΟΓΙΙΡΩ 

ἰατηῦϊα5, ποοΐθβ πάθογοὸ ἀθθυϊξ ΟἸΓΩΓ ΘΓ ΙΟΓΌΤΩ. 

284. ΌΕΙΝΙ ΘΟΜΈΞΤΙΟΙ. 

Οτηηΐα ἔμπα ἀ ἴσο; Ξοτα ὙότὸῸ ποη-ἀἰβοογποπίθτωη ΘΟ] ΌΤΩ 

οὐϊ, αὖἱ ἰην πἰβ γἱγῖβ ἀοἸοοίδίοΓ. [{ἀὐτὰ 

285. ΑΟΑΤΗΙῈ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

ΝΟΙ-ῬΟΓΓηΪββα βου αν τὴθ οὐα 5π0Ὸ αἰνῖπα ἈΠοαδπίῃς 

Ζοβᾶτη Υἱγρίηδίθυη δχίθπαϊξ ἐὐγέιιδψιεθ τηθαϊἍτη, 

οἵ δᾶγη οϑου!αυαΐαν. ἔσο υότο,, δ 45 οθὰ ΔΤΌΠοχ, 

[οπέοτη δᾶ δἰΐαπι τὰρίδθατη ἃιηοτγίβ ἀχαυϊαπι, 
Τοϊγογθυτη- γῆ θηβ ἰἃ θαβίατη  εἰγοδάαθ Ζοηδ πὶ ΡῈ6]18 

1206 }}15 φαϊξο- ῬΟρΡΡΎϑγηο,, διηΐπαβ ἰην!οθ πη -ΟϑοΌ] ΠΑ Γ. 

Ἐγδΐ δυΐεγα τοτὲ οἔ μος 5 ἴδγηθη : ἀ0] 65 Θηΐπὴ 

Ζοπᾶ ἰγαϊδοΐαβ ογδξ 1801} αἰγί α5486. 

286. ῬΑΌΒΙ 5ΠΈΝΤΙΑΒΗΙ. 

Βεοραΐα τοὶ, ΟἸΘορμαπίβ, φυδηΐα δἐέ σταῖϊα, χασιη ἄπ 08 

ὙΟΠΘτ ΘηΐοΥ ἱΓΓΌ ΘΠ ΡΩΤ 810 Γ τοϊαΐξαΐ ! 
Οὐδ]6 ΒΟ Ιατα, δαξ ἐογεϊ σα] υτὴ ἴπσθηβ, δὰξ 48 ΡΟΣ 

Βο566 βοραγδῖ, σοτῃρίθχιβ ἱπουπίοβ ἢ 

Ο 58 ββϑϑηΐξ γηθῖβ τ δτῖ5 Τα ΤΘτηηΐᾶ οοτηροϑαϊξ ἱποι 

σἰποῦϊα εἕ Ὑυ]οδηὶ οτηπῖβ ἀο]οςίίαβ! 

βοίατη ΘφῸ, ἱπουπᾶα, ἔπατη σοΥΡῸ5. ὈΓΔΟΉ 5 ΔιηρΊ Θχι5 

οι] ΘΓ ἴῃ ἔπΐβ ΤηΘΓ ὈΓ 15 γο θηξῖ8. 

Τυπο 88Πη6 οἴ Ποβρθ58 τὴ οἵ ̓ ηάϊσθπδ δ υἱδίου, 

δἴπηᾶ: οἱ βδοογᾶοβ. δὲ σοηΐυχ 'ρβα υἱάθδί. 

287. ΑΘΑΤΗΙῈ ΒΟΗΟΠΑΒΤΊΟΙ. 

ϑέυάοηβ 8 26 βῃηδέ ἀἴβοογο ἔοστηοβα Εσγθαΐῃο, 

ὐυδηηηυδπι εἰθηΐπι πηι] οϑ ἀἰρὶτῖ5 [απ σοπηραΐαὶ ἀππος, 
ΠΙεοεθγα εϑὶ οου 15 καῖ να πιο τ σεηΐβ. 

᾿ Πρβαρυε]ατῖς τπδπεὶ 111 [εγοοῖα. Ὑδπιρας 
ψίποεσε παίυγαπι πο 4αϊῖ, υἱ Ηϊς νἱάθο. 

ἤ 

' 
[ 

αϑάᾷ. ἈΌΕΙΝΙ ΒΟΜΕΒΤΊΟΙ. 

 Ἰθυποῖὰ ἴὰϊ ρεγᾶπηο : 5015 σογταρίι5 Θ0Ὲ 105 

Ῥἰβρὶϊςεῖ, ᾿πέαπηθϑ ουἱ ρίασπογε υἱγὶ. 

86. ῬΑΟΤΙ 5ΙΠΈΝΤΙΆΒΙΙ. 

τφι, ΟΑἸεορμδηῖῖ, υἱάδ Ὀἱηῖ5 5ιϊ σγαῖϊα, ΠΈΧχῸ5 

; ἈΝΤΒΟΒΟΟΘΙᾺ 1. 

Οὐο5 5ϊπιεὶ ᾿ηβᾶπο ἔπ γθϊ Πα γευβαΐ ΔΠΊΟΥ : 
Ουἱ πιοῖιι5, δυΐ Β6}}} γαθῖθβ, δὰξ οαγα ρα ΟΥΙ5 

Ὀινε αὶ ποά!ς 1411} 15 ἱπηρ]]οῖῖο5 ἢ 
που πι6 βιγϊησαπὶ 4:5 1,6 πυπῖα ῥσχοία! ἴποὰϑ, 

Αὐΐ 4114 5ὲ φυϊά ΜΌ]ΟΙΕΓ ἀτγῖϊβ μαθεῖ : 

πὶ πΉ]Ηΐ 51: ρα] ἢ τς ἀδοογρεγε σαυάϊα πηθη ὈΓῖ5, 
Ἑυπάεγεααα ἀπηρίοχυβ ἴῃ ἴθ 601] ΠΙ608. 

[ποοῖὰ ἴππς, Βοσρεβ, εἶν!β, τισι 54ι16 βασογάο5 
ὕὲ πιὲ σοῃϑρίοϊαπῖ, ὕΧῸΡ εἰ ἴρ5ᾶ, το] πε. 

287. ΑΘΑΤΗΙῈ ΟΒΑΤΟΒΙ5. 

Ἐϑϑβεὶ ἀπηδη3Π6 Ππιδὶ ἔογπιῖβ ΡΓεθϑίαπ 5 Ετθαϊμο, 
ὃ 



τὰ. ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΙΖ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

πείραζον χραδίην πλάσματι χερδαλέῳ΄ 

« Βἥσομαι ἐς ξείνην τινά που χθόνα μίμνε δὲ, χούρη, 
« ἀρτίπος, ἡμετέρου μνῆστιν ἔχουσα πόθου. » 

ὅ Ἧ δὲ μέγα στονάχησε χαὶ ἥλατο, χαὶ τὸ πρόσωπον 
πλῆξε, καὶ εὐπλέχτου βότρυν ἔρηξε χόμιης, 

καί με μένειν ἱκέτευεν " ἐγὼ δέ τις ὡς βραδυπειθὴς 
ὄμματι θρυπτομένῳ συγκατένευσα μόνον. 

Ὄλόιος ἐς πόθον εἰμί " τὸ γὰρ μενέαινον ἀνύσσαι 
ῖὸ πάντως, εἰς μεγάλην τοῦτο δέδωχα χάριν. 

288. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

᾿Ἐξότε μοὶ πίνοντι συνεψιάουσα Χαριχλὼ 
λάθρη τοὺς ἰδίους ἀμφέθαλε στεφάνους ; 

πὺρ ὀλοὸν δάπτει με" τὸ γὰρ στέφος, ὡς δοχέω, τι 
εἶχεν, ὃ καὶ Γλαύχην φλέξε Κρεοντιάδα. 

289. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Ἡ γ᾽γμραῦς ἣ τριχόρωνος,, ἣ ἡμετέρους διὰ μόχθους 
μοίρης ἀμθολίην πολλάχι δεξαμένη. 

ἄγριον ἦτορ ἔχει, καὶ θέλγεται οὔτ᾽ ἐπὶ χρυσῷ, 
οὔτε ζωροτέρῳ μείζονι χισσυδίῳ" 

5 τὴν χούρην δ᾽ αἰεὶ περιδέρχεται" εἰ δέ ποτ᾽ αὐτὴν 
ἀθρήσει κρυφίοις ὄμμασι ῥεμδομένην, 

ἃ μέγα τολμήεσσα ! ῥαπίσμασιν ἀμφὶ πρόσωπα 
πλήσσει τὴν ἁπαλὴν οἰχτρὰ χινυρομένην. 

Εἰ δ᾽ ἐτεὸν τὸν Ἄδωνιν ἐφίλαο, Περσεφόνεια, 
10 οἴκτειρον ξυνῆς ἄλγεα τηχεδόνος. 
Ἔστω δ᾽ ἀμφοτέροισι χάρις μία" τῆς δὲ γεραιῆς 

δύεο τὴν κούρην, πρίν τι καχὸν παθέειν. 

290. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Ὄμμα πολυπτοίητον ὑποχλέπτουσα τεχούσης; 
συζυγίην μήλων δῶχεν ἐμοὶ ῥοδέων 

θηλυτέρη χαρίεσσα. Νίάγον τάχα πυρσὸν ἐρώτων 
λαθριδίως μήλοις μίξεν ἐρευθομένοις" 

εἰμὶ γὰρ ὃ τλήμων φλογὶ σύμπλοχος" ἀντὶ δὲ μαζῶν, 
ὦ πόποι, ἀπρήχτοις μῆλα φέρω παλάμαις. 

91. ΤΟΙ ΑἸΤΟῚ; 

ΕΪ ποτ᾽ ἐμοὶ, χαρίεσσα, τεῶν τάδε σύμόολα μαζῶν 
ὦὥπασας, ὀλθίζω τὴν χάριν ὡς μεγάλην" 

εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς μίμνεις, ἀδικεῖς, ὅτι λάόρον ἀνῆψας 
πυρσὸν, ἀποσύέσσαι τοῦτον ἀναινομένη. 

Τήλεφον ὃ τρώσας καὶ ἀχέσσατο᾽ μὴ σύγε. χούρη, 

εἰς ἐμὲ δυσμενέων γίνεο πιχροτέρη. 

(οηΐαθατη ΟΟΥ 6715 ΘΔ] 0 ΘοΙηΠοπίο : [νῖνρο,. 
«100 ἴπ Ῥουθρτί δι ΔΙ Ζυδτ ἐθυγᾶτη ἢ ἐν δα ΐθ Ἰηδῇ6, 

ἰηΐορτα,, ποϑίυ ΠἸΘΠΠΟΓ ἍΤ ΒΟΥ Δἢ8. ΔΙΩΟΥΪ 5. » 

ΠΙὰ δυΐθτῃ γϑῃθιηθπέθι ἱηρσουγαΐί, οἵ ὀχ! αἱξ, οἵ γυϊίαπι 

(οΥ, οἵ ΘΠ. ῬΙΘχὶ ΘΡΙΠ1 ἀνᾶτῃ Ἰδοοτανξ, 

οὕ τη8 Ὁΐ-ΤηΔΉΘγΘΙὴ ΟὈβΘογαραΐ : Θρο γυρτὸ, αΐ ὥβτ ῬοΓδιιδϑιιβ 

ΟΟΌΪΟ ἐδϑίϊοβο ἃπηνΐ ΒΟ] ΠῚ. [αἰϊψαΐβ, 

Βοδίιι8 811} ἈΠΊΟΓΟ : (4 Θηΐπι 88Π6 ΘΌΡΙ Θθδπν ΓΔΟΘΓῸ 
ΟΠηἶΠΟ., ὙΘ]ε τηᾶσηδη ἤΟΟ ΘΟΠΟΘϑ81 σγδί τη. 

΄ 

288. ῬΑ ΠῚ ΒΙΠΕΝΤΊΛΗΕΙΙ. 

Ἐχ-ᾳαο τὶ ὈΙ θα πεϊ οΟἸ!αἄθη5 ΟΠ δυο 

Ομ Ῥγορυὶὰβ οἰγουχη οὶ ΘΟΥΟΠδ8., [«υϊάάδην 

ἰρηΐβ ρογηϊοίοβιιβ τηθ ἀογογαΐ : πᾶπὶ ἢΠἃ φοτοπᾶ, τξ ΡΒ τον, 
Βαϊ φιοαᾶ οἴΐδιυ ΟἸδιιοθη Οὐθοηξ5- Π]ΐδμ ἀοΠΠἀρσγανίξ. 

289. ΑΟΑΤΗΙᾺΣ ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΟΙ. 

ΑΒ, 4υδς ἐγ αχη-Υἰχ  ἐ-ΟΟΥΠΙΟΌΤη 86 618, αι ΠΟΒΕΓ 88 ̓γῸ- 

[αἴ Ῥγ ον β ΠηΔ 0Π 61 5έθ ρα Οὐ παϊ, [Ὀΐδυ' πη] θβ 85 

ΒΘΟΥΙΠῚ ΟΟΥ Ὠδδοί, οἵ δυ ΟΣ ΠΘΩῸΘ ΔΙῸ, 

ΠΘΟΩῈΘ ΤΊΘΥΔΟΙΟΥ 6 Τ᾽ ΟΓ 16 ῬΟΘΏΪΟ 

864 Ρ6]1Δ 1) ΒΘ. οἰγουτηβροοίδί. 51 σοῦ ον ϑᾶην 

γἱάθθὶξ ἐαγν!8. Θ06}1}18 ουδραηΐθμ, 

8 ἢ ναϊᾶθ δυάδοθῃηι! οΟἸ ρἷ5 ἴῃ ἴδοὶθ 

[ουξ (ΘΠ τι τη ΒΟΥ ΠΟΥ σουηθηΐθιη. 

51 δυΐοπι γοῦα Αἀοηΐη διηαυ βίϊ, ῬΟΥΒΟΡΒΟΠΘ, 

ΤΩ ϊΒΟΓΘ 6 ΟΟΙΏΙΉ τ ΠἾΒ 50]]}οἰξἀἴη 65 ἐρτ Γι Ἰηΐ8. 

βίο δι θοι5 ὈΘηθἤοἰατη ἀΠῸΠῚ, 0 ἃππὰ δαΐθιη 

ἸΠθογὰ ΡῈ ΘΠ δηΐοτιδπὶ τιδττη ΔἸ πιοὰ Ῥαβ5δ- που ῇ. 

290. ΡΑΤΙῚ ΒΠΕΝΤΙΑΆΙΙ. 

Οοὐ]απὶ γδ] 4 6-50}]1οἰξα τη οἰ ατη- [2 ]16 5 τη 5 

ῬᾶΓ τηδουιτη ἀραϊξ τ ΤΟΒΘΟΡΌΤΩ 

Τοιηΐηᾶ δι} 115. Μδρίοδηη ΤΌΤ βδὴ ἔδοθτα ΔΙΏΟΥ ΩΣ 

Γαγέϊτα γᾶ }}18. τηϊδουϊέ γθοπ θι8. 

ΌΤΙ, ΘΗΪΠῚ ΤΉΪΒΘΙ Πδτημηδ6 ΘΟ] οἰ 8; Οἵ ῬΓῸ ΠΔΙΏΠΪ5., 

ο αἷϊ, οἰϊοβὶβ τηᾶ]ὰ ἴὉγῸ τηδηΐθα18. 

: 291. ΕΟΒΡΕΜ. 

51 τη, σγαΐα Ῥι6118, ἔπδυατη Ἠδθοθθ ΒυτΏθΟ]8 ΤΩΔΙΉἢ.1- 

ἀοαϊβ!, ργάϊοο θοποῆοϊππι μοο τπξ τηᾶρηαση. ἰτὰπ 

δ᾽ σϑγὸ ἴῃ οἱβ β} βἰβίϊβ., ἰπίααο- ἔδοῖθ, φαρᾷ Υἱοϊθηΐδπι δο- 

ἴδοοπι, δχϑί σι 6 Θδπὶ ΓΟ ΒΔΠ8. [οομάϊβί 

ΤΟΙΘρ απ αὶ γνυϊπογαυϊί οἰϊδτη βαπᾶυῇ : πὸ ἔπ, Ρα6]1α, 

οὐδὰ τὴ6 ΒοΒΕθ5 ἢ 85 ΟΡ ΘΙ ΪοΓ. 

Ησπο ΤΟρουΪ, ῬΟβ86 1} οουῖαβ αὐ 6856, ἀο τ. 

Ἐχίθυπαβ 8060, αἰχὶ, Ἰοπρίπαπιι5 ἃ ΟΓΔΒ : 
Τὰ ἰδπηθῃ Ο ΠΟΒΙΓΙ Υἱγ8 ΡῈ 6118 ΤΠ ΘΠΊΟΥ. 

ΘΌΡ 5116 η5 σϑηνίϊυμι ἀράϊτ οἱ 5101 δοπβοῖαϊ! οτὰ, 

Εἰ εἰγγαπι ταραϊὶ ἀθ τα] αηῖθ ΘΟΠ]8 : 
Ἔτι τοραὶ αἱ τπηδηθδπι : ρᾶβϑιι5 ΠῚ6 πη] τὰ ΓΟΘΆΙΙ 

ὙἹΧ οο0}15 5018 βίρῃα ουρὶϊα ἀθά!, 
Ἑογ[ὰηαῖιι8 ΔΙΏΔἢΒ ΘΡῸ 51ΠῚ  ὉΤῸ ΤῊΌΏΘΓΘ ΠΙΔΒΉΟ 

ἘΧΡΘηβιπι, ν ]ὰΪ Βροπίθ φυοά ᾿ρ56, 10}. 

88. ῬΑΌΠΙ ΒΙΓΕΝΤΙΛΆΙΙ, 

Ἐχ 4 ( πᾶπι πηΘ ΠΏ] } ΘΟΠ5015 ὙἱΠΙ 86 Ἰοοί 6 

Τπιροβυῖὶ ΟΠΑτΊο]ο οἰδπὶ βιὰ βογία ΠΏ}, 

Ἰρῆδ ΟΓΘμΊΟΣ ἰοΐαϑ. : 56Γ1}5 ὨΙ [Ὰ]10 ἴῃ 1115, 
ΠΙᾺ αυο ρον ΟἸαυοα Ογθοηῖῖ5, εραΐ, 



392. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂, 

ξ ἀπδαλδαρταν πρὸς Παῦλον “πα τν όναι 

Ἐνθάδε μὲν χλοάουσα τεθηλότι βῶλος ὀράμνῳ 
᾿ φυλλάδος εὐχάρπου πᾶσαν ἔδειξε χάριν" 
ἐνθάδε δὲ χλάζουσιν ὅὁπὸ σχιεραῖς χυπαρίσσοις 

τ πον» μητέρες ὀρταλίχων - 
5. χαὶ λιγυρὸν βομδεῦσιν ἀχανθίδες- ἧ δ᾽ ὀλολυγὼν 
Ε ᾿ τρύζει, τρηχαλέαις ἐνδιάουσα 
ἘΠ Ἀλλὰ τί τί μοι τῶν ἦδος, ἐπεὶ σέο μῦθον ἀὐδεν 

ο΄ ἤθελον ἢ χιθάρης χρούσματα Δηλιάϑος: 
Καί μοι δισσὸς ἔρως περικίδναται" εἰσοράαν γὰρ 
χαὶ σὲ, μάχαρ, ποθέω, χαὶ γλυχερὴν δάμαλιν, 

; μὲ περισμύχουσι μεληδόνες" ἀλλά με θεσμοὶ 
εἴργουσιν δαδινῆς τηλόθι δορχαλίδος. 

293. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ 

ἀντίγραφον ἐπὶ τῇ αὐτῇ ὑποθέσει πρὸς τὸν φίλον ᾿Αγαῦίαν. 

Θεσμὸν Ἔρως οὖχ οἶδε βιημάχος, οὐδέ τις ἄλλη 
ἀνέρα νοσφίζει πρῆξις ἐρωμανίης. 

᾿ Ἐἰ δέ σε θεσμοπόλοιο μεληδόνος ἔργον ἐρύχει, 
᾿ οὖχ ἄρα σοῖς στέρνοις λάδρος ἔνεστιν ἔρως. 

5. Πρῖος ἔρως, ὅτε βαιὸς ἁλὸς πόρος οἶδε μερίζειν 
͵ σὸν χρόα παρθενιχῆς τηλόθεν ὑμετέρης: ᾿ 

Νηχόμενος Λείανδρος ὅσον χράτος ἐστὶν ἐρώτων 
: δείχνυεν, ἐννυχίου χύματος οὖχ ἀλέγων- 
ἕ σοὶ δὲ. φίλος, παρέασι χαὶ δλχάδες - ἀλλὰ θαμίζεις 

10 μᾶλλον ᾿Αθηναίῃη, Κύπριν ἀπωσάμενος. 
᾿Θεσμοὺς Παλλὰς ἔχει, Παφίη πόθον. Εἰπέ" τίς ἀνὴρ 

εἶν ἑνὶ θητεύσει Παλλάδι χαὶ Παφίη ; 

394. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΑΛ. 

Ἧ γραῦς ἣ φθονερὴ παρεχέκλιτο γείτονι χούρη 
δόχμιον ἐν λέχτρῳ νῶτον ἐρεισαμένη, 

προθλὴς ὥς τις ἔπαλξις ἀνέμόδατος- τ Ἐὰ δὲ πύργος 
ἔσκεπε τὴν χούρην ἁπλοὶς ἐχταδίη" : 

ΘΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΠΑΝΜΑΤΑ ἈΜΑΤΟΆΙΆ. 115 
292. ἈΟΑΤΗΙΈ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ, 

ἴῃ Ορροβὶτῖ5 τοὶ ράγίθιβ αν δε 5 ῥτορίος Ιοζοβ επούδη- 

(85 ΠΡ 6 ] 5 πιΐβϑιις ῬδΌ]ο 5:16 μἰαγίο, 

Ηἰο ᾳυϊάθηη υἱγθηβ Πογθηΐς σάτηο ϑῖθθα 

Γγοπαϊατη ΓογεΠίατη οτηπϑια οβέθηίξ σταίϊατη ; Ἡ 

ιῖς δἴϊδτη εἰδησιπέ 50} τη θγοβὶβ συ ργ βϑὶβ 

ΔΥ̓65, ΤΟΒΟΙΔΟΓΌΤΩ τηδέγοβ ΡΌΠΟΓΌΠΙ : 

εἴ αἷᾶγα {τππίυπέ ςαγά 6 1685: ξασέαν δυΐθηι 

ΒΟ, ΔΒΡΟγΙ5 ἰπβίἀθηβ συ θΐ58. 

ϑεὰ φυ το οι - 5 ἀοἰθοίδεϊο, φυδπᾶο ἔπυχηι 5ουτποηθΣ 

ΤΩΔ] 6 πεν Φαδτη οἰ μᾶγορ βοπο5. Π 6125 [δυάϊγο 

Αἴφιοδ ἀσρίθχ ΔΠΊΟΥ τὴθ οἰγουτηγδσδίυγ : δά ϑρίςογα δηΐπη 

εἰ 6, Βεαΐβ, οαρῖο, δἔ ἀπϊοοτα ἠα νομῶι, 
ΟὈΪ 5 5011 οἰξυἀΐπ68 τὴ δοπϑατηπηξ  γϑγανῃ 6565 ΤῈ 

ῬΓΟΘῺΪ ἀγοθπέ ἃ συδοῖ!! ἀογοδᾶθ. 

293. ΡΑΌΠΙ Ξ5ΒΠΕΝΤΙΑΒΙΙ 

Βεβροῦβαπι ὧς οοὔδπι ἀγδιπιοπΐο δὰ ἀπηϊσυτη Ασαϊπίδτη. 

1μδϑότη μδυᾶ ΠΟΥΪ ΑἸΩΟΓ Υἱοϊθηΐαβ, ποαας 84}18 0118 

δοίίο νἴγυτη βοϊαηρὶξ ἃ-[Ὀγογθ- ιηδίοσίο. 

51] τέτοὸ ες δᾶ -Ἰοροβ- βροοίαπεϊβ συγοθ Ορὰ5 ἱτηρϑαϊξ, 

βοὴ ἰηοβέ ὑγοϊπᾶθ πο ρῥϑοίοτὶ πυροίποβιιβ ὅτου. 

Οὐδ}15 ψιιᾶδο ὅτῆογ, Ζυδηᾶο ὈΓοΥβ ἰγαϊθοίβ τοδὶ ναἱδΐ 

ζπδπι ῬΟγΒΟηδΙ ἃ Υἱγρίπθ ῬγοσῸ ἔμπα [ἀϊνίάογα 

Ναΐδηβ 1,δαπᾶογ, φαδπίᾳ εἰξ ροΐεπέϊδ ἀιιογιτι, 
τηοηδίγαυϊξ, ποοΐξασηθτη δασίατη μαι σατδηβ: 

ΕΠ σογο,, δτηΐοθ, δᾶξαμπε δἰϊδτη πᾶνθβ8 υθοίογίς ; ξεὰ ἴτγο- 

τηδσὶς ΜΙπογυδι, ποτα ταϊθεΐα. [ᾳυοπίδο 

1,6665 Ῥ4}145 μαβθεΐ, διβόύδθπι Ὑ 6ππ5. ὈΪ]ς : 45 Υἱγὺ 

5Β'το] βεγυϊεΐ Ρδ]δαϊ οἕ Ὑ δ πουῖ ἢ 

294. ΑΟΑΤΗΙῈ ΒΟΗΟΠΑΒΤΙΟΙ. 

ἈΠῸ ἰηυϊᾶδ δοσυραογαξ υἱοΐπδθ ΡΌ6]128. 

σαγγυτη ἴπ Ἰδοΐο ἀογξατη βαΐ]εΐθηβ, 

Ρτγοϊδεΐατα τξ δἰϊχαοα τηπηϊτηθηξατη ᾿πδοσδϑϑυτη : οἵ βίους 

ἰοροθαΐξ ΡΌθΠ]Δπη Ξίτυρίοχ- υθϑ}5 διηρίδ. [{υττὴ5 

3902. ΑΘΑΤΉΤΩΞ ΟΒΆΤΎΟΞΒΙΒ, 

εἰπῆ Ε τεξίοπε εἰγδὶς ἀρσεγεῖ, εἴ εἷς ἤαγε τεςροπάεγεί, αὐ 

Ῥαύστης ΒΙΠΕΝΤΙΑΒΙΌΜ ΠΑΓΠΊΕΙ , 410 σε πιειπογίαπι εἰ 

χεστιξοῖϊξαί. 

᾿ Ηἰἱς ραΐα]οβ ἕαπάεῃϑβ υἱγιϊ ἀθ φεβρίϊε γάπηοϑ, 

Ἐτοπάϊθας ᾿ππυπιοτῖς Ἰυχυτίδιογ Ὠυππε5 : 

Τηΐεν εἰ δογῖαβ οἰδηρὶϊ ΞΌ] πη σα ρΓεϑβαβ 

ΟἸβεσυδηβ ρῈ}}ο5 σαπάϊᾶα τηδῖεγ ἃυῖβ. 
᾿ς ΐςο πιαϊυτηῖ5 δογεάπϊα νοοῖθα τηϑιαῖ ᾿ 

3 Οὐυοάκαε τυδῖ5 ἴεπεγυπι βιγιάδὶ, δοδηῖμῖβ μαροῖὶ 

᾿ ϑεὰ αυϊὰ ἴπ Ηἷ5 τὶ ἀυϊοε, ἴπᾶ5 ἀπέϊγε Ἰοαιεῖας 

τ΄ Οἱ ευρῖίαπι, ργδ χυᾶπι ρυϊξαὶ ΑρΟ]10 ἘΒεγπ ἢ 
Ναης ἀεδιἀετ!! ἀπρίεχ το ϊηὶ οαυα, υἱάεγε, 

ο΄ Ορίΐϊηιε, ἄσπι ἥαστο ἰε, Τ)απιδ]!πιᾳυε πηδᾶπι, 
᾿ Θυ τΩΐπϊ οοΓ ατῖξ : 5εὰ Ἰοσιπὶ ππης ἰΔΒοΥ ἀγοεῖ 

ὡς Σώπα μείω 

Με φγοςεὶ ἃ ἴδμεγο ξόγρογα Πογοά! ϊ5. 

293. ῬΑΌΤῚ 5ΓΠΕΝΤΙΑΒΙΙ 

Ἀεεροποαπι. 

705 πεβεῖξ υἱοϊδηΐμϑ δῖποῦ : ἀΐνε!εσε 4} 1110 

ΟΠιοΙ! ταῖϊο ποπ ναϊεῖ }14 υἵγαπι. 
Αἴ ἰα 5ῖ ροββαηξ σϑϊποσγα ποσοῖϊα ἰθσιι, 

7ατη ἴυδ Υἱχ τηοάϊοιι5 ρεοΐοτα ἰεπίδὶ ἈπΊΟΥ. 
ἙσααΪ5 παΠΊ ΠΕ ΔΠΊΟΓ εϑῖ, 51 ἴε Ῥγοόβῖθεγα ρυθ} 5 

Βυΐδεῖξ ἀϑρεςῖῃι ἴάπη Ὀγευῖβ ὑπάᾶ ἔτεϊ! 9 

Μοηρίγαϊ Αθγάεσπιιβ, 4128 υἱβ ἴῃ ΠΟΤῈ, παίδίογ, 
Οὐειη ποοσΐυγπα πΙ8}} ἰοσττ ἧἵτὰ πηϑγῖ5. 

Αἱ ἘΠΡῚ βξαπὲ πᾶνεβ εἴϊαπι. ϑεὰ ἴῃ τίς Μίπεγνες 

Τοῖυ 65 : βξις ΨΈπεσὶ ΠΟῚ 51π1|} ε55εὲ Ἰοσῦπι. 
αὐτὰ επι5 αἴξεοϊας μαρεδῖ, Τγιϊοπία ᾿εδε5, 

Οὐυἷ, ΡΤΕΓΟΓ, Βαϊς ΡΑΓΙΐΕΣ βεσυῖϊαὶ εἴ ΨΈΠΟσῖ ἢ 



1: 

1Ιδ 

110 

χαὶ σοβαρὴ θεράπαινα πύλας σφίγξασα μελάθρου 

χεῖτο χαλιχρήτῳ νάματι βριθομένη. 
ἜἜμπης οὔ μ᾽ ἐφόθησαν" ἐπεὶ στρεπτῆρα θυρέτρου 

χερσὶν ἀδουπήτοις βαιὸν ἀειράμενος, 

φρυχτοὺς αἰθαλόεντας ἐμῆς ῥιπίσμασι λώπης 

ἔσδεσα" χαὶ διαδὺς λέχριος ἐν θαλάμῳ 

τὴν φύλαχα χνώσσουσαν ὑπέχφυγον᾽ ἦκα δὲ λέχτρου 
νέρθεν ὑπὸ σχοίνοις γαστέῤι συρόμενος, 

ὠρθούμην κατὰ βαιὸν, ὅπη βατὸν ἔπλετο τεῖχος " 
ἄγχι δὲ τῆς χούρης στέρνον ἐρεισάμενος, 

μαζοὺς μὲν χρατέεσχον" ὑπεθρύφθην δὲ προσώπῳ, 
μάσταχα πιαίνων χείλεος εὐαφίῃ. 

Ἦν δ᾽ ἄρα μοι τὰ τω Ὲ καλὸν στόμα, χαὶ τὸ φίλημα 
σύμθολον ἐ ἐννυχίης εἶχον ἀεθλοσύνης. 

Οὔπω δ᾽ ἐξαλάπαξα. φίλης πύργωμα χορείης, 
ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἀδηρίτῳ σφίγγεται ἀμθολίη. 

ει ’ , ἦ  “- 
ἔμπης ἣν ἑτέροιο μόθου στήσωμεν ἀγῶνα, 

ναὶ τάχα πορθήσω τείχεα παρθενίης, 
οὐ δ᾽ ἔτι με σχήσουσιν ἐπάλξιες. Ἢν δὲ τυχήσω, 

στέμματα σοὶ πλέξω, Κύπρι τροπαιοφόρε. 

296. ΛΕΟΝΤΙΟΥ, 

ΨΨαῦε μελισταγέων στομάτων, δέπας εὗρες, ἄμελγε" 
οὐ φθονέω, τὴν σὴν δ᾽ ἤθελον αἶσαν ἔχειν. 

2960. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛ. 

᾿ἜἜξότε τηλεφίλου πλαταγήματος ἠχέτα βόμδος 
γαστέρα μαντῴου μάξατο χισσυδίου, 

ἔγνων ὡς φιλέεις με" τὸ δ᾽ ἀτρεχὲς αὐτίκα πείσεις 

εὐνῆς ἡμετέρης πάννυχος ἁπτομένη 
Τοῦτό σε γὰρ δείξει παναληθέα" τοὺς δὲ μεθυστὰς 

καλλείψω λατάγων παίγμασι τερπομένους. 

297. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἠϊθέοις οὐχ ἔστι τόσος πόνος, ὁππόσος ἥμιν 

ταῖς ἀταλοψύχοις ἔχραε θηλυτέραις. 

Τοῖς μὲν γὰρ παρέασιν ὁμήλικες, οἷς τὰ μερίμνης 
ἄλγεα βυθεῦνθαι φθέγματι θαρσαλέῳ, 

παῦρηδ τ᾽ ἀμφιέπουσι παρήγορα, χαὶ κατ᾽ ἀγυιὰς 
ἡ πλάζονται γραφίδων χρώμασι ῥεμθόμενοι" 

ἡμῖν δ᾽ οὐδὲ φάος λεύσσειν θέμις, ἀλλὰ μελάθροις 
χρυπτόμεθα, ζοφεραῖς φροντίσι τηχόμεναι. 

ἈΝΤΗΟΠΟΟΘΙΖΕῈ ΡΑΓΑΤΙΝΕῖ 

ΑΟ ἔδγοχ ἔϑηλι]ἃ,, ἐγ 15 οοη δέν οἴ5 οα ἰοι]!, 
1δοοθδΐ τρθγδοο ᾿ψαογα σγαναίδ. 

Αἰδατ θη ΠΟῚ ΠῚΘ ἔθγΓ ΘΓ : Πᾶ ΠῚ οδΡἶπ6 ἰδ 
ΤΉΔΗΪ 118 5ΕΓΘρ ἔα γυ-Ὑ Δ η 0118 ρα] α] τὰ ΒΌΠ]ναΐο,. 

βη68 ἀγάθηΐθ8 (Το ογ αΉν} τηθὶ Ὑθηξ]ϑέϊοπο ΡΔ}] 
ὀχϑηχὶ : οἵ βδηθίγαπβ ΟὈΙ Ζατ5 ἴῃ οὐ σα απ 

Οαβίοαοπι ἀογτηϊθηΐθπι δἰαρὶ, οἰδιηχαθ Ἰθοξὶ 

᾿ΠΙΘΥΪ 18 5 Ἰη5{{{18 Ὑθηΐγ ΤΘΡΘηΒ, 

ΟΡ σΟθΔΠ.Τη6 Ῥδυ]α πὶ {ἃ ῬΟΓΥΪ 5 δΓαΐ ΤῊ ΓΒ: 

οὗ ῬγΟΡΙΟΓ ΡῈ 6116 δᾶ -Ῥθοΐιβ δηϊθηβ, 

ΤΠ Π188 ῬΓΘΠΘΠἄθθδμη, οἵ Ἰυχυτί θᾶ πη ἰῃ ΟΥΘ,ἢ 

ἸΔ  απη.-ὙἾΓΠ]6 ῬάΒ 68 181 τη Π ἀ η6. 

Ἐγαΐ αἱϊχαθ τα εἰ Βρο]απι ρα] ἤγατα ο8, δὲ Βαβίσμ 

Ρίψηαβ ποοσξαγηΐ ὨΔΌΘΡὰπὶ οου δτηϊηΐβ. : 

Νοπάυχῃ δαΐοπι ἀϊτίραϊ οαγῶθ Ῥγορασηδουαγι υἱγρί πἰ δι 5, 

β86ἃ δᾶμπιιυιο ργ τη -τορυἀἰδηΐθ οἰδυάίξαν αἰ] οπο, 

Αἰἰδπιθη 81 8108 Ῥυρσπορ ἱπἰ Βίτηι8 οουΐδιηθη, 

πῷ οἷἕο γαβίδθο τηιγοβ υἱγρίηἰ α 8, [οαΐιιβ 6ΙῸ, 
ΠΘ4ῸΘ. Π6 ΔΙΊΡΙΪ5 ἀγοθθαηΐ τηπηϊτηθηΐδ, 81 δαΐθπὶ 8556- 

ΘΟΙΟΠ88 ΕΠ Ϊ Ρ]οοἴδτη, Οὐργὶ ἔγοροθἃ- Ρουίδ8. 

295. ΤΕΟΝΤΙΗΙ. 

Ῥδηρθ ΒΗΘ] ΠΠ8 ΟΥα, ΡΟΟΌ] ΠῚ ! γορουὶβε, βυρο : 

Π0η ἰηγίᾶθο ; 56 'ρ86 ἔπδηὴ Ὑ6}16Π} βογίθιη ὨΔΌΘΓΘ. 

290. ΑΘΑΤΗΙᾺ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

Ἐχ 400 υἱηιὲ 5δἰοιξ 6] ΡῈ] ογορ ἐδ η 15 βέγ ἀυ} 8 βέγορί 5 

γοπηίγογῃ [αἰ αϊοὶ ἰοεἰρὶξ ροου]ῖ, [βαδάθθί5, 

ΠΟΥΪ ἰδ 6586-Δηηΐοδπι τΪπΐ, Ουοα γϑγαπὶ 516 βίαι πη μοῦ - 

ΟΡ Π5. ποβίγὶ ἱπίθρτατα- ρου-ποοίοιη ΡΥ ΠΙΟΘΡΒ. 
1ἃ 6 δηΐμη τηοηϑίΓΔ Ϊ Ὁ ΟΙΩΠἰπο- υθγᾶσθμα, ΠῚῸ5 δυΐθη ΡῸ-᾿ 

Βη  ἐἴδτη Ἰα ̓ ουτη-οδἀθηξατη 188 ΟὈ]Θοἰδηΐθ8-56. [(ἀἴογ 5 

297. ΕἸὔΒΌΕΜ. 

Ταγρηϊθιιβ΄ ποη δϑί ἰαπίιι5 αηηυΐ Δ θῸΓ, φαδηΐι8 ΠΟΡΐ5.,., 

ἀρ] Ιοδ 5. τ] γι θ8, ἱποα ϊ, 

ΠῚ15 δηΐπη δάβυηΐ Φ8168, συϊθὰβ Οὐ 

ἀΟΙΌΓΟΘ πᾶύγαηΐ Παθηΐο ογαίθη6, 

οὗ Ἰπάϊογα ἰγδοίδηΐ βοϊδηΐία, οἵ ΡῈ Ὶ υἱδϑ 

ἀοϊοοίδηξαγ Ρἰοἴπγάγαχη σΟἸοΥ 5 γασαηΐθϑ : 

ΠΟ 8 Ὑ6ΙῸ Π6 Ἰποοπη αυϊ ἄθιη υἱθγ ἴὰ5 65 έ,, 868 ἰη-οαϊθυ8 

ΟΟΟΟ] ΔλαΓ, Ο βου γῚ5. 5011 ἀπ 5 πΟ5-Θοπϑυπηθπίθ8. 

205. ΤΠΕΟΝΤΙΙ. 

ΤδηρΘ ΘΔ] ΙΧ ο5 ἀυ]06 ἔανο τηᾶρὶβ : δὴ 110], 5066 : 

Νόοὴ δαυϊάθπι ἰην!άθο, 564, φυοά 68, 6856 Υ6]1πὶ, 

397. ΑΘΑΤΗ͂Ι ΟΒΑΤΟΚΙΒ. 

Νόο. ἴδηι] Ἰανθηιμι ἀϊνοχδηὶ οοτάα ἸΆΒΟΓα5 

Ηδι 4υδηὶ Τα ΐβογαβ. ΠῸ5 τ ]Π]1Θ ὈΓΘ ΒΘ Πα. 

ϑυηῖ 1115 αιοονα οοἤογβ, Ταοτγαιη δυάδι ἴῃ Δ 068 
ΤΑΌογὰ ἡοχ ΟὐΓᾶ8 ΘΧΟΠΘΓΆΓΕ 5185: 

Θιπὶ ΨΑΓΙΪ [5115 : δὲ ΠΠΟ ΡΘΓ οομηρὶϊα ουγϑαπῖ, 
Νυμο δηΪπιο5 δὲ 86 ρἱοῖα [4 0611 νοοδῖ. 

ΝΟΡῚ5 ἤθὸ Ἰυθθηὶ ἴὰ8 ΘΘΓΠΘΓΘ : ΘΟΠἸ ΠΙῈΡ ᾿πίΓἃ 

ΑἸαιβῖγα ἀοηνι5, ἴά 065 π05 ὉΡ] οἴδοᾶ τογαῖ. 
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298. ΙΟΥ̓ΛΙΑΝΟΥ͂ ΑΠῸ ΥΠΑΡΧΩΝ 
ΑἸΡΥΠΤΙΟΥ͂. ᾿ 

ΠΑ Μαρίη Βεγαλίζεται-" ἀλλὰ μετέλθοις 
᾿ς χείνης, πότνα Δίχη, χόμπον ἀγηνορίης" 
μὴ θανάτῳ, βασίλεια. τὸ δ᾽ ἔμπαλιν, ἐς τρίχας ἥξοι 

γήραος, ἐς ῥυτίδας σχληρὸν ἵκοιτο ῥέθος" 
τίσειαν πολιαὶ τάδε δάχρυα" κάλλος ὑπόσχοι 

Ἶ ποῖα ἀμπλαχίην, αἴτιον ἀμπλαχίης. 

999. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

« « Μηδὲν ἄγαν, » σοφὸς εἶπεν" ἐγὼ δέ τις ὡς ἐπέραστος, 
ὡς χαλὸς, ἠέρθην ταῖς μεγαλοφροσύναις, 

καὶ ψυχὴν ἀικένοο ὅχην ἐπὶ χερσὶν ἐμεῖο 
χεῖσθαι τῆς χούρης, τῆς τάχα χερδαλέης " 

5. ἣ δ᾽ ὑπερηέρθη, σοδαρήν θ᾽ ὑπερέσχεθεν ὀφρὺν, 
ὥσπερ τοῖς προτέροις ἤθεσι μεμφομένη. 

᾿Καὶ νῦν ὁ βλοσυρωπὸς, ὁ χάλκεος, ὃ βραδυπειθὴς, 
ὃ πρὶν ἀερσιπότης,, ἤριπον ἐξαπίνης - 

πάντα δ᾽ ἔναλλα γένοντο" πεσὼν δ᾽ ἐπὶ γούνασι χούρη 
0. ἴαχον" « ἰλήχοις, ἤλιτεν ἢ νεότης. » 

800. ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

Ὃ θρασὺς δψαύχην τε, καὶ ὀφρύας εἰς ἕν ἀγείρων 
χεῖται παρθενιχῆς παίγνιον ἀδρανέος " 

ὃ πρὶν ὑπερόασίῃ δοχέων τὴν παῖδα χαλέπτειν, 
αὐτὸς ὑποδμηθεὶς ἐλπίδος ἐχτὸς ἔδη. 

Καί ῥ᾽ ὃ μὲν ἱχεσίοισι πεσὼν θηλύνεται οἴχτοις" 
᾿ ἢ δὲ χατ᾽ ὀφθαλμῶν ἄρσενα μῆνιν ἔχει. 

Παρθένε θυμολέαινα, χαὶ εἰ χόλον ἔνδιχον αἶθες, 

σδέσσον ἀγηνορίην, ἐγγὺς ἴδ᾽ ἐς Νέμεσιν. 

801. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Εἰ χαὶ τηλοτέρω Μερόης τεὸν ἴχνος ἐρείσεις, 

ΟΑΡΕῚ Υ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΑΜΑΤΟΒΙΑ. ἐν 

298. σΌΙΑΝΙ ἘΧ ΡΒΕΕΟΤΙΒ 

ΘΥΡΤΗ. 

ΤΠ βΙ ἀογὈ  Π 15 Μαγῖα Ξαρογθῖξ ; 564 ἕὰ Ραηΐδ5 

{Ππὰ5., ὁ αἰπιὰ Τυδέα, [αβέστηι ᾿πβο  οπ δθ., 

ΠΟῚ τῃηογίθ, ὁ Γοσίηδ : 564 οοπίγα, δα οΥγἶπθ5 ἀδυθμῖαΐ 

βοπθοίυξβ, ἰπ τυσᾶβ ἄσγα δρθδί σϑμᾶ : 

γἱπαάϊοοπξ οδηὶ μδ5 Ἰδοῦίσηδϑ : ρον ξααο Ἰδὲ 

ΔΗΪΠΊ86 ΟΥΠΊΘΏ, ᾿ρβᾶ οιι88 ΟΥΙΓηΪηἶ5. Ὁ ᾿ 

299, ΑΘΑΤΗΙῈ 560ΗΟ01. 

« Νἐἕὲ ᾳυϊὰ ηἰτηῖβ, » βαρίθηβ αἰτὶξ, οἕ δρο, υὐ ΔΙ {15 διηᾶ- 

πΐ γοπυβίμβ, οὐ θα γ ΞΌΡΟΓΟΙΪ 5, [0115, 

δηϊγωδτησαρ δα βε ηδθδτη ἰοΐατῃ ἴῃ τοδηΐϊθτιβ τηοὶ5 

Ῥοβίΐδιη -οβ86 υἱγρίπὶβ, [ογβιδη δ!  ἀ6- βἰ πυυ]αΐς : 

ἴΠ|4 σϑγὸ πἰγηΐατη- οδυαΐογ οἔ [αβίοβαγω δχ [Ὁ] 6 θαΐ Ξυρογοῖ- 

φιυδϑὶ ργιβεϊπῖβ τηουῖθαβ {({αεἰ ξαξἑ ) Βα σοσπβθηβ. Πίυτη, 

Ἐξ πῦης 670 {Π|6 ἔογοχ-δάβρθοΐι., ἑβποιβ, στο - ῬΡΟυβ 5:15, 

{ΠῸ ῥγίιβ ἴθ - υοϊδηϑ., οουταΐ 5Ὲ 10: 

αἴαιο οπηηΐδ ἱπηπιαίαΐα βυπί: οδἄθηβαιθ ἴῃ σϑηϊδ, Ρ1}6}}0» 

Οἰαιιθαπη : « Ῥγορίεια 5:5: οὐτγαυϊξ Ἰαγοπίδ. » 

300. ΡΑΌΠΙ 5 ΕΝΤΙΑΈΠ. 

ΠῚς δυάδχ, οδἕ αἰΐαιογυῖοθ, δὲ βυρογο "5 ἴῃ ἀπῦχη σοηΐγδο- 

πῆς Ἰαοοξ, υἱγαίηῖβ σᾶ π5 ἑπῆττηδο : [5, 

ἢΠ|6 φυὶ δηΐθα ρυΐαθαΐ- 56 Ξρουθῖα ΡΌΘΙΔΤ ΡΌΠΘΟΓΟ, 

ἶρεθ βυθαἼοΐαβ, 5ρ6 δχοίαϊξ. ; 

Αἴχας δῖος φυϊάθηη ργοβίγαϊβ ΒῸΡΡ ΕἾ θ.}5 Οὐ Θτπδέαγ 18- 

{14 δυΐδιη ἵπ οΟΌ} 15 Ὑἱγ Θτὰ ἴγάτη σου. Πηρηίϊς ; 

Υ γρο Ἰδοηἰβεδηΐπιο, δἰίΐδιη ἰ ἰυβέα ἵγὰ Πασγαγθβ, 

τοβεϊησιιδ ΞῈ ρου θίδτη, ργορα βρθοΐα Νοπιθϑβίη. 

31). ΕΒΡΕΝ. 

Ἐκίδτη 5 υἱέγα Μϑγοθη ἰσυτη γοϑεϊσίυτη ἤσοϑ, 

208. ὕἽἹΙΑΝῚ ΞΟΥΡΤΙΙ 

-ἐῷ βέπεγε ργα[εοίογιιπε Αἱ μστισίαίμιπι. 

Ῥαϊεῖγα φυϊάθμι Ματνῖα οὶ, 5οὰ Ἰυποῖα βιρογθῖα ἔου μι : 

Τὺ ἴαδβίαπι Ἰυτῖ5 Ὀῖτα τεϊππάθ ροΐθης. 

Νόοῖ ἴὰ τηογῖς ἰδτηθη : 4αϊπ οᾶπος5 υἱναὶ ἴῃ ΔΠΠΟ5., 
Ελὶ ου|5 ἴῃ στυρὰβ ἀποῖλ Ἰοχυαῖηγ δ ηππ. 

Ὑἱπάϊεεϊ μὰς Ἰδουυπιαβ βθηϊαπι στάντα : οὙἸ πλϊηὰ τη θη 5 
Νοη, πἰβὶ {πδ Ξε νῖϊ ογι πεῖπα, ἴογπηα ἰπαΐ. 

209. ΑΘΑΤΗΙΓΣ ΟΒΑΤΟΆΙ5. 

Ἐϑὶ ἀϊοΐυπι βαρίθηβ, Νὰ αυϊά Πἰπιῖ5 : αϑὶ ε50 δι  υᾶ τὰ 
Ῥῖσπᾶ ρυθ]]άττπι οαγα, ΞΌΡΕΓΡΙΙ5 ἜΓΆΤῚ : 

Ιπάυε πηεῖβ ΔΗ Ϊ ΠΗ ΠῚ πηΔ ἢ θι115 τη6 Γᾶ ν ΒάΌΘΓΕ 

Ὑγρῖπῖβ. Αἢ ααδπῖο ναΐτγιοῦ 11 ἔπ! 

Οὐρὶὶ επὶπι υἱεβ ποτ 5 τηπΐαγα ῬΥἹΟΥΪ5, 
Εἰαΐοσιιε ἴεσοχ 'γὸ 0 ρεγοι!ο. 

Εἰ πυης Π{|Π6 Ἔ5ὸ ἴγυχ, 16 φγεαβ, {6 ἀοτηατὶ 

Νεβοῖιβ, {16 τππηθπβ σταπάδ, τερεπίε οδάο. 

Μυΐάανεγε υἱςαβ : σεπαθηβαιια ΑἸ ΠΑ ρ5115 ἀπηϊοδ, 

Ῥαᾶγεθ, Ῥγεοου, ἀϊχὶ, κιαἰτα Ἰανεηία ἔμ. 

300. ῬΑΤΊΠΙ 5ΙΓΕΝΤΙΑΒΙΙ. 

ΠΠ|Ὲ βιρογοῖ 5 {γταοῖθιι5, Θουνῖοα ΒΌρΡεΥΡα, 
Τλιά!θυίαπη ἴεπογῶβ ὙἹΓρΊη5 δος Ἰαςεῖ. 

ΠΙε ἀπὶ τίξιις ρ γᾶ 58 5ργευῖββα ρι16}]ΔΠ|, 

7ατὰ ἀοπηῖι5, πεο 5ρεπὶ, 4πᾶ ἰονεαίαγ, Βαρεῖ. 
ΠῈΣ οεἰεῖ Ξυρρὶοχ πη! θ Όγα5. γα 4ΌΘΡοἰα5 : 
Πα οου}}5 ἀπίπιοβ πιοπϑίγαϊ οἴ ΟΕ ΠΊΔΓ65. 

Ῥαγοα ἔετγοχ, Πἰοεῖ ἴγὰ {101 51} [δῖα, τίγασο, 
Ῥαγοα : τηδπθηΐ ἀυτε ἕδεϊα βιρεγθα τἰςθβ. 

3501, ΕΥὔΒΡΕΜ, 

δατα Ρεμοῖία ρίδοεπι πεϊἑεγεῖ, 

Τὰ Ἰισεῖ υ]τοτῖυ5. Μεγοαπ τεϑιϊρία ΡΟ ΠΔ8. 
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πτηνὸς "Ἔρως πτηνὸν χεῖσέ μ᾽ οἷος τε φέρειν. 
Εἰ καὶ ἐς ἀντολίην πρὸς δμόχροον ἵξεαι Ἤὼώ, 

πεζὸς ἀμετρήτοις ἕψομαι ἐν σταδίοις. 
Εἰ δέ τι σοὶ στέλλω βύθιον γέρας, ἴλαθι, κούρη; 

εἰς σὲ θαλασσαίη τοῦτο φέρει Παφίη, 
χάλλεϊ νικηθεῖσα τεοῦ χροὸς ἱμερόεντος, 

τὸ πρὶν ἐπ’ ἀγλαΐη θάρσος ἀπωσαμένη. 

802. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

ΠΟοίην τις πρὸς ἔρωτας ἴοι τρίδον; ἐν μὲν ἀγυιαῖς 
μαχλάδος οἰμώξεις χρυσομανεῖ σπατάλῃ" 

εἶ δ᾽ ἐπὶ παρθενικῆς πελάσεις λέχος, ἐς γάμον ἥξεις 

ἔννομον, ἢ ποινὰς τὰς περὶ τῶν φθορέων. 
Κουριδίαις δὲ γυναιξὶν ἀτερπέα χύπριν ἐγείρειν 

τίς χεν ὑποτλαίη, πρὸς χρέος ἑλκόμενος : 
Μοίχια λέκτρα χάχιστα,, καὶ ἔχτοθεν εἰσὶν ἐρώτων, 

ὧν μέτα παιδομανὴς χείσθω ἀλιτροσύνη. 
Χήρη δ᾽, ἢ μὲν ἄχοσμος ἔχει πάνδημον ἐραστὴν, 

χαὶ πάντα φρονέει δήνεα μαχλοσύνης" 
ἣ δὲ σαοφρονέουσα μόλις φιλότητι μιγεῖσα 

δέχνυται ἀστόργου χέντρα παλιμόολίης, 
χαὶ στυγέει τὸ τελεσθέν' ἔχουσα δὲ λείψανον αἰδοῦς, 

ἂψ ἐπὶ λυσιγάμους χάζεται ἀγγελίας. 
Ἢν δὲ μιγῆς ἰδίη θεραπαινίδι, τλῆθι χαὶ αὐτὸς 

δοῦλος ἐναλλάγδην δμωΐδι γινόμενος " : 

εἰ δὲ χαὶ ὀθνείῃ, τότε σοι νόμος αἶσχος ἀνάψει, 

ὕόδριν ἀνιχνεύων σώματος ἀλλοτρίου. 
Πάντ᾽ ἄρα Διογένης ἔφυγεν τάδε, τὸν δ᾽ Ὑμέναιον 

ἤειδεν παλάμη, Λαΐδος οὐ χατέων. 

308. ΑΔΗΛΟΝ, 

Κλαγγῆς πέμπεται ἦχος ἐς οὔατα, καὶ θόρυδος δὲ 
ἄσπετος ἐν τριόδοις, οὐδ᾽ ἀλέγεις, Παφίη ; 

ἐνθάδε γὰρ σέο κοῦρον δδοιπορέοντα χατέσχον 
ὅσσοι ἐνὶ χραδίη πυρσὸν ἔχουσι πόθου. 

804, ΑΔΗΛΟΝ, 

5 Ὄμμφαξ οὐχ ἐπένευσας " ὅτ᾽ ἧς σταφυλὴ, παρεπέμψω. 

ἈΝΤΗΘΙΠΘΟΙἙ ΡΑΙΑΤΙΝΑ 

δ]αίια8. ΑΠΊΟΥ ᾽δίαπι πὴ6 ζαοίνίγ. {ΠτιῸ ἔθετο γα]οξ, 
ἘΔ ΠῚ 5] Ὑ Υβ.15 Οὐ θηΐοηι δ Β᾽ ΤᾺ ΘΙ -ΘΟΙΟΓ 6. ΑΌΓΟΥΔΠῚ Β0]- 

ΡΘ(65 6 864] ἱπη 1 ΠΊΘ 18 58 15. Τνϑηῖοθ, 
51 σϑτὸ δἰἰχαοα Εἰ0ὶ τοϊο Θχ-Ῥγοίαπᾶο ἄοπιιπι, ἴαγο, 

δᾷ {6 τηδτίηα μο0 ἴοτί Ῥδρῃϊΐᾶ, τς [Ρ6}18! 

Ρυϊμομνϊξααϊπθ υἱοΐα οογρουῖβ ἑαὶ Δι ΔΒ 8, ἜΗΝ 
Ῥγβέξμα οοηῇ ἀοηΐία Ὑθημβίδιβ βιι2- τοϊθοΐδ. 

302. ΑΘΑΤΗΙἙ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

Ου816 1} ΔΙ Τυΐ5. διἃ ΔΙΔΟΥ 65 ἱηστοαϊαίπν ΟΔΠ]ΡΙὰ ἢ ἰη ῥ]αἔοἶβ 

τηθ γί  οἷ8. ΘΟ Π65 ΔΓῸ-ἰπβδηϊθηΐθι Πα ΧΡ ΔΩ ; 

δὶ δυίΐοηη δἃ υἱγρὶπ!8 δοοθᾶ685 Ἰδοΐατη, ἴῃ ππρίϊαϑ γϑηΐθ5 

Ἰορι(ἰπιὰβ, ἀξ σα ρα πα οουταρίογίθιιβ οοηβεξιιξαϑ. 
ὕχουῖθιι5 δυΐοπῃ Ἰοσὶ Εἰ πηῖβ ᾿πβυδυθπι ὙΘΠΘΓ πὶ ΘΧΟΙὍΓΘ. 

4158 Γογαΐ,, δα “οθίξιμ ἐγδοίτβ ἢ 

ΜΩΟΠδυαμη. ΘΟΠΟΙΙΓ8. Ῥοϑϑίμηϊ, βαηίαυθ ἐξ ὰς ΔΠΔΟΓΟΒ 

φυϊθαβοιιπι ρὲ ἀογαβίϊο -[γουὶβ ροπδίαν ἐρρα (88. [ροδέξ ; 
Ιάτια δαΐοπι, πδθο αυϊάοπι ᾿πάθοογθ Ζαθτην 8- 6 - ΡΟΡΌ]Ὸ 

οἵ ομληθ8 οδ]]οΐ 40105 πιογοίγιοι! ; [Ὡτηδίογθιῃ μᾶθϑξ, 
14 συϑτο, {υδ μυιάϊοδ οϑίτοξ υἱχ ΔΊΟΓΘ τηΐϊϑοθίασ, 

τ οἰρὶᾧ βέϊπν]ο8 ἀυουβ - ἃ -ἃτήοτγο Ροπίζοπδ, 

οἵ οὐἱϊξ ραϊγαίαμῃ : Γ  αυἷδ8 δαΐθμη ἢ ΌΘἢ5 Ραάου 8, 

τοίγοοοαϊξ δὰ παποῖοβ ππρίϊ45- ἀἸ85ο! γοπίοβ (ἀὐσον ἢ). 
Ουοϑί τοι - ἢ 065 ΟὔΠπὶ Δη 6111 ῬΓΟρτΐδ, ραΐογο ἴρ56 αυοαὰθ 

Υἱοϊβϑί τη ΒΌῦγιιβ ἢ θυ [Ἀγ] : 

81 Ὑ6ΙῸ Ομ δχίγαηθδ, ἔππο ἰηἰδηΐδηι ΕἸ] Ιὸχ ἱηΠ σοί, 

γἱμ-Π]αΐδγη 8] 16 Πη0 ΟΟΥ̓ΡΟΥΪ ἱηγθβίϊσδηβ. 

Οπηηΐὰ ἰσί αν Πθοο οὔυρὶ! Ὀϊοσοη68, οἵ Ἀγπηρηδθαπι, 

ἐδηΐαθαΐ ῬδΙπιδ, Γιαἰᾷθ ΠΟ 668. 

303. ἸΝΟΕΕΤΙ. 

Β0ΠΪ δοηϊξιι5. δοοίαἰ δὰ δγο8, οἵ ἔυσθᾶ 

ἱγτηγηθηϑἃ ἴῃ {ὙἸΥ}15 : οἵ ἐν πο ΟἾΓα5, Ῥρΐὰ ἢ 

Βῖο δηΐπὴ ἤἸΐυση ἔστη υἱδτη- [δοϊοπέθμι σου ραθυαηξ 

ΟἸΏΠ65- “αἱ ἴῃ οοΥάΘ ἴδοθμι Βαθρηΐ ἀοβίουϊ,. 

804. ΙΝΟΈΕΕΤΙ. 
[5:51 η16. 

Ττητηδίπι "ἃ ὩΟῊ ΔΠΠΪ 51 ; συ Π 0 ΘΓᾺ5 ἀνὰ τηδίαγα, ἔγδηβγηῖ- 

ΤΠ Δ Ὸ 4165 ΑΠΊΟΥ π16 ἴογοϊ,, 165 Αμιου. 

8611 Ἰοοᾶ Υ]815, ὉΌῚ βυγοὶς ΠῚ σοποο ον Ἐοϑ8 : 

ΤιλΙΘ 515 5ρ8 1115 γῈ} ρθάθϑ 'ρ86 βθῃδν. 

7Ζαιὴ οὰρ6., 564 [Δ 01}15, πὴ] 0 ααοά ἃ} Θά ΟΓ6, πη η 118, 
Τρ 101 ἀοπαῖ χιοά Ὑϑηι5 οὐἷα πηαυΐ ; 

Ουα, βυρογαῖα ἴὰ1 ΔἸ Ί ΠΟ ΘΟΓΡΟΙῚΒ 85 1Ὸ, 
Νοη αἱ νὰ δοίην Ἰαοίαϊ, αἱ ἀηΐθ, βιδη). 

302. ΛΟΛΤΗΙ ΟΒΑΤΟΒΙ8. 

Ουιοά 4ι}18 ΔΠΙΟΥΙ5 ἴϊο ιν οαρίαὶ ἢ ῬΕΙ͂ ΘΟΠρ ἃ ΠΡ ΠΙΙΠῚ 

ῬΊδὺ μι τηθγοισῖχ Παχυριοβὰ {0}. 
Θυοά εἰ φομου τιι5 ἰπθ8 οαπὶ ΙΓ ΊΠ6, [5115 

7δην ἴογαιβ, δαϊ βίαρνὶ ραπᾶ ραναΐα {{01.᾿ 
Ου]β το] γάτα ροϊθδὶ ἤοοῖθβ {185 δχῖσὶς ὈΧΟΥ ἢ 

Σ Ἀ68 ρθουν οοβὰ δϑὶ ἀθ ῖϊα [ὰ γα νθπβ. 

ΤΟΡΡΙ5 Δ. ] ΤΟΥ ἴουιι5 δϑῖ, δ ἃΠΊΟΥ 15 ἘΧΡΕΓΒ : 

Τῇ ῬΌΘΙΟΒ 866 ]6 115 ΠΟ 51Π6 ἰ8})6 {ὈΠῸΓ, 

81 νἱάμια θϑὲ μβϑίι!δηβ, να]θὸ 5101 σας  ἀπηδηΐθδ ; 
Οτιϊοαπηχὰθ ᾿ρὲθ, π6ο ΠλΪΠ5 ἀν. 5 Παρ εῖ : 

81 ῥσοθᾶ, Υἱχ ῬγΪπΠ}15 ΟὙιῃογοθ βορηϊία [ατ 5 

ΑΡ51Π|, εἴ ΤΘΙΡῸ ἴοσε Γαρὶ να ρθάθῃι : 

Οὐυΐααθ δηϊπιο βιρογαβὶ ἰδοϊηλ ἀαπηπαηΐα Ῥυάοτε, 
ϑραγρὶς ἀἰββ 11 βθηλΐηὰ ὈΥΪΠηὰ ΠἸΟΓΆΒ. 

ΑΠΟΙΠΔΡΊΟ] 5 8ἱ 515, Πυδ6 ὈΓΟΥΡ5, 11 

Ἐξ τυὰ; ἀϊο, βουνῷ χυϊά Ὠἰϑὶ βουνὰ δ ἷβ ἢ 
51 Δ|16ηᾶ, ΡΓΌΡΓΟ ἴθ Ιθχ μοο ΠομλΪη6 5ἰσηαῖ, 

Ετ ἀἰοῖῖ, Τα ΓῚ5 πο ογαὶ 1114 ταΐ, 
Ευρὶ ΘΙορθπθ5 ἢ οἰπηΐα, μ6] 1166 Ἰώνὰ, 

ΟἿ] 510] βὰϊ ἔε]1χ, 1ναϊάθ πο Ἔραϊῇ. 

304. ΙΝΟΕΆΤῚ. 

ΑθηοΓὰ8. τ] ῃΐ ογυάα,, 564 δἱ πηδία τοῦ ἀνὰ» 



: δ) λφνίης δοῦναι χἂν βραχὺ τῆς σταφίδος. 

ο΄ 806. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

. Ἐω ἐἰς δ᾿ καπσν πρλνοὺν χείλεσιν δγροῖς. 

καὶ μεθύω τὸ φίλημα. πολὺν τὸν ἔρωτα πεπωχώς. 

: 806. ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

κρι εἰς» ἐλεεινὰ λαλεῖς, περίεργα θεωρεῖς, 
Ἰλοτυπεῖς, ἅπτη πολλάχι, πυχνὰ φιλεῖς. 

Ψαῦτ μέν ἐστιν ἐρῶντος" ὅταν δ᾽ εἴπω « παράχειμαι», 
κᾶν σὺ μανῆς, ἁπλῶς οὐδὲν ἐρῶντος ἔχεις. 

: ΓΔ ἢ 307. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂. 

᾿χρμα μὲν Εὐ ὑρώταο Λαχωνιχόν" ἃ δ᾽ ἀχάλυπτος, 
᾿ τς Αἥδα- χὠ χύχνῳ χρυπτόμενος, Κρονίδας. 
᾿ Οἷ δέ με τὸν δυσέρωτα χαταίθετε, καὶ τί γένωμαι; 
ο΄ ὄρνεον' εἰ γὰρ Ζεὺς κύκνος, ἐγὼ χόρυδος. 

808. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, ἢ μᾶλλον ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

οι  μεῖνόν με. Τί σοι χαλὸν οὔνομα : ποῦ σε 
τ΄ ἔστιν ἰδεῖν ; ὃ θέλεις δώσομεν. Οὐδὲ ΑΝ 
᾿ Πωὺῦ γίνῃ; πέμψω μετὰ σοῦ τινά, Μή τις ἔχει σε; 
ἃ » ὑγίαιν᾽. Οὐδ᾽ ὑγία ιν ε΄ λέγεις; 
᾿ χαὶ πάλι καὶ πάλι σοὶ προσελεύσομαι" οἶδα μαλάσσειν 
Εν χαὶ σοῦ σχληροτέρας. Νῦν δ᾽ ὑγίαινε, γύναι: 

809. ΔΙΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΝΥΡΙΝΑΙΟΥ͂. 

Ἵ Τρὶς λῃστὴς ὃ "Ἔρως καλοῖτ᾽ ἂν ὄντως" 
ἀγρυπνεῖ, ϑρασύς ἐστιν, ἐχδιδύσχει. 

Ε, 

᾿ 
Η - Γ Ἢ 

ΟΘΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΘΒΑΝΜΑΤΑ ἈΜΑΤΟΒΙΑ, 

Νέχταρ ἔην τὸ φίλημα - τὸ γὰρ στόμα νέκταρος, ἔπνει" 

119 

Νδ ἰηνίἄθας πιῆ ἄατα ραυϊαπὶ βα]ἔθπι 46 ῥᾶ588. 

305. ΙΝΟΕΆΤΙ. 

ῬΆΘΙΙα φαεράδηῃ τὴθ Βαϑβίαυϊξ 50} υδβρϑγδπῃ Πυμηἶ 18 ἸΔ᾿γῖ5. 

Νροίδν ογὰξ Βαβίστη : Π8ΠΊ ο5 βρίγαραΐ πδοίδυ : 

οἵ ϑθγῖα8 βΌτη θαβῖο,, τηθϊξαχτη διηοόγοιι (υΐ- ΒΙΒοτΐτα. 

8306. ΡΗΠΠΟΌΕΜΙ. 

ΕἸ65., τη ΒΟΥ Πα ἴαγῖβ,, σα τῖοβ6 πα ΪΓῖ5., 

ΖοΙοίγρα8-65, ἰδησὶβ 5θθρθ, ἐγοχαθηΐξον οὁβουϊαγίβ, [{ἰδὲ », 

Ηδο φυϊάθηη βυηΐξ ἃγηδπε8 ; σα στη δαΐοτα ας : « Ασοαπθο 

ΘΕδιηϑὶ ἰηβδηΐαβ, ῬΥΟΓΘῈΒ ΠΙΉΪ διηδηξβ Πα Ό 65. 

307. ΑΝΤΙΡΗΠῚ. 

ΕἸυτήθη συϊάδιη 6ϑέ Ἐυγοΐςο Τιδσοπίουτη ; οἵ αυδ γοϑῖο- 

1,688 ; οἵ φαΐ ἴῃ ογοπο οὐσυϊαξαν, ϑαίαγηϊαβ. [ποη-Ὑο]αΐα, 

᾿Υ̓͂ο8 δυΐοτῃ 4υΐ πὴ ἐπί! οἰ ογ-τηδπίοτῃ υὐϊ5, συϊᾷ οσὸ ἤδη 

ΑΥΪ5 : 5ὶ δηΐτη δα ΙΓ ΟΥ̓ ΠῸβ, 650 67Ὸ δ᾽δυιᾶδ: 

308. ἘΠΌΒΌΕΜ, 5'ν6 φοῖ8 ΡΗΙΓΟΘΈΜΙ. 

Ο ἴα Γοκέϊνα, τιᾶπο τη6. Οὐοᾶ Ἐπὶ 65 Ῥυϊομγατη ΠΟΙΏΘῊ 3 

᾿ἰεθέ υἱάθγοῦ φυσᾷ Υἷβ ἀδθίμηιβ. Ας ποη ἸΟ Τα τ ' [δ] ἴδ 

ρὲ Βαριξδβ ἢ τηϊἴδτη ἔθοῦτη δἰΐχαθι. ΝΌτΩ αἰ ἐσαΐβ 6 Βαθοῖ ἢ 

Ο βύρεουρα, ναἷθ. Νὰ « υδ]δ » αυἱάθτη αἰοὶβ ἢ 

Ἐπ Τυγβῦχῃ δῇ Γυγβατη ἔθ Ἀσρτθϊδγ : πουΐ τη σατο 

οἴδτη ἀυτίογοβ φυδηη-ξὰ 65: ΠΌΠΟ ὙΘΙῸ ὙΑ]6., ΤῸ ]ΠΘΥ. 

309, ΠΙΟΡΗ͂ΑΝΙΒ ΜΥΕΙΝΕΙ͂. 

ΤΥ ᾿πϑίθ ΔρρΘΙΘΓΌΣ ΑΠΊΟΓ : 

ἰπϑοιηηἶβιθϑί, δυᾶδχ οϑξ, ὀχ. 

Π)ὲ μᾶβϑαᾶ 5᾽ξθπιὶ πῆς σθάο, {ιξθθο, ρᾶγαμι. 

3ο5. Αἰϊμά. 

᾿ ὕὉἀα πρῖηὶ 160 115 ἀφάϊε οβοιϊα υεβρογα υἶγρο. 

;. Ὅκουϊα ὨΘΟΙΔΤ ἐγαπξ, βρίγαθαηΐ πϑοΐατο ἰαθγα 
Ἴ Ἐθυΐας Ἐΐπο ἐθῸ 50π|, πη] ρΟΥἤβιι5 ἀΠΊΟΓΟ. 

306. ΡΗΙΓΟΡΕΜΙ. 

᾿ς Εἰ5 πιϊβεγαπὰ Ἰοαιθη, ἱπίγοβρίοῖβ, Ὀγου 5 'στ6 
ο΄ ΖεἸοίγρο, Ρᾶ]ρᾶϑ, φοῃβεγὶβ οτὰ πὶ ϊ. 

ς Ἠβεϊθηυϑ εβὶ υἱ ἅπιδηβ ογδάδτγε : Ξβεὰ αἱ, (Ρο, ἀϊχὶ 

Οὐμποίαγίϑααδ, πΊἢ}]} ῬΓΟΓββ ἀμηδηϊἷ5 μα θ 65. 

307. ΑΝΤΊΡΗΙ͂ΙΙ. 

Απμηηΐβ Ὠὶς εβὶ Ευτγοῖα Τιδοοπίουβ : Πέρα 5ῖη6 νϑϑία 
1,εἄα, 58} Βοος σγοπο Τυρρ εν 'ρ56 ἰαϊεῖ, 

τι μδὰ πηΐβογιπι : Ποῖ 4αΐπ 4165 εἴ 'ρ56. 

Νοη οἷο, εὖ 5αρεγαπι Τοχ, 584 ααιάα νοὶ πὶ. 

808, ΕἸΌΒΡΕΜ, 5:56 βοῚΪΠ5 ῬΗΊΓΟΘΕΜΙ. 

ΒΕΙ1α, πιᾶπθ. Οὐοά ποπῖδη μᾶθε5 ἢ Ὁ0] 4ι1250 ΠΙΘΘΡΙ 
ΥΊβεγε ἴα ὃ φυδηΐμαπι τυἷβ ἄδθος Νεο Ἰο που 5 ἢ 

Ῥόρῖβ 001} πῦπι τ ἴδ πὴ ΔἸ ἔχοι ἢ πὰ πὶ ῬΓΌΡ τί σα {τιᾶπη 695 ὃ 
Παυγὰ ταϊθ. Ἀεάάϊβ ποο τἹὯ] σόσε νας ἢ ᾿ 

ϑιθρῖα5 δοοεάδπι : ἀἸάϊοῖ πιᾶσὶθ ἀβρεσα οογάδ 

ΕἸσοΐεγα ; 5εἀ τὶ ππης οϑΐ 58115 αἱ γα ]θᾶβ. 



ΒΆΒΥΙΒ ἈΝΝΟΤΆΑΤΙΟ ΙΝ ΟΑΡΌΤ Υ. 

--ἰοεθὸϑ'--ς’ς- 

« Ῥγαοοᾶυπέ ἴπ Οοα. νϑυθὰ ποϑοῖο οὐ 8 ΠΟΙ ἰδ : Φεύ- 
γετε, νέοι, παῖδα Κυθήρης τοξοδόλον Ἔρωτα ᾿ 4υδ Ἀοἰδκῖιι5 
Μίβο. 1ΐρ5. που. ἔ. ΙΧ, Ρ. 100, 14 νος : διιοίίθ, ὁ 
)ιυυοηο5, ἤν ῬΘΉΘΥ 18 βαρ αγίλιηι Οιριαδιοηι, ᾿δἃ- 
{πΐδρ ἐγ θα 6 η58., Ο}5 ΠΟῚ αυθιπηΐ 6886. ΤῊΡαθηαδ μοί 
διηΐ ΠΡΓΤΙΟ ᾿βοτηϊοοίο, 4υϊ [ΓΒΔ ΤΟΙ Ϊπογαΐ 16 ρἾ556 
ἰηϊ απ ΘρΙ στ δηγηδί5, σὴ ἈΡΡοπά. 379 : 

Φεύγετε τοξοφόρον τοῦτον τὸν "ἔρωτα “ τιτρώσχει. 

« ΤΊΘΒ ἀυΐ ΒΘαΌΠ ΠΓ 56 ΠΑΥΪ, ἢ. Τ, οἰ υϑάθιη Αραί 8 
ποιηΐηο οἀϊάογιηΐ Ἀρίβις. 10. Ρ. 101 οἵ βίθι 6], ἴῃ 5 τη. 
Τὐΐοῦ. Βγθιη. {. 1, Ὁ. 29, Ὠΐο οχ οοάϊοθ ΟΠ ΠΟΙ. 5δυηΐ 
ΒΕ ΒΟ ΒΟΙΓΊ. --- 1. Ῥοίοϑί χαρδίας 6586 σοηϊ γα οἵ δοουϑβᾶ- 
{ἰνυβϑ, συ οᾶβιι8 ργφϑίατο υἱάθίαγ. » Βοΐββ. οι ἴον, 
Οοπρίδηϊηιυβ ἰογίδϑϑο ΟΟρΔ1]85, οο]θο Οπθυὴ βαδιηῃ 80 
ἐρωτικοῖς ΟΔΥΓΑΪ 118 ΔυΒΡΙΟΔαΐαγ, 610 Ἰθγθη68 δα το]ὶ- 
48 Πυοααθ Ἰοροπᾷᾶ 8]]Π]οογοῖ. Ηος ἀἰϊδβοοηᾶϊ οἱ Ἰοσοπαὶ "βία- 
αἴσπι σοφὴν ζέσιν ΔρρΟΙΪαΐ, 4αδηλ 56 ΑἸΔΟΥΪΒ. ΟΡῸ ἱποθη- 
ΒΌΓΙΠΙ 6586 ΡΟἸ]ἸΟΘίαΓ. 766. --- 3, « Ηΐο Ἰαΐοί αἰ ΠΟ] 88. 
ΑΙΏΟΥ ΔΟΟΟΠαΪΐ ἰτρδιη δχ Βουτη οἰ θ0.5, Θχ Πἰ {6 γ]5., Οχ γοὺ- 
ΒΙθ5. : αὰδ5 δθηΐοηζἃ ὈΥΪΓα τ ΟὈγΐα Υἱχ ἸοοῸ ἰρϑὶ οοηγο- 
πἰοί. Νά χυὶ γσυϊΐ ᾿πυθπατηα τηθηΐθ5 βαρ θηΐθ νοὶ ἀοοΐο 
ΟΔΙΟΥΘ ἴΟΓΎΘΓΘ., ΠΌΙΤῚ ᾿ρ518 ὙΘΓΘ0.5 ΔΡροηοΐ Ἰοσοπᾶοβ ααϊθι5 
ΔΙΏΟΥ8. δΔοοοπαππίυγ ἱποοηαϊα ἢ 56α ααῦμη ΑἸΔΟΥ ΟΔΙΟΤΘΙῚ 
ααθδΐ οἱ ἰσποπὶ οἵ Δγάογθιῃ ᾿ἱπβρίγαΓ 6 ΒΟΥ] ΟΠἰθ8, 16 Υ]8., 
ὙΘΥΒΙθα8., ΟΟἸ]Θοἴου, χαΐ οαρὶξ ἀοοίο [ΌΓΥΟΓΟ ἰΎΘΠ65. ἷπὶ- 
ῬΙΘΓΘ, 80 διηδίου β ὙΘΥβθ15 Β.]ΠΟσθη ἱποῃοδΐ.» 8. 

ΤΠ. ΤιΘηπηᾶ : εἰς Σθενελαΐδα τὴν ἑταίραν. Ιῃη Ῥ]Δημᾶθᾶ 
Μοίφαφγο ἰυϊθυϊζαν. --- 1. « Μογϑίγι θυ οπηπθὴ οὐν  αΐθιη 
ΔΠΊΟΓΘ 801 ἱποοπαθηΐοῃῃ (δοοίθ δρρϑὶ]αΐ κχαταφλεξίπολιν, 
[ογΐδϑϑθ 6Χ 5: Π}}}Π} οοσηοτηΐηθ ααοα 1, ἀπηῖοο, Πριηθί τ Ρο- 
Ἰογοθίϑε διηϊοῦ., {θυ ΐν, ἑλέπολις. » Ψας. ῬΊδΔη. πο- 
λύμισθον. --- 2 χρυσοῦ ἐρεττομένην τοί πιϊ; οοηΐ. ἰηΐτα ΘΡ. 
δά, ἀ, οἱ 8118 ἴη ΤΙιθ5. Οοάθχ οἵ Ρ]δῃ. χρυσὸν ἐρευγομένην, 
«ιοᾶ Μοίηριι. 6]. Ρ. 187 1ηξ]Πσοθαΐ ἀ6 5. Πο πο] ἰδ « 115 
ααϊ 6᾽ὰ8 σοηϑαθίμαϊογα ἀρροίογοηΐ αἰν! 185 βι885 ΘΧχ οοΥ- 
Ῥοτβ ααςοϑία οΟἸ]Θοἴαβ ἰδοίαιηΐθ, 40 τηδ᾽8 διηδίουϊθι8 
ΘΟΠΟΌΙὰ58 ργοίΐϊασα οχίογαυδγοί. » Οοηΐίγα σαθπὶ τροΐθ 
ἀἰδραΐαί ΗθΟΚΘγ. 1, Ρ. {11 5664., 'ρΡ86. ῬΟΠΘη5 6] ρ[]ο6 
αἰοΐυτη τὴν τοῖς βουλομένοις χρυσὸν ἐρυγγα νέμεν,, « 1η6- 

τοί] οθῖη τοὶ Πα ηἄδτη 11}185. ααϊ ΔΌΣ πὶ ΘΥΟΓΏΘΓΘ, ἱ. 6. 
τηδσηᾶ τηργοθαθ ποοΐθηῃ Γαΐ γα νοὶ αηΐ. » Οοηΐ, Θαπἄθιῃ 
ἴῃ ΟοΙμτηθηΐ. Ρ. 27 564. ΒοΙ55. : « Βούλεσθαι, θέλειν 6χ- 
ῬΙϊσαὶ δα Ρμϊ]οβίνγ. Ἐρἰβί. Ρ. 171, δὰ Αὐὶβίηθί. ρῥ. 303, 
δὶ οἵ χρυσὸν ἐρευγομένην γον ἀϑϑίατθ οἱ ριΐϊα6 γιηι- 
2105 αἰδηι6 ἰοχινοηιίοηι, οἱ ᾿]Ππιϑἴταυ Θχθιηρ] 5.» ΦΔ0005. 
οοπ]θοοΓᾶΐ ἀμεργομένην, φαοᾶ ΡΓΟΡαθαΐ ΚΟΟΉΝΝΥ. --- 4 χα- 
ριζόμενος Ῥ]Δη. Φυβίο ΤΩΟΓΌΒΙΟΓ ΗΘΟΚΟΡΙΒ. Ρ. 71 φίλης 
« ΡὈΙδπθ ἱπθρίαπι » γορδί οἵ χαλῆς οοηϊοῖϊξ. Ουοί ἸΟΟΟΒ 
τηθἑδὈ] ααυὶ ἴοο δριποΐοη ἀρυᾶ Ρορίδϑ ὈΡΊΤαΘ υϑὶϊξ ἀγ- 
866 ! --- ὃ ἐπ᾽ ἐμαυτῷ ΠΟῊ ὙἱἹαθἔτιν" 6586 5᾽ ΠΟΘΓΠΓῚ ; ἐν ἐμαυτῷ 
ΤΩΔ}}{ ΗΟ. ---- 6 ἔχω χεῖνο ΡΙΔη. 

ΠῚ. ΤΟΙ] Π)ἃ : εἰς Χρύσιλλαν τὴν ἑταίραν. --- 3 φθονερώ- 
τατε ΡΙδηῃ. --- 4, « ΗΟ Υἱχ δ! 16 ροββιιηΐ δοοῖρὶ ζαδτη 46 
ῬαΘΓΟΓΌΙΩ οοἴα, φαΐ ρΡοοίρθ, σγδιητηδίϊοὶ νἱ δ! οθί δυΐ γῃ6- 

ἰουῖβ,, 50.018 5 (τοχαοπίαθαηί. ΟΥἱάϊαβ ΑΠΔΟΓ. 1, 6]. 18, 17, 
δὰ ΑὙΤΟΥΔΠῚ : 

Τὰ ῬΌΘΓΟΒ Β0ΙΏΠ0 [γϑιιδ5 (γα 94 116 ΠΡ 151} }5, 

ὕθὶ οἵ ὲθο ὀσουσταπί στα ῬγοΟχἑ Πλΐβ ΘΟΙΩραγαπᾶᾶ : 

Ουυπὶ Γοίασὶ5 (ΤΙ Βοπαμη), ἸοησῸ ααΐα στδηάϊοῦ νὸ 
ϑυγρὶθ δα ἰην 888 ἃ 56Π6 ΤΠ8ΔΠ6 ΓΟΐΔ8 : 

Οὐχ {ἰδὲ ρΙθοῖου ἀπιδηβ,, δὶ Ὑἱγ ΕΡὶ τπᾶγοοῖ δἷν δηηΐβ δ᾽ 

ΑΒ ΑπΠραδΐτο. ἴδθη ΤΊ ΠΟπσ8. ΘΠ] ασΘπ ῬΥΪΠΊΟ ΤηᾶΔΠ6 6 
Ἰοοΐο οοπ ρα! οχίυγρατο Πηρίξαγ. » ὑασ. --- δ. « ΝΙοοία 
Βυρθη. ΥἹ, 620, Πέθο ἱπηϊξδξιι8 510 βου θαίαν : 

Τιθωνὲ, γηρᾷς ((0ᾶ. γῆρας)" τὴν σὴν ΔΝ τὴν τ 
σὴν εὐνέτιν, ἤλασας ἐχ τοῦ σοῦ λέχους. » 

ΤΥ. Τιομ τη : εἰς Φιλαινίδα τὴν νεωτέραν. « Ῥυΐο Ῥμΐτ- 
Ὠἰάθ πὴ 6588 Χδηϊηῇῦβ ΔΠΟ ΠΤ, 485 ἀοτηΐπατη δ ροοίς 
ἀογηυγη 51} οοτηϊαΐα,, Πα 6 γϑβϑίθβ ἀδροπθηῖὶ ὑγοβίο ἔμ 6- 
τ, Ουὐὰ8 Ῥογδοίο χτωηϊηϊβίουϊο, ἰδϑίθμι ᾿ᾶπιὶ ἱτηρουξιηδπὶ 
[ογδ8 δοῖγ ροθία ἰυθεΐ. ---- 2. 6 σϑῦθο μεθύειν 56η8ιι ἱτη- 
ῬΙΘΙαΙ γ. δα βίτηοο. Ρ. 218 ; ἱπίτα δρ. 135, » ΜΒ --- ἅ πη- 
χτὴν ΒΓΌΠΟΚΙῈΒ: πυχτὴν ΟΟᾶ.; τυχτὴν ΡΙΔΠ. « οἱ Ὁ οΥμΐοῖς, 

δὰ Τγυρῃϊοά. Ρ. 139. Αἢ πυχτὴ θύρα 6δὲ ργῸ πτυχτή, λαπῖα 
υαϊυαίαῦ » «66. --- ὃ φίλη (Βα ροΓροβίίο ει) ξανθῶ με Οοά.. 
Ροβίγοηδ ὑοχ 80 δ]1α τη. ΗἨυβοἢ κίαϑβ ἢ. 152 ἰθποί χαὶ σὺ 
φίλη Ξανθώ με..., ΘΠ ΔΡΟΒΙΟρΘϑβὶ ; ῬΡοβίθυϊυβ Ὁ. 247 Θουτο- 
οἴογοιη Οοαϊοῖβ ΟῚ ἱπρΙΌΡαη8. οὶπᾶθ σοάδχ { ἀδοβϑί μος 
αἸβομοη ἰη ῬΊδη. ) φιλεράστρι᾽ ἄχοιτις, αυοα ΘΙηοπαδγαηΐ 
αὐ]. δομιποίαον. οἵ Τιθπμθρ. ΑἸϊὰ Ἰορὶΐ ατοία8. --- 6. « Νὸ» 
ἴαχτη ΟΥΑΙ πὰ Ατὴ.1, ὅ : Οεδίογα ψιῖς πιϑβοὶξ ἢ Βιγη ἃ 
οΟηΐα] δὰ Ατἰβίθπ. 1, 16, Ρ. 466. Οοἰαγᾶξθιιβ ροβί Ῥο- 
Ρίυμη : Οοινυγο-ηιοὶ (6 δαΐδογ; 76 γϑυογαὶ ἴἰ6 τοϑία. 
Οοηΐ. οἵ δρ. 252.» ΔΒ. 

Υ. Τρ : εἰς ἑταίραν τινά. Τα θγηἃ ἸοΟΤΖαϊξαν. --- 2 
ἔδωχεν ἄπνη ΟΟα., ΘΟΥΓ. ϑ'4] 85. ΝοΙηθη Νάπη δϑί δρυὰᾶ 
ΤΠΙΟΏΡΊΠ. --- 3 πάρα Οοᾶ., πη αὰοὸ θο ροβίγοιηδ αἰβέϊομα 
ὅπο 158 βογρία, ἃ αἰ γθγβϑὶβ τηδηΐθι8. ΗοἸβέθηϊ85 ἰπ ΤηΔΓ- 
δῖπθ Δρορτδρθιὶ Βαϊ : « η Μίο Βαρϑίαγ ᾿ἰδοῦπᾶ ἰγίατη γογ- 
ΒΆΌΠ,., Φαδιὴ ΔΙΊ Τΐθ ΓΘΟΘΠ ΟΣ ἀαδίθιοῦ Ὑθυβῖ 5. 50056- 
ααθηξθυβ ᾿ΐθγαμα δβου ρΕ 8 ἱπορ 58: πη6 γορὶ ουϊξ. » Βοϊξαχη 
οϑί μαραίνομαι, ΜΟΤΟΓΟ ΘΟΠΠΟΙΟΡ, Ταύτῃ οἵ ῬΓΟΡΤΙΘ ἀἰοδίιῦ 
ἀδ Ἰυοογηδ, φαδπᾶο οἴθατη ἀσῆοϊξ. 56 τη ΓΤ ἴῃ 5:8- 
{Ὑ}1Π1ὸ ΕἸδοοΟ οογγορίυμῃ αι. ΝΊΠΙ οἰ αϑτηοαϊ ἴπ οοἴθυῖβ απ 
οχϑίδηΐξ μυΐὰ8 ροοσίς ; 46}}}16 δυΐογῃ νἱἀθίαν φαοᾶ Βοίηϊι5 
οοπίθοὶῥ εἰς ἐπιόρχου. 

ΥἹΙ. ΤΘΠΊΠηΔ : εἰς Ἰωνίδα ἑταίραν Καλλιγνώτου (510). « 6Δ]- 
Ἰ1οἷβ5 υθυβίθιιβ γα! αϊξ ̓ιοηροροίτεουβ δά ΤΉΘΟΟΥ, Ρ. 409. » 
Β. ---ὖ καλλίγνωστος Οοᾶ., « 4ιδ Π5016Π8 ἴῃ Ὠΐδ ΘοΙηρο- 
51{1|5 ΤΟΓΓηἃ δϑί : οοηΐῇ, ᾿Αρίγνωτος, Πολύγνωτος, 8]. » ΜΘ,-- 
πθβ., αυἱ μήποτε χείνης. ΕἀΔΘΡαΐαΣ μήποτ᾽ ἐχείνης. --- 2: 
χρείσσονα Μεΐποϊκ. ἰδοϊίθ. --- 4 βαίνειν ῬΊδι., 564 δύνειν 
οἰϊδη 8. δΐἴο. ΕἸοῦ. ΧΧΎ ΠῚ, 3. « 6 Ῥϑυ Γ15 διηδηατ 
πὰ} 15 τηυ]α Ῥγοΐ δᾶ Αὐὶβίφποί. 11, 20, Ῥ, 729, δᾶ 
Οποχηΐοοβ ἢ. 287. ατορουίι8. Νὰ. Ἐρίβί. 1560 : οἱ δεινοὶ 
τὰ ἐρωτιχὰ παρ᾽ Ἕλλησιν οὐ θύουσι μόνον ὡς θεῷ τῷ πάθει, 
ἀλλὰ χαὶ τοῖς ὅρχοις συγγνώμην. νέμουσι τοῖς δι᾿ ἔρωτα, » Β.. 
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ΙΝ ΘΑΡΌΤ Υ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

- 6. Υἱάθ Τπθοου ποίαπι Ἰοουτα ΧΙΥ͂, 48 564., οἰ ιΒ4α6 

ἱπίογργοίθβ. « Οοηΐ, 6ρ. 280, ἀ: ΧΙΥ͂, 73, δὲ πηθᾶ δα 

ΤλθοοΓ. 1. 6.» Β. δογθοπάυτῃ οἕαΐ οὕτη ΒαπΟΚ. εἴ Μεῖ- 

ποῖ. οὔτ᾽ ἀρ. 
τέ, : 

ὙΠ]. Τρπᾶ : εἰς ἑταίραν Ἡράκλειαν. --- 2. « ΤΙ οΥηΐβ 
᾿ς χύπηθη αυοάάδτη ἐγ θα ῃαΐ οἱ ομηῖπα ἱπᾶθ ρείεθαΐ υβίο- 
ἶ ᾿ χαπὶ βαρογβεξϊο. Οοτηΐουβ8 ἈΠΟΉΎΒλ8 ἂρ. Ρ] υΐδγο ἢ. ΜΌΓ. 

Ρ.513,Ε: 

Βαχχὶς θεόν σ᾽ ἐνόμισεν, εὐδαῖμον λύχνε " 
κεῖ τῶν θεῶν μέγιστος, εἰ ταύτῃ δοχεῖς. 

τ --- 3 ἐπάμυνον Ῥίδη. --- 4. σοηΐ. 6Ρ. 165, 5. 510 οηΐπὶ ἐπ 

“ρυυ δε νὰ “:..» ἐσ ων..4.2.4 

ἐμῇ 

ἐμ τσ, υδηύ νοι οτ  μἴδος 

οἄφο τὉελῖι5 σοΥτυηιρίίιν τποίιι, αἱ ο5ῖ ἀρ. ῬγΟΡ ΓΠΌΤΩ 

Ἢ, 6. 12, 9.» 766. 

ὙΠΙ. Ιριυτᾶ : εἰς ἑταίραν τινά. « Μδηϊζοκίο [ΔΙΒΌΓΩ 

Ἰειωτηδ. Απξ ρα} 1ὰ ἂδ ἀπιδηΐθ ροιήαγα οοπααοτγι (αν, δαΐ δὰ 
ῬΌΘΙΙ6Β. ἈΠΊΟΓΟβ Τοίδγοπά πα Θρ στϑηημηᾶ. » 7α6. Τπ ΡΙΔ- 
πυᾶοα Ρηϊϊοάφηιο {τἰνυϊίυν. --- 56. « Ῥτογογθίυτη οϑέ. 50- 

ῬΒΟΟΙοΒ : Ὅρχους δ᾽ ἐγὼ γυναιχὸς εἰς ὕδωρ γράφω. 50ΓΡίΟΓ 

φυϊάδτη ἱπ τηοῖβ ἀπθοᾶ. 1, Ρ. 96: χρὴ τὴν μὲν ἔχθραν εἰς 

ὕδωρ γράφειν, ἵνα ταχέως ἀφανίζηται" τὴν δὲ φιλίαν εἰς χαλ-᾿ 
παντὸς μένῃ. Οοη. Πα. Ρ. 5, 11. » Β. χὸν, ἵνα διὰ 

ΓἼΚΧ. : εἰς ἐλπίδα, εἴτε ἑταίραν τινὰ, εἴτε τὴν οὕτω 

χαλουμένην “ ἐρωτιχόν. Ἐξί ερί5ίοϊα ἘΡ680 βοτγρία ἃ Ἀὰ- 
ἢπο, « φαΐ ΕἸρΙαἰβ ἀπηΐοδο ἀθβι ἀθυ απ ΠΟΙ ἔΈΓΘΠΒ ἴῃ ῥα Γίδτη 

τοᾶϊγα βίδξαϊξ, αὐ ρα! δάβρθεία ἰΐθγαιμ ἰγυδίαγ, οἵ 16- 

ταῦτα ἱξογατηαας οἱ γαϊθαϊοδξ. » 766. -- 1. « Ελπιδε 80τὶ- 

θεπᾶυμι Ρυΐαΐ 7146., ἀπυπι 510 ποπῆθπ Ῥγοργίατα. 568 

πἰΒἢ ταυΐαπᾶσπι υἱᾶθίωγ ροΐίαβ: υ. βαργὰ δὰ Ομγίβίοαου. 

γυ. 263. Υἱχ ποίαπδππι Οτοξ τ 8110 Ι000 ἱπ ὙΘΥΒΙΟΠΘ ῬΓῸ 

ορίαϊ τα] υἶβδο ορίο. --- 2 δύνασαι ῬΙᾶπ. 6 Ἰπϑιι οἶΓοᾶ 
γεγραπη χαίρειν ἵπ 58 π|8 {10 Π 118 660 ΡΙατῖθιβ δὰ Ατἱβέθ- 

ποῖ. 1,22, Ρ. 526, δ ΑΥϊβίορῃι. οι. 839. ΡΙδυΐαβ Μοτο. 

ΗΠ, 4, 28: Βοπδ υαἴἷδ. --- Νοτι δἀθροὶ ροϑϑιηι ῬΥίλι5- 

χυαηι ἴω αὐ πι6 τοαϊογὶβ. Οοπῖ. ἘυΤΡ. Ι0η. 519, 520: 

ῬΗΠοταοη Ἀναχαλύπτοντι Ρ. 108 οἃ. Ὀϊάοΐ. » Β. --- 5 ἢ ̓ πὶ 

Κορησσὸν Θατορῖα τοβεϊτυϊξ ἩθΟΚοΓα5. ἘΒὲ ῬΔΓ5 ἘΡΒοβὶ υτ- 

μὲ ἱπ πιοπίδ ἷΐα : υἱᾶβ βεῃμῃποίογ. δᾶ Χϑῆορῆ. Η. ἀν. 1, 

4, 7, 5.16 06 115. δᾶ Ῥαυβδῃ. Υ,, 24, Ρ. 274. Οοά. εἴ Ρίδη. 

ἢ ἐπιορχήσων. Η. 5[Θρμδητι5 ἢ ̓ πιορχῶ, αὐοᾶ 56 Ό ΙΓ 

ατοξίυϑ. 

Χ. Γϑιηπᾶ : εἰς Ἔρωτα. 780. ΟΟἸηραγαΐ Βέρο ΤΙΒΌΪΝΕ 1, 

ο΄ Ουϊὰ {5], βανα ραθγ, τηθοῦπι 68: ὃ Δῃ ΒἸΟγίἃ πη βτιᾶ 
ἢ [πριαϊα5 μοτηϊπὶ οομηροβαΐββε ἀθὰπι 9 

ΧΙ. ---ἱ. ὲ ὙΈπογα ἴῃ τηδτὶ ορ [υ]δηΐθ οοηΐ. δρίρτ. 17. 
- 2 φιλίης ΡΙΔπ. « Τὸν ἐν γᾷ ναναγὸν, οοηΐ. 6Ρ. 209, 5: 
436,5.» Β. 

ΧΠ. Γριμᾶ : εἰς Προδίχην ἑταίραν. --- 1 προδόχη (οά., 

βρᾷ ἱπίου ᾿ἰπ. οογγθοίαβ, οἵ ϑυϊᾶ. γυ. Πυχάζειν. « 6 Ποὺ 

γοῦρο οοηΐ. 5έγαίο ΧΙ, 6. 19, 3, εἵ ἀδ ἕλχειν ἴπ ὈΙθΘΠαὶ 

βοηϑὰ υΥἱᾶρ ποῖ. δὰ Νίοοξ. Ἐυπσθη. Ῥ. 236. Οοπί. ΧΙ, 6ρ. 
28, 3.» 8. ---- 2 ἀράμενοι ῬΊίδη. --- 3, 4. σοτηρᾶγδηᾶιβ 

ΠΟ ΦΗΡΟΙ. ΤΙ, εἰ. 1, 69. 566. 

ΧΠΙῚ. Τιοτυπιδ : εἰς ἑταίραν τινὰ Χαριτῶ (516, οἰΐδτῃ υ. 1 

ἃ 866. πι., οἱ χρῶς Υ. 5) θαυμάσιον. --- 1 λυχάδαντος ἐς 

ὥρας ΡΊδη. --- 3. χὲἐν Οοά., ΟΟΥΤ. Βιυποκ. « Αύγδινα, οοηἴ. 

6.28, 48, 194.» Β. -- 4. 1 ΟΠ}Ππ|5 ἃ ΤΟΌΡΙΟ σοΙηρ δα : 

Ηῖΐς σοτραβ 5ο  ἀυπι ἱπυεηΐθβ, ἰνἷο βίατα ρᾶρ }]α5 

Ῥροίογα τηϑυῇοῦθο. 
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« Π6 ΡΔρ ΠΠ15 βέαπεθιβ υἱὰθ ποῖ. δὰ Νιοθί. Εσρσθη. Ρ. 150. 
Οοηΐ. 6Ρ. 258. » Β. --- ὁ πάσαν Οοᾶ., πᾶσαν ΔΡΟΡΥ. Ρᾶγ.: 
πᾶσας ΡΙδη. Μάγρο Οοά. : γρ. ἀπὸ στάζει. Ρ]δη. ἐπιστάζει. 
Ῥαββουΐῃβ : ἔτι πειθὼ πᾶσαν ἀποστάζει, μυρ. --- 7 φεύγετ᾽ 
ϑδἰτηδβῖθβ: φλέγετ᾽ Οοα. « Πόθοι ὀργῶντες ϑυπέ »,Ν ΘΗ 5 
νοΐ οἰριαϊξαί 65, 4π88 ρορία ἱπέδν υϑ! 4185 6}1ι5 ΠΠ|666- 
Ὀγὰ8 δτηδηΐθιι5 ΡΟ ΠἸΟΘίπαγ. » ψ[6α6. --- 8. Τῆς δεχάδος, 6105 
ἴῃ 408 γογβδίῃγ, βοχίθ. Ἐγιιβίτα Βοίμιυβ τῆσδ᾽, Οοηΐ. 60, 

282, 4 : τῶν δ᾽ ἐτέων ἡ δεχὰς οὐχ ὀλίγη. 

ΧΙΥ͂. Ιιοτητηᾶ : εἰς Εὐρώπην τὴν ἑταίραν. -- 1 φίλημα. 
ΡΊδη.: φίλαμα Οοά. --- 2 ἥδει χὰν Ψψαύῃ ΡΙαπ. Ὠοῖπᾷθ τοοο- 
Ῥίπηϑ 78 511 διηθηαϊίοπομι, ἄχρου στόματος. 11Ὁτὶ 
ἄχρι στ. --- 3 ἐρείσασα, 8]. ἐρύσασα ΡΙαπ. Υἱᾶο ΤῊ65. ν. 
Ἐρείδω Ρ. 1993. Βοῖβ5. ἀρροηϊξ Ατὶβίθηῃ. ἵ, 16 : ἐχόαχχευ- 
θεῖσα τῷ ἔρωτι, ἀνέχλασέ τε πρὸς ἑαυτὴν τὸν αὐχένα χαὶ πε- 
φίληχεν οὕτω προσφῦσα μανιχῶς, ὥστε μόλις ἀποσπάσαι τὰ 
χείχη, καὶ χατατέτριφέ μου τὸ στόμα. 

ΧΥ͂. Τιϑιητηᾶ : εἰς Μελίτην ἑταίραν. --- 2 αἱ ταῖς τοάυχὶ 
δχ ΡΊδη.; αὐταῖς σοά. --- 5. Πλάσται. « 1η{6]]Πρὶ νἱἀδπίιν 
χαλχοπλάσται, ΘΙΪ8 [ππάοηάϊ ἀγίϊῆοο5, αὰϊ εἴ χαλχουρ- 
γοΐ. » 7αο. --- 6 ξοάνῳ ϑ1πη48.: ξοάνων Οοᾶ.: ξόανον Ρ]δη. 
« 5 ΠῊΠΠ τ Γ Ἰανθηΐβ ἀθ Ρα 6118 ἀτηδία ἂρ. ΡΙδυΐ. Ῥωπῃ]. Υ, 
ἡ, 101: 0 Αροῖϊα, ο Ζευχὶϑ ρίεἰογ, ΟΌΤ' ἨλΩΉΘΤΟ 6515 
φιογίεὶ ἢ ἴπις οἐαοηιρίμηιν υἱὖ ρίπροΥ ἰδ. » 7ας. 

ΧΥ͂Ι. ΙοΙημηὰ : εἷς ᾿Ἀρίστην τὴν ἑταίραν. --- 1 δέρκευ 

ἩδοκΚοΓαβ Ρ. 55: δέρχει σοά.: δέρχῃ ΡΊΔη. ΘΌΐΪ πυριλαμπεῖς, 

πα οἀϊξατ. 56 Οοᾶ. περιλάμπει, « φυοᾶ,, ΠΙΆ ΓΌΤη περι- 

λαμπεῖς, τοοξϊα5 Ηἴο Ροηὶ υἱάδίαγ, αϑίγα φυιᾶ οἰγοιην ἴτ- 

παην [μἰσοηΐ. » ρΟΙ. --- 2 ἀστέρας, 3 ὥς γε Οοά.: 56 

τοῖα ὥς με ΡΊδη., «υΐ μυρίπνοος. --- 4. « Νοη αἰ Π 6116 

φυϊάοπι ἱπίο!]θοῖα δδὲ ποῖηθπ μάγος δ τηργοίσιοθ, 40 

διηδΐογοιῃ Ἰοποοῖη 5 τηϊγῖβ ἰοποῖ ἱγγοιατη,, υὖ τηᾶσα. Ρο- 

(ο58ξ δξϊτη οοηΐοττὶ σϑγπδουϊυτη Ὑοοϑθα απ 5ογοἰ 6, 

«υοᾶ 561τηὴ0 [Ἀτη Ἰτῖ8. ῬΓῸ τη8]8 ἔθ ΐπα ΟΌΤΩ οὐϊΐο οἴ ς0η- 

τοιωρία ἀϑαγραᾶΐ. Ῥαΐο δπηθη 50 ρβίββα ροοίδτη τὴν μά- 

χλον. » Β. --- 5 ἢ ῥ᾽ 1Δοοθδίαβ; ἣν Οοᾶ. εἴ ΡΙΔη. --- ὁ χά- 

λυχας σοᾶ., Ιαρϑὰ ΠΡγατῖ! ; Πα Ρ]ΔΠ. Ο]οββὰ οοα οὶ. 8Ρ. 

ΑἸάσμι : ἀργύριον, δῶρα. 

ΧΥΤΙΙ. Τοητηᾶ : εἰς ἑταίραν τινά " ἐρωτιχόν. « ΝΟΠΗ]]8. 

Βυς δεϊοηξία υἱᾶς ἴῃ Πιᾶγομοσὶ Ὠ1355. ἀ6 ὙθηΘΓ Ρ. 119. » 

Β. Οπίάϊοτυτα Ὑοπογοῖι εὔπλοιαν τηθτηογαΐ Ῥϑυβδη. 1, 1, 

οἱ ἔϑιρ! απη δ᾽ 115 'ἰπ ΡΊΤΩΘΘΟ. --- 3. Ψαιστία ϑυϊᾶτ ἄλφιτα ὑπὸ 

αὐλὴς χατεψημένα, οἵ ἄλφιτα ἐλαίῳ χαὶ οἴνῳ δεδευμένα,,. 

ἅπερ ἐπεθυμίων τοῖς θεοῖς" ἢ πέμμα, ἢ εἶδος πλαχοῦντος. 

« ῬΔΌΡοΠογαπι ΒΟ τησπογᾷ ἔαἶβ56 ἀοοθηΐ ἱπίογργοίθβ δὰ 

Ατιβίοριι. ΡΙυΐ. 138 εἕ 660. » ας. --- 38. Ἰονίου, 86. τηᾶ-- 

τίβ, υῊρ ΥἱγρῖΠα5 : Πιδτῖδ; Τοτῖο ἐπὶ ἢιαφηο. --- ἃ ἡμετέρης 

Ηοϊπϑῖτϑ ; ὑμετέρης (-ροῖς ἃ ΡΓ. πη.) σα. Νάπη ΙΔοἰΠ θᾶ οϑὲ 

αἰηΐο Οζα! οὶ ποηθπ. Ηΐηο βαυὰ ἀυθ 16 5145 : Εἰδο- 

θέα ᾿ ὄνομα χύριον. 

ΧΥΠΙ. Πϑπῖηᾶ : Ῥουφίνου ἐρωτιχὸν πρόχρῖνον τὰς δού- 

λας τῶν ἐλευθέρων. ἔστι δὲ ἡ τοῦ γράμματος ἔννοια ὡς ἄριστα 

ἔχουσα. ἴπ δοάθπι ἀγσιτηθπΐο Ὑθγϑαίαγ θοπἃ ῬδΓβ 88 {Γεθ 

βδουπᾶς Ηογαΐ, 37 5644. --- 1. « Βορπδγάμβ ΑἸθδίοτγε : 

Μοὶ, " αἴπιθ ἃ ροιιγοίια 5567 ἀδς5 δδαιίέδ πιϊξοψθηηι65.» 

8. --- ἃ σπατάλων Ρίαπ. οοα. ΒΑΙΒΟΡη., πἶβι δυγαΐαμη ἃ 

Οβαγᾶοπα αδβί εἵ δᾶ υ. 6 τοΐθγοπάσμι. Σπάταλα χλέμματα 

ἀϊουπέαγ {γία ὙΘποτῖβ αυθ ἴῃ ταδί ΟΠΪβ5 ΞΌΡΟΓΟΪΒ, ταῖς 

σοβαραῖς, τηᾶσῃο 5υτηρία,, 1π 8Π01}}15 Τηϊπΐτηο οοηϑβίδηξ. -- 

3 χρῶς Οοᾶ., αἴχψαρ 1ΐὰ 8ΏΡΙΠ5. --- 4 μετὰ ΗθοκοΓαβ τϑείθ 

ΡΓῸ μέχρι κινδύνου, αυοά οἀοθαίυν ἀρίο 56 πϑ8ὰ π0}10. 

ι Μίγο Βοίμϊαϑ : « ὕχογοβ 5686 δα ρϑυϊουϊαπῃ οομ ταγὶ ἀἰοῖς 
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ὙἰΓῸ5, ἔπη δαΐθη ἀθβΘΙΌΓΘ, » Ποϊηαθ ἐσπομένη Οοά., 
ΟΟΥΤ. Βηυποῖι; ἐσσομένη οοα. ΕἸΟΙ. ΡΙδηπθοθ, φαρᾶ « ἔδγ8 
μηδ} » ΒοΙ58., ὙΘΓίΘη5. : « οἵ δά δά Ροπουλυτα Ῥτο- 
ΓΙΌΣΕΙΣ φοπγθεβδέϊο. » ῬΙΘΟΟΙΟ5 ἐδουμένη. ΟἹ Βἰαΐαμη Ποῖ5- 
Ἰΐυϑ κινδύνων. ἔβο καὶ μετὰ χινδύνου χλεπτομέν σύνο- 
δος ἃ ῬοΘίδ βου!ρίμυμι [1886 ΟΥΓΘᾶο. --- 6 ἐν σπατάλοις Βοΐδ8- 
βοηδαϊι5 δα Νίοθίαμῃ ᾿. 61 ; ἐκ σπατάλοις Οοᾶ.; ἐκ σπατά- 
χης οοα. ΕΠΟΙ, οἵ ϑδιμηδβῖιθ. [πη ἢπθ 780οθϑίι8. οοηΐ. 
ἀγλαϊζόμενον, Ὑ6] μεγαλιζόμενον, Υ6] ἀγοραζόμενον. ΗδΟΚΘΟ- 
18 οὐχ ἀλογιζομέναις, « Δη01}15 δ ἸΧΌΓΤΙΟϑἰ5 ἀοπὶβ 
ΠΟῚ ΘΟΓΓΕΙΤΡΙ ΠΡ οἵ ΒΌΡΟΥ δ ἴῃ διηδίογοβ ἢ πηΐ. Ὑἱᾶ6 ἀ6 
Βος σϑῦῦρο ΤΟΡΘοΚ. δὰ Ῥῆγγη. ἢ. ὅ69. » Ῥοίογαΐ, ηἰ (ΠΟΥ, 
οὖχ ἀλογιζομένων. ῬίοΟΟ]08 τηᾶσηο οοπαΐα λέχτρον ἑτοῖμον 
Χλωροῖς ἐν πετάλοις, οὐ μαλαχιζόμενον. --- 7, 8. « Τάθῃ) ἃΓ- 
δυπηθηΐαμη) Ρ] ΣΡ Ὲ5 ΘΧΘΙΏΡΙ18. ὁΧχ δηξααϊαΐα 46 Πουοσπ ἴῃ 
Δη011148 ΔΊΟΥ 115 8118. Θχογπαν! Ἠονγαίϊι5 (γιηΐπο ΤΥ 
ἸΡῊῚ 11, οχ στθοο Βδυὰ ἀυῃῖο ροοίδ. » ψΧ7ας. 

ΧΙΧ, ΤιοΠπὰ : ἐρωτιχὸν ἀλλόχοτον. --- 3. Ἐχ δυϊά 
δ᾽οβϑᾶ Κρόταλος ἑυτδΐα ποη οἰ οἰξαν Ἰθοΐαπι ἃ υοαιιδπ 
{υΐ586 δίσχος...χρόταλος. « Ὀΐδοιι8 ῬΆΘΙΟΓΆΓΩ ΘΧΘΡΟΙ ΠῚ, 
χρόταλον Τα] Θ τ τ παιδιά. Νοΐοθ τη] ἰογ68 ογοίαϊ δἰ γα οἵ 
χρόταλα ϑβΘ Δ ΥΪΓΟΓΙ ΠῚ ΟΔΙ]ΟΥΠ.. » (70Ὲ.6. --- ἅ χρίσματα 
ῬΙδηῃ. --- ὅ, 6. Νοΐδᾶ δυηΐ 46 Τὸ ῬΓΟΓΒῚΙΒ ἱπϑρογδία οἵ ἱπογο- 
ἉἸΡΠῚ Ἠογδ δηστα 

ΒΘΙΡΐ πηι 511ν}58. ἀρρὶηϑὶῖ, ΠΟ 5. ἀργυτῃ; 

οἱ ὙἹΡΡΙΠ : 

Δηΐθ ΙΘΥ68 ΘΡΒῸ Ῥαϑοθη( ἴῃ ΦΌΊΟΓΘ ΘΟΥΥΪ, 

ΧΧ. Τιοηᾶ : ἐρωτιχὴ παραίνεσις. --- 1 γηραιῆς Οὐοά., 
{Πα ΡΙΔη. --- 3. « δῖο, ΤοΙ[6 ουρίαἀϊηθην ἰηιηι ἐδ τώ, 
46 Ῥ 611 ποηάυτῃ τηδίπγα ἃσθηθ Ηογδίϊι8 Ογη. ΠΠ, οα. 
5, 3. Οοηῖ. 6Ρ. 304. Οοηΐτα ΠΟ π|8 ἃΡ. ΝΟΗΐπ ΠῚ ΘΧΘΌΟΟΟΒ 
οἵ τηδο]θηΐοβ 56 Π08 ρᾷ58808 γοοδυϊ. Ἐβί ὙΟΥΒῚΒ. ῬΓΟΥΟΓ- 
ὈΪ4} 15 : ᾿Ανδρὸς γέροντος ἀσταφὶς τὸ χρανίον ( ΖΎΠ0}. 1, 96). » 
060. ---- ἅ. « δουθοπάστῃ ὥρια, Ζαστη ὈΡου β 5} ὉΠ ἰμηὰ. 
Νοη αἰδβριίοθί, αύδηι οἵ ἴρβθ ἔδοθγᾶμη, Ῥαββϑου οοηΐο- 
οἴασᾶ : ὡρία ἐς Κύπριδος χαλλοσύνη θαλάμους. » Β. 72800}- 

ΚΙΒΙῈΒ : « ΕὈΓἔᾶ556 5116 Π᾿ΔΠΒΡΟΒΙ ΠΠΟη6 : ὡρία ἀνθοσύνη. » 

ΧΧΙ. Τιοιημηὰ : εἰς Προδίχην ἑταίραν. ---  προδόχη Οοά., 
αἴ ἴῃ 6Ρ. 12 ; δἰζθυ απ ΡΊΔη. --- ὅ χολαχεύων ῬΊδη.: χολαχευ- 
τῶν Οοἄ. Οοηῇ, 6Ρ. 28, ὅ. --- θ. « 5ῖο ΤΙπιοη ἀθ αββϑοηΐα- 
ἰοῦ ϊθυι5 8015 : ὥσπερ τινὰ στήλην παλαιοῦ νεχροῦ ὑπτίαν ὑπὸ 
τοῦ χρόνου ἀνατετραμμένην παρέρχονται, Τποἷδη. Τίμη. δ. » 

“ας. 

ΧΧΠ. ΤΘημηᾶἃ : εἰς Βοῶπιν τὴν ἑταίραν. --- 2 ταῦρον 
Βηαποκίαϑ; γαῦρον Οοά. οἵ ΡΊδΔη. « Ναΐᾷ ΔΙΠΘ,ΟΥΪα οχ πο- 
τηΐηθ Βοῶπις, αιιοα ῬΙῸ ΔρροΙ]δύϊνο Βα ρθοραΐ ατοίίιβ, σαϊ 
αὐτόμολον ἐγαη [αν Ὑουξ (ουτη ταῦρον ᾿πηρθη8 ). Αἴ 
ἢ, 1. Θπὶ 5ἰσηϊῇοαΐ ααὶ Βροηΐθ ᾿πραμῃ 5.011. ΜΟΙ 5 δαί 
οἵ δ᾽] σου ΔΡ8 πόνον ἸΟΘΘΡΪ8. ΡΙῸ πόθον, ὈΓΦΘΒΘΡ ΠῚ 
φύστῃ Πα Ταοααθ 46 ΔΊΟΥ 5 ΟΥ Οἱ ΔΕ θῈ5 ἀΒΌΤΡΑΥὶ 80]Θδΐ. » 
“ας. Οοῃῖ, γᾶν. ἴῃ 6Ρ. 108, 3. -- δ. « Φαπρὶξ πολιὰν χαὶ 
γῆρας. 510 6Ρ. 76, ὃ. Οοὔθχ ὑΐογααθ φίλης. 564 ΒΟΥ Ρ51 Θαμη 
Φδοοθβῖο ἄχρι, φίλη, πολιῆς, αγοηΐο Ῥϑου καιηρίο (Νουῷ 
ΒΙὈ]. οὐἱΐ. ΤΥ, Ρ. 51). Οοηῖ, 6ρ. 70, 4: 254, δ; 255, 17; 
205, ὃ.» Β. Ἠΐο φυαοααθ ἄχρι φίλης πολιῆς (θᾶ 7 ΘΩαϊάθηη ; 
ἃπηδΐ βϑηδοίαΐοιη δὰ «υδι ἰπ Ιοηρο οἵ ρδϑῦρϑίι ὁ ἈΠΊΟΡΘ 
Βοορ αϊθ. 510 Ῥογυθηΐασαβ. Ουοᾶ 56 η0 δχρυϊ μη, ΠΟΘ 
σας δοῦσγηθ, 46 40 9240008. ἴῃ Ποϊθοΐα Ρ᾿. 184 : « 81 
510 ΔΟΟΙρίδ8., αἴ ρορίϑ ἀϊοαΐ 56 ῬῈ 611 οδηΐδθ. ΠΟη 501 πὶ ἃ 
68 ΔΙΊΟΓΘ ΠΟῚ Δρβίγδοίι μη τὶ, βοα ΠῸ5 δ ΠΟΒ δἔϊδηη ἃΠᾶ- 
ζαγα 6886, ΔΟΌΤΩΘΙ ΒΔ ΓΒ 515 ηἶνο {το αἰπ5.» --- 5, 
ὃ. δ ίαδβ γ. Παλαμήδης φρο οἰξαΐί, ὄμμα βάλλοι (απα8 οοᾶ. 

ΟΠ ΑΝΤΗΟΙΟΘΙ ΡΑΠΑΤΙΝΑ 
βάλοι) δὲ οἴο., οὕ ἃ] 1πι8. Ῥοθίς μθη β!οὨΐο, εἴη μοι βίοτος. 
πανεπάρχιος, ᾿δοπίαπηϊπαίδ- ἘΠῚ Βοηξοῖτι5 δμμᾶ δὲ βάλλοι. 
Νοι 58 πηὰ ΒΡ ΒΕ 0 γΘίο πη 46 ἀβοῖπο ὁο]ογα τ. 

ΧΧΠΠ. Τιϑμηπᾶ : εἰς Κωνώπιον τὴν ἑταίραν. « (Δ]11οἷ5 
γο βῖθι5 γραα!αϊξ Τοηροροίγεαβ δὰ ΜοβοΝ. ἢ. 419-137.» 
8. Ῥτορθυίιβ ἃ 580. ΘΟΙ ΑΓΔ 1, 3, 39 : ΤᾺ 

Ο υἱίπδπι ἴα]68 Ρτοάποδβ, ἱπηρτο θα, ποοίθ8. 
ΜΘ τη ΒΟ ΔΠῚ {1868 ΒΟΠρθυ ὨΔΡΘΓΘ [Ὲ}068. 

-- 4 ὄναρ (56 οἵ 564. ν.) ἠντίασας Οοἃ, « Οοηΐδοῖ, ηδς 
ΠΔ]6, Ραΐο, δὰ Ηογοάΐδη, Ἐρΐπ). Ρ. 235, ον 
οδΐ ΘΗΪΠῚ ἠντίασας ΟὐΠΟΡΙα πὶ ποη ΟὈ Παΐἶ586 ᾿- 
αἴδπι. » Β. 516 οἔϊατη Βοί 5. οουγοχίξ, ΟἽ τηθτηθτογαπι 
ῬαυΠΠΠ ΐθπι ἨθΟΚΟΓΙΙ5 πιᾶναξ ἀντιάσαις, σαοᾶ ποη ΟΠηπΐπο 
ΠΘΟΘΒΒΔΡΙΌΠ,. 1)ὴ6. ἀἰοίϊοπὶβ ομαγδοίογο Ἰορὰβ Μοϊποκίατη δὰ 
ΟΠΠΠι. Ρ. 255. --- 8. ῬογρΙξ Βοΐ88. : « ΕὈΡΠΝ]Δπὶ οὐδ᾽ ὄναρ 
ἰγδοίανὶ δᾶ ϑίγηοο. Ρ. 270. σοηΐ, δρ. 25, 76; ΧΙ, 6ρ. 301, 
δ.» --΄ 6 αὖτις ἨΦΟΚΟΓαΒ; Οοᾶ. αὐτίχ᾽, « ιοὰ 
ΤΠ, Τα ϑὶ βίας [πὶ Οοπορίμτη γοία]α ἀετοί. » ῬιΟρΟΜ 5 
ΠῚ, εἰ. 23, 38 : 

Ψ ΠΟΘ {πὰ} ΟἸΡἾ65 1005 ἃ 5{Π ΠῚ 06 σδρ1 1108... 
Ἐχοαβᾶ ἱΠ4Ὲ16 Ὑἱοθ πὶ [ἀβ[}8 ρδι 6 ΓῈ ΒΌΡΟΓΡΟΒ, 

Εἰ ᾳυῶ Γβοἰβεὶ,, ἔδοία 4 ογ τ β ἃΠ 68. 

ΧΧΤΙΥ͂. Τουημᾶ : εἰς Ἡλιοδώραν τὴν ἑταίραν. « Οὐδ δ. 
οὔἴδηι ἴῃ ΡΊδη. ΠοΟ Ὁδυιήθη ΡΒΠοάθτηο {τ ϑαδίαν, Ηρ ϊο- 
ον ἰδηιθη διηγοῦ Ποιηθη οἱ ἰοΐαβ βου θοπαϊ οΠδγαοίον 
οἰ ος αὐ ΠΠυἃ Μοϊθαργὶ 6586 5ιΒρίο θυ. » 7ας. --- ἀ αὕτη 
ΡΊδη, 

ΧΧΥ. « Ποιηπηᾶ : εἰς Κυδίλλην τὴν ἑταίραν. 564 ὁ" μ6- 
τα απ οΔΡ (18, σαυοα δἃ θδπὶ ᾿ξΌ ΓΕΒ ἱπΟΌΤΤΟΓΟ 56 ΡὮΪΟ-᾿ 
᾿ἀομὰ5 αἰΐ, 7δοοθβίυβ ΟΥ̓ Π]δὴὴ βυβρίοαίαν [856 ταΐτο- 
πᾶηι. Οποα ποη 5[διπ) ογθάδγῃ : πᾶπὶ Ροΐυϊξ τηδγοίτίουϊα 
ἴῃ αἰν 5. ἃπηδίουβ, τ 118 ἰογβδη,, ἄοπιο Βα ίΐατο, δᾶ 
᾿αδπι δοοθᾶθυθ ποὴ δγδΐ {πΐὰπι.» ΒΒ. --- 8 βὶο ΡΊδη.;: πα- 
ραχρημνὸν ΘΟ. « ΡΙΟΥΘΙΌΙ ϑροοίθμη μαροΐ ἀθ 118 αυὶ 
οδΡαΐ τηδρηΐβ ΡοΥΙΟῸ 15 ΟὈἠ]ϊοϊαηΐ. Νοῖν Θο 6} ρῬγὥσορς 
οἱ αομία σαοσιηπίπα ταάαηι, ΟΥϊαϊαβ Ατῇ, ἃπὶ. 1, 381.» 
“ας. --- ὅ πλέον ἔστι γὰρ θρ. Ὀρᾶ:; ἔστι γὰρ οὖν θρ. ΡΙδη., 
ΟΟΥΤ. 9280008. --- 6 8ἰ69 ΡΙδη.:; πάντοτ᾽ δέ Οοά,, 
« (υοᾶ Υἱάθίυν Ποιηϊηΐβ ἀρχὴν ᾿φυθδίδηξίνο 8οΟΙρίΘη 5. » 
Ψας. « Ὑοιπι Ἰορὶ οἶδα. ϑοπίοπεα ἔπη μόθοοθ διδεῖ : 
Αὐᾶδχ, γ6] (πὰπὶ Τὴ6 ΔΌΟΥΪΒ γα θί ΑΠΔΟΓ, Π6 ἴῃ ἰη80- ἡ 
ΠΊηΪ 5 Τα! θη ΠΟΥΪ πιθίπιμη. » Β. θτα θοᾶθπι τραϊγο ἃρρᾶ- 
τοί δὲ δἰΐοσο τηοᾶο θχροηὶ οἱδσδηΐξίιιβ. 58 ργοθαθηΐα, 
θρασὺς, ἠδ᾽ ὅταν ἕλχῃ, ϑ8η8 6886 ΠΝ Εΐ ΠΟη ΡαΓΒιιδᾶθο. ἘῸΓ- 
ίλ556 : θρασὺς, ἧ ποτ᾽ ἂν ἕλχῃ, πάντοτ᾽ "Ἔρως. 

ΧΧΥῚ. Τιομηᾶ : εἰς χόρην εὔμορφον. --- 1, 3. « Αἂ πιᾶἃ- 

ἐγόπϑιη ΒΟΙΊΔηδΙη ὙἹαΘἔΠΣ ΒΟΥ ρίυτα,, {πι88 οΔΡ 058 τηοᾶο 
ἤδνοβ βοβίαθαξ, τηοᾶο πίρυοδηΐθβ, ἂμξ σϑὶουῖθ αἰ γουβὶ 
ΘΟΪΟΥ 5. πι88ἃ, σαρα ὙΘΥΙ ΒΓ] ηστη., δὰΐ οΟΙοΥ 5 ΟΥΪΠ65 
ἰηδιβοδηβ. Ὀξγατηχιιθ τηόγθη ΒΟ {ἰροσὰβ ΠΙαβίτανῖς 5α- 
δία Ῥ. 121 β6ᾳᾳ. ἘΡ᾿ΙβΡἃμηπιᾶ Αιιγυὶ 6556 Ῥυΐδγουῖπ. » 
ας. ---- 8 8ῖ0 ΡΙδη.: ἐπαμφοτέρων Οοἄοχ, 

ΧΧΥΤΙ. Το τᾶ : εἰς Μέλισσαν ΑἿΣ ἑταίραν. -- 4 πολυ- 
θρυλλ. Οοἄ. « Φαντασία ἄ6. 5}6εῖα δἀϑοϊία δοοὶρ᾽θπάπιπ, 
{πὲ ΠΟΥΪ5 ῬΥΦΒΟΥ πὶ οἵ Θ᾽ οσδη 118 Ὑθβί τη ΤΌΤ Πἶ5. Θ0η- 
ΟἸΠαΐαν. » “Χ2ας. --- 8. « Μέγας αὐχήν, βΙρηθτηῃ διτορσαηΐ ἃο 
Πάμποῖθ, αὐ 4110 ὑψηλὸς αὐχὴν γ6] τραχηλός. ΡΏΠΟ 6 
ΤΏΘΓΟ. πιΘΓΘ ἔν, δ. 2 : προσέρχεται.. τὸν αὐχένα ἐπαίρουσα, πλέον 
τῆς φύσεως ἑαυτὴν ἐπορθιάζουσα. Ομ. Βανίῃ. δ( ΟἸαιι- 
ἀϊδηστη Βαϊ, 1, 52 : Οὐποογαϊα, Υἱγίι 5, σι Τ͵α6 



Ρ)οίας αἰέα δε υῖοδ ταρσαπίμγ. Ἱὰρ οἕ χαθ οοἸ]οοὶ 
᾿αἰϊα δὰ ΡΗΠοβέγ. Ἐρίϑέ. 68, Ρ. 177. Αἄδ δρ. 300. » Β. 

- 4. « Ταρσῶν ἃ Ροάϊθιι5 δοοῖρὶο οαπὶ αγοΐῖο. Ροᾶ65 δι ΐθτη 
Εἴ ογαγα δαγαῖβ ἈΓΠΉ]}15 οἱ οί 8. ΟΥ̓Πᾶ556. ὙηΌ] 16 γ68 π0- 

ΠῚ. » «766. ---- ὅ πενίχρῃ ἨΘΟΚΘΓΊΙΒ; πενιχρὴ Ἰοσοθαίατ. θ6- 
ἰπᾶὰθ Ῥίδη. χόμη τ᾽ ἐπὶ πᾶσι βραχεῖα, ΒΓαπΟΚΙΙ8 ἐπὶ ποσσὶ 
ραχεῖα,, ΦΔοοθ5ϊι.8 περὶ ποσσί τε τρύχη, « μεδίε5 ραπηϊβ 

ἐπνοϊμϊ, φυΐ ορροπυμπίατ τῇ χρυσοφόρῳ σπατάλῃ σοδαρῶν 
ταρσῶν. » Ιάδιη ροδβίθαᾶ περὶ ποσσὶ παχεῖα, ΘΟΠΙΈΓΘΗΒ ΑΥ- 
«ΑΠΟΟΜΙ γεγβαπι ἂρ. 560]. Αὐἰβίοριι. ΑΥὐ. 1619 : περὶ σφυ- 

Ρὸν παχεῖα μισητὴ γυνή, 5αυϊᾶοο βἰοδδᾶπι, Μυσάχνη πορνὴ 
“μεν εἴα, δὲ παχύχνημος Ατϑίορ!ι. Ρ]ξ. 560, παχυσχελὴς 

ἜΝ 

Γοσαϊγὶ ουβογυαί Ηθοκοῦ. Οαἱ τϑεΐθ υἱάϊξ παρὰ ποσσί, 
ἀπε βϑάδς (6556), ἐ)υηιΐπ 6 γ6, ἐπιϑίαγ 6, ἀρίαμη 6588 86- 
᾿ἀυθηῖὶ υϑγϑυὶ: δυΐοηη νῦν πενιχρῇ Ψψαφαρή τε 

χη, παρὰ ποσσί τ᾽, ἀχρεία (ὁ 5[}4}, ἀεῖπαδ ργωίυϊε 
νῦν πενιχρῇ Ψαφαρῇ τε χόμην παρὰ ποσσὶν, ἀχρεία, εἴα. 

ἩΡγαγῖτβ ἔπ ΔΙ ΓΌΓα ὙΘΓΒΌτη ἈΡΘΥΓαυΐββ6 υἱάθίωγ οἵ θχ- 
αἰβεέίομοη ἢ πᾶτη 4189 ὙΘΥΒα 5 ΠΠΘΙ]ΟΥδηΐοΓ Ὀγουὶᾷ 

οἵ ἐεπυΐα 6556 δρραγοΐ, 8ϊ οἰδυβϊδηι, ταῦτα τὰ 
ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ οὔτ ἰδές πογαμ 45 ργεσοά πὲ Ὀθροτ- 

Βοἰββομδαϊυδ ἢεθο 5011 : « γαίϊοδπᾶ βου ρέαγα 
τηοαϊβ ἐδηΐαΐα, 5 πἰ 8} ἱηνεπίυμη φυοᾶ 51 

Ῥγοθαθῆ6. ΝϑααΘ βθηϑα ομηπἶπο οσαγοῖ : ςοπιὰ 5108 - 

ἐγ 

: 
ξῈῈ : 
ὌΠ 6 πΠ Ἱ : ἰ ἕ ἶ ; ξ : : Ξ 

Ἰ Ρ808 
Ἰοησίίυἀο, φὰς ἔυϊξ ῥγα5 

» δα 58 ἀράδοοτϊ οἱ ἐαἀϊίδίθπι δυρθαΐ. » ΗΠ 
ΧΧΥΠΙ. Γοιπα ἀυρ]οχ : εἰς μειράχιον. Ἐξ : εἰς πόργην 

γηράσασαν χαὶ τοῖς ἐρασταῖς ὑποχαταθαίνουσαν. Ἐχοϊοΐο 
ΤΉ6]1π|8 ΘΟπγθηΐγθ απδτη τηθγοίτϊοἱ ᾿πἀϊοδέ ΒΓαποΚ. 1 ΡΊδη. 

Ὥϊηδ 65ΐ ἀδέσποτον. --- 2. « Λειότερον. 6 ῬΌΘΓΟ δὶ, 
οα ῥγωβογέϊηι γοσάθυϊο, δἕ ὁχ 158 428 τγοχ ἀθ σοπηᾶ 

ὑγαβᾶ αἰοοπίαν, ῬγΟΡΑ16 ἢέ. Νάτη λεῖος ἀ6 Ῥιδγὶβ ὑγο- 
ἅτ, ΦαῦΓαΤη σ6πᾶ5 ποπάστη Ὀδγθα ΟὈΙΠΙ Γαΐ. --- 3. 

ῬῃΘΌΪ σΟμη48, {835 Ραστὶ πυίτ γογαπέ, ἑοπάσγο 50] θαηΐ. » 
'ας. Οαἱ ργερῖοῦ δῖα ορξγηθ οατῃ ἢΐ8 σοτηραγαΐ {1 ΤΗΘο- 

ὙΙΕ, Τἅ}}. Υ, 90: ' 

χἠμὲ γὰρ ὃ Κρατίδας τὸν ποιμένα λεῖος ὑπαντῶν 
᾿ ἐχμαΐνει " λιπαρὰ δὲ παρ᾽ αὐχένα σείετ᾽ ἔθειρα. 

Μετέωρε, εοηΐ. 6Ρ. 21, 5. --- ὃ. « Ἐδᾶδπι ῥόδου χαὶ 
υ ὈΡΡοΞίεἴο παροίυγ ΧΙ, 6Ρ. 68.» Β. 

ΧΧΙΧ. ϑῖπ ποτηΐπθ ροδίς ἃΡ. ϑυϊάδτγῃ υ. Βινεῖν, τὸ συν- 
ἄζειν. « Αα αἰτῇ ἴογβᾶη 5 θδθπαϊοπάπμη ῬΓΟΠΟΙΊΘη,, ΠΟ 

ΠΙορΙάδ, εἔ βὶπθ Ἰδοῦπα : Οὐδπᾶο ἐἰ6 γεὶ ἐΐΐα Ῥοβοῖξ θῦὰ. 
Ἐξ βυπηΐ ροΐοβέ δἰδτη δ αἰτέομαι :- Οὐδηαὸ Παρίξα5 Ὡτὰ. 

Ἰοΐοῦ ταθγοίγ ουϊαπὶ ΔΙ] οααϊΓ. 516 ἣν δ᾽ αἰτῆς ΤΙηοχ 
Βρῃ. 32. » Β.--- 2. σα ]Πυ5 ΧΟΙΧ, 13 : διαυϊοίμην ἰγ δὶ 

ἐγὶσίϊι5 οίεθοτο. 

ΟΧΥΧ ΓΘΙΓΠ8: ὅτι πόρναι τὸν χρυσὸν μᾶλλον ἢ τοὺς ἐρα- 

στὰς ἀσπάζονται. « ΘΔ11ῖ83 γεγϑῖθιι5 το ἀϊαϊ Ποησοροίγθιιβ 
ἃ ΤΏ ΘοοΓ. Ρ. 445. 5υπΐ χυθ (Δοϊαπί δ Θρ᾿ στδτηπιδίῖϑ βθη- 

πεδτν ἴῃ ὨαροτΕ Οποτηοϊορσία Ρ. 274. » Δ. --- 3 μαιωνίδας 

Ποά. --- 3 5ἷς ΡΊδη.: φέρεις Οοὰ. Χάραγμα, ἱ. 6. τὸ χεχαρα- 

Ὑμένον, τηοποίδπι, ΠΙΠΊΟΒ. ΟΟΠπίδγθηα οατα ΒΪ5 ΤΙΡΟ  αηᾶ 

Ἰ, οἱ. ἀ, 29 5644., χαξ 780. εἰξδξ. --- 5. ὃ Κέρδερος, τερεΐθ ἐν 
προθύροις δέδεται. --- 6 οἵ πλούτου ΡΊΔη.: οἱ πλούτοι, 86 
ττηϊπδίϊοηθ ἃ οουγϑοΐοσο ἷπ ον Ὑὰὶ οὐ τηυΐαΐα, Οοάσχ. 

ἴπς Ἡδοκοτιβ οἵ πλοῦτοι, 4υοα ῬτῸ οἱ πλουτοῦντες, οὗ 
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Ῥ. 32 564. Μεϊπομῖαβ Ρ. 208 ἄπλουτον πενίην (φαοεῦμ Ο. 
ΒοΒποίάογιιβ οοΙηρᾶγαΐξ ἀχτήμων πενία ΤΠΘΟΟΓ. ΧΥ͂Ι, 33). 
ΡΊΟΘΘΟΪΟΒ τῷ πλούτῳ. ΜΟΒΙΠογηΐα 5 δ ΑΠδΕΓ. Ρ. 176 ὦ πλοῦ- 
τος. Ηἴβ ογηπίδιιβ ὈῬγΟΡΑὈΠ ΟΣ Τδοο βίδηδ ϑπηθπαδίο : οὐ 
πλοῦτον, πενίην δ᾽ (μὨ00 ἀθ 580 81) ὡς ἀδιχεῖτε, « φιισηΐα 
ἐπζυτῖα αὔβοὶἐϊα ποτὶ ἰαηι αἰυϊίέας (ἄστη ἀἰν᾽ῖ65 ῥϑοιηία 
ΘΠ ΠΗ ΡΊ15) φιραηι ρατιρεγίαίεηι, χαᾶτι 80 δάϊξα ῬγΟΒῖθ6- 
15.» Ουἶδιι5 δα! Βοῖβ8. : « Νοη ροΐεγδξ οτηηῖπο μόνοι (56 
Οοά. εἴ οἀ 4.) βογυαγὶ, Ζαμστηῃ πλεονέχται 5ἰπξ πόρναι. Ηος 
ἀἰεῖξ : Ο ἀναγ δἔ ουρίαεθ ϑυηῖπεθ, ποη αἰ ν α8., ΡΔΌΡοΓ- 
ἰδΐθτη ἑδπίθτη φυδηΐα [ἢ ΟἿ {15 ἱπϊατία ! Β15 Ἵπί6 Π σοπά ἅτ 
ἀδικεῖτε : οὐ πλοῦτον ἀδιχεῖτε ὡς πενίαν ἀδιχεῖτε μόνο). » 
ΝΙΠηΐγατη δ᾽ Βαπα δα οθαξ, {0 ἐσ 16 οᾶγθδβ ἴῃ 9ΔΟΟ 511 
βεγρίυγα. ΒΒ ποίάογιβ 0486 μόνον ἀεί ογαθαΐ. Ποπῖααθ 
ὕπηρογιβ Βείγσα Ὁ. 36 : οἱ πλούτῳ πενίην ὡς ἀδιχεῖτε μό- 
νοι. Οὐΐδὰβ Θχρ  οδξϊοηΐβ Δ αυϊὰ δαϊθοΐαγη γ6 1165 8 ορίϊτηο 
Υἶγο. Απ ἱπίο Πσοπάθπτη : αἰγ 15 δὰ 5 οναπάδιη ρδυγοῦ- 
ἑδίδπι δ] οσατη παίῖ5, φαδηξαπη γ08 50]1 ἀΡΌ ΕἰΓϊπὶ δᾶ ἀ6- 
ΡΓΪΘπάδιῃ ! 

ΧΥΧΧΙ. Τιοιητηᾶ : ὅτι πάσας τὰς ὕλας ἡ ἡδονὴ ἀσπάζεται 
χαὶ χωρὶς χρυσοῦ ἑταίρα οὐχ ἁλίσχεται. « ἘΡ᾿σγατητηδί 5 ἰδέα 
πδία υἱάθίαγ οχ δρί(ποῖο Βουηθσῖοο Ὑ Ὁ Ποσῖβ, χρυσέη, φυοὰ 
ἀΐνογβο, Ζύδηῃ ἃ ροδίᾳ ζαϊξ ροβίζαση, βθῆβιι δοσορίστη οἷ- 
(δοῖξ αὐ οἰΐλτη ἀθ ἀργυρέᾳ οἴ χαλκέᾳ ὙἜΠΟΓΟ ἙΟρΙ ΓΘ ΕΓ. --- 
3. Χρυσοῦν ἄνδρα ἀ6 Βδπ6 πυτηπιδίο δοοῖρθ, Ζαυτῃ 810] 
βἰπξέ θ6π6 Τηογϑῖ, {π8168 υσγαπξ 5: ΟὉ}} δυγοὶ ΒΟυηἶΠ68. 
-- 5. ϑϑηβιβ : Νεβίουϊ βγη ]}5 Ποάΐογπα ὑθπ8, 48 το 8 
εοἴαίοεβ. δὲ ἴρβᾶ., δγθδῃι, ἴδυσθδτα ἰρατηαυθ,, βἰπηαὶ 
φοιη Πα τ. --- 6. Πδηδ65 [δ θυϊάτη ἴῃ δα πάθη τη τη ἴη- 
τογργοίδηξογ Ηογαία5. σάγιη. 1Π, οα. 16, οἱ ΟΥαὰ5 ΑΤΠΟΓ. 
ΤΙ, 6]. 8,30.» .ας. (οπῖ. ορ. 33, 34: ΧΙ, 219. 8. 

ΧΧΧΠ. Τιοτητηδ : εἰς Μέλισσαν τὴν ἑταίραν. 161} ἴπ πο- 
τηΐηθ διηϊοῶ. --- 4. Υἱά6 6ρ. 29, ᾿ 

ΧΧΧΙΠ. Παρμενίονος Οοἄά. --- 1 Εἰς ΡΙδΔη. --- 2. « Μὴ 
τρέσῃ. ἈΡ. Γιπεΐδη. Π. ἄθογ. 2 σΟπαθοΥ ΙΓ ΤΌΡΡΙ ΘΓ αυοᾶ 
ΤῊ ΠΟΓῸ5. Πιογίδὶθβ, 485 διηδξ, τὸν μὲν ταῦρον ἢ χύχνον 
φιλοῦσιν, ἐμὲ δὲ ἣν ἴδωσι, τεθνᾶσιν ὑπὸ τοῦ δέους. » 766. 

ΧΧΧΙΥ͂. ΠΘΙΩΓηᾶ : τοῦ αὐτοῦ ὅμοιον. ---Ἴ. Χρυσοῦ, 50ΠΠ|66ξ 
εἶχε. 

ΧΧΧΥ. Τιοτητηᾶ : εἰς πόρνας, ἀναίσχυντον χαὶ σαπρὸν καὶ 
ὅλον γέμον ἀναίδειαν. « Βοροπέογιτη 65ξ {18 βυπίαχ᾽β υθγθὶ 
γέμειν. ἀϑογρίαθ5. ἱπηἶο ΟΠΟΙΒΟΙΟΡΙΙ ἃ τὴθ δα : γγῶσιν 
γέμον. Οοηῖ. Ιομηπῖᾶ 116, 255. » Β. 51Π}}15 ἀθ ΡΥΒΆΓΌΤΩ 
ῥτγερξίδπεια οογίδτηϊηϊβ τηθπίϊοπομῃ ἐδοογαηΐ Αἰπεπέθιβ ΧΙΤ,., 
Ρ. 854, Ο, εἔ ΑἸεῖρδγοη 1, 6ρ. 39. Ψ7αο. Αἀ ΟΒογίοίθμῃ Ρ. 44 
δδδα πᾶιτγαΐ Βοἰβϑοπδάϊιβ : « Ηος δρίσγδτηγηα (8}}100 56} - 
ΤΏΟΠ6 ΘΟΠΥΘΥΞΌΓΩ ἔαϊξ ἃ Τᾶγομοτο δὰ Ομδγἔοποιῃ Ρ. 158 ; 
ουὐα8 ρου ]απίϊοθ φαστη 56γῖπ85 ΟΡΕΓηυτα υἵγατη Ῥαπἰζογεΐ, 

Ἢ μβοΙἷἶξ ποΐατα ρϑῦϊο ῥγοίογυϊογοπι 'π δἰέεγα δαἀϊίοηθ γὸ- 
᾿Ροξ, φυ Ἰπόθμι Υἱάϊξ ἅππὸ 1797, οἵ ΒΕΥΡ51: τοϊβίααθ 
δοτητηθηΐδίϊοηϊβ δἰ χυϊᾶ ποτῷ. 564 αυϊ Π|ὰτὰ ουγαδαξ 

Οδατάο Βοεμοξειιβ, ποτοῦ ΠΡγογατη 80 οτηπὶ ουβοιηϊδία 

ἐχραγραίογυτη ο50Γ, ΡΠ ἀΟΓΘτῚ θη οοπῖ5 τἱϑὶξ τηθϊου]οβῖο- 

τῖβ, δἕ ροβίειίογομη ποΐδβ γθοθπβίοπθπι, Ζαᾶγῃ αἰχῖξ δα 56 

ἀοϊαΐατα βουΐαβ., ἀρρεπᾶϊοϊ ἱπβοιτῖξ ; φαὰ φυϊάοτη δρρϑη- 

ἄϊοο δχθιηρίατῖα οᾶγοπξ ρ]υτίτηᾶ. » --- 1 αὖταί ΒΓΌΠΟΒΙΙΒ ; 

αὗται Οοᾶ. --- 3. « Ηἶπο ϑυἱάδ5 : Γελασίνοις, γραμμαῖς 

ταῖς ἐχ τοῦ γελᾷν γινομέναις. Ἐταηΐξ [180 (Ὀ550}129, ΠΟΙ 

ἴῃ σοηῖβ, 56 ἴῃ παίθιβ.» Β. Οοηΐ. Ῥβθιάο ποῖδπ. ΑΥΠΟΥ, 

δ. 14. --- ᾧ εἷς βδϊτηδβῖθϑ; λευχὴ οἴ εὐαφίην Οοᾶ. οἵ δυϊ145. 

- 5. « Βοβαγιτη οαπῃ πἶγθ ΟΠ ΠΟΙ ῥαϑββίτη. οσσαττ ἴῃ 

Ποτίαϊ οοἹοτῖβ ἀθβου ρ οπ6. 5190 Μαβθῖ ν. 58 : ἄχρα δὲ χιονέων 
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φοινίσσετο χύχλα παρειῶν, ὡς ῥόδον ἐχ χαλύχων διδυμόχροον, 
αὶ γν. Ηρίηνίο. Ρ. 63. » Χας. --- Θ. « Μᾶλλον ἐρυθροτέρη, 
ῬΙΘΟΠΑΒΠΊΟ Δάν, ἀθ απο Υ. δᾶ Βίπιοο. Ῥ. 277, δᾶ 
“Ἐποδιι Ῥ. 176. » Β. --- 7. Γαληνίόωσα, ἃρΡ. ΑἸΟΙρν, Ἔ οἱ 
ὑπομειδιῶσα. ΤΟΥ δ ΡῈ 6118 Ῥυρᾶ 51}}}}}5. {γδ 1110 Τηδγΐ, 
«υοᾶ Ἰοηΐδι5 νη 5 ΟΉΡΗΒΕ - 9 ἐθεάσατο Ρ]δη., δ] ΠοΟ 
501ππ| αἰ (ΠΟ η. 

ΧΧΧΥ͂Ι. Το μηᾶ : ὅμοιον, ἀναίσχυντον χαὶ σαπρότατον. 
-- 2 ἔχει χάλλος ἀρειότερον Ρ]Δη. « Τκια]ΐ ἴῃ ΠΟΙΗΪΠ6 ΠΘΓΟΪΒ 
Ἡοπιοτοὶ Μηριόνης ἀἰοίϊ, γοοα θυ] ΟὈΒΟΌοη6 ἀθίογ 68 
δ μηροὺς οἱ ᾿ηΐογΘηϊηΐπμη. Οοηΐ, Απηξραΐγιμη ΧΤ, 6Ρ. 
97.» 8. --- 4 μούνῳ γ6], υἵ ἴῃ οοά. ΒΑΥΡ6Γ., οἴῳ (ρΓῸ γυ- 
μνα() ΡΙΔη., 4αΐ ομηἶϑιί φαδίϊζιαοῦ βοαθηΐθ8. γθυβαβ. « 78- 
οΟ βία. οοηϊθοῖί λειδόμεναι. Οοαϊοὶβ. βογρίαγα λειπόμεναι 
ΒΘ Π8.1) [Ὁ Πα 1 ΧΙ ΠΟΥ τὴ : μὐ αἰδῶ 6586ηΐ, ἰαπίιηιν ποίαν 
ἀφογαΐ. δῖ. ΑΥἸἰβίθηρίιϑ 1, 6Ρ. 2 : μόνῳ γε τῷ ἀριθμῷ λει- 
πόμεναι τῶν Χαρίτων, φυδηζχαδηι ᾿δὸ ΘΧΡΙ Ιοαἰϊο 6 Δα τη 58ἃ 
ΔΡΠΟυ απ δααϊ μη γο]18. ϑοὰ ΠῚ ιιθηδαίοηϊ ἱπιρυίγη 5 
ἰανοί ΝΟβ8|5 ΥἹ, 6ρ. 275.» ἤθε. ---- 6 ῥόδων πολιῶ, Οοάθχ. 
« ΦΔ0Ο 5108 ΟἸΐτὴ οἷα ῥοδὼν λείῳ, φαοᾶ ρΡοβίοα τορυαίανϊξ, 
αυΐὰ 46 τηἃ Τοβᾶἃ, ΠῸῚ ἀ6 τοβᾶτίο Ὠΐο ἀσαΐαν, οἱ ῥόδων 
χόλπος ῬΓΟΡΟϑυΐξ. ἢ γΤοβδυῖο βἰη σι] τοβῶ αὐαίι ΖΟΡὮ τὶ 
Βὰο {ΠΠιιὸ γογριιηΐ: 48 ΘΟΙΩρΑΓαίϊο Πἷο δρίϊϑϑίτηδ, οἱ βογ- 
θοπᾶάυτα ῥοδὼν πολλῷ. Ρ͵ΙῸ λείῳ ῥγοδβίαραί ἁπαλῷ [ᾳυοὰ 
780. Ῥγοροϑυῖ ἵπ ποίϊβ Τη85.1. Ροοΐα δυΐθπι ῃοβίγο ἰοθῸ 
μηρὸν ΟἹ} ΓΟΒΔΓΪΟ ΘΟΙΏΡΔΥΔΉ8, ῬΔ.] ] Τὴ ἃ ῬΓΪΟΥὶ βθηΐθηςἃ 
ἀο[]οοΐθηβ., ἴῃ γοοθ ῥοδών 5'π6 ἀμθῖο γοϑροχὶΐ δα ποαιῖο- 
ΤΟ ΠῚ 5 σῃ Πα ΙΟηθῖη, 6 φαὰ ΗΘϑΥΟἢ. : Ρόδον, Μιτυληναῖοι 

᾿ τὸ τῆς γυναιχός. δῖ οἵ ῥοδωνιά,, 5680}. ΤΏΘΟΟΥ, ΧΙ, 10.» 
Ἡδοκον. Ἑδᾶριῃ βθηΐθηΐξα Βοϊββοηδαϊ!, αὶ δοκοὶ ΠΡ ΌμΩ ᾿ς 
ΠΟῸῚ Υνἱάογαΐ. Αααϊξ ποία] : « 51. ΜοΙΙΟΙΪ Φογάδηιβ : 
Μαάαηιο, 76 υοιιδ βομϊναϊίο οι {᾿αηηνόθ τοίγ υοϑῖθΥ 
Ποινὶ. » Ῥοβί; ἤσηο γϑύϑαμι Θχοϊϊ556 ἀἰβέομοη ἀθ ΜΟΙ 6 
ἀπσάστῃ ΟὈβογγαν 9 8ΟΟ 5118. --- 7. « ὙΠ τὶ βΠπιᾶο δὰ 
Ἰευϊξαΐθιη τοίδγθηδα οϑί (οοηΐ. δρ. 48, 1), 400 ρουξποί 
οἰἶδηη ΟΟΠΊΡΑΓαἴϊο ΟΠ Τοοθηΐα 5 ]δοῦΟ. » 060. --- 8. 
Ῥοϑύ δὰπο Ὑϑγϑιτη Ἰϑσί (αν ἰδέ ἢ οη οχίγθηγιπι δρίσυδτη- 
τηδίϊ5. 00, ποϑοῖδϑθ αοιηοᾶο πτιο ἀοἰαΐμτη. --- 10 51. ΡΊδη.; 
εὐθὺς Οοά., οἴϊαιη ΒαΙοΥΐηι8 ΡΊΔη. 

ΧΧΧΥΤ͵Ι. ΤιΘΠιπιἃ : τοῦ αὐτοῦ, ὁμοίως. 

᾿ΧΧΧΥΠΙ. ΤΘῃμηᾶἃ : ὅτ: τὰς εὐμεγέθεις μᾶλλον δεῖ φιλεῖν. 
- 39. ἦν (510) μὲν Οοᾶ., ἴῃ τηᾶγρ. γρ. ἡ (810) μὲν. Ποίηᾷο ἡ 
δὲ παλ. ΒΓΌΠΟΙ. --- 4 λειχάσεται Τουρίτι8, ἃ λειχάζω, [εἴϊο. 
516 ΘηΪπι, ΠΟῚ λαιχάσεται, ΦΔοο Β᾽α5 τοίους ἴῃ μοί. τη88. οἵ 
ΟΠπαγᾶο. Θαυοᾶ Βδυὰ ἀυθῖθ σϑγατη. Οοᾶθχ διχάσεται. ΒΡηΟ- 
Ἰ8 λιχμάσεται. ΑΠΓΘΒΟΙ 8 οἱ ἩΘΟΚΘΟΓῈΒ συχάσεται, Δ]δΐα 
δ᾽. Ἠδβυ οὶ : Συχάζειν, τὸ χνίζειν ἐν ἐρωτικαῖς ὁμιλίαις. 564 
παλαιή ΄υοααθ, υἱροΐθ πἰγηϊαμη οἵ Ῥ6Ὶ 86 οἵ ροβί πρεσθυ- 
τέρη,, τηθυϊΐο οὐοπαϊ: Ο. Βομηρίἀθγατη.,, ααὶ ἱπσθηΐοβα 0 η- 
Ἰοξ ἣν δὲ παλεύῃ Γραῖά με, 00]]. Τιυγοορῆν. 405. Ουοᾶ 
γΟΙ πὶ οδ΄. ὅ6Γ0 οοσηϊζατη β(θγθοῦυ  οἷ8. ΓΟ μΪβ ἸηΘγθη- 
ἄσπι ουγδγὶ. 

ΧΧΧΙ͂Χ. ΤΘΠη) ἃ : πρὸς ἔρωτα χαὶ τοὺς θιάσους. --- 3 μ’ 
ἀροῦσιν ΜοίποΙϊκ. Ρ- 179, « φυαοᾶ Ῥεϊπ)ὰ ργοάιπιοία ἀἰοὶ δά πιο | : 

᾿ « Καὶ οὐχ ἔδλεπεν ; οἱ οοιυϊὴδ φαγὶ ἢ δὲ σαρου5 {μὲ} 7 Οοηΐ. ΠΟΠΉΪΒΙ Αἰ ΠΟΛ ΠῚ ῬΟΘίδυ ἢ} ΟΧ ΘΠ. 0}15 οοπβίαθδΐ. » ΘΔ 6005. 
ἴῃ ῃοΐξ, Πη885. : « 1656 μ᾽ ἀναροῦσιν. » ΟΟἀ. αἰροῦσιν. Ρ]δη. 
ἐρέουσιν. « ΕΠΘΡΘηΐ δ βδορυμαγδηι. ὙΙὰ6 980005. 16εἰ. 
500. Ρ. 13...» Μ΄. Βοηΐθηξία οδι158}}8. ρυΪΟΥ ΙοοῸ ογδίϊομΐβ 
Θηπηοίαΐα: 4 46 τὸ υἱᾶθ Μδίῃ. ἀγᾶτγητῃ. Ρ. 900. ΜΒοίἢ. 
- 4 γὰρ ἴσως Οοἄ. οἵ ΡΊΙδη.: χαρτοὺς Υ6] γ᾽ ἑτάρων οΟηΪ. 
Φδο008. « Ῥοίαυϊδθοί ἰογΐαββα Ἰθηΐι5 Χαρίτων, πἶδὶ 1ᾷ ΡΓῸ 
ῬοΓβοηᾶ αἰοθη 5 Ῥ8 0110 γϑυθουηαῖυ8 οββϑί. πίδαυο γἱᾶθ δη 
1ζὰ ον οηάτιηη 51{ : τῶνδ᾽ ἕνεχεν γὰρ ἴδ᾽ ὦ ς οὔποτ᾽ ἐῶ θ:Ἃ- 
σους, 400 τηοᾶο Ὀϊοίηγι8 Ἰοουΐα5 οϑί 6ρ. 106 : τὴν ἰδικὴν 

ἈΝΤΗΟΙΠΙΘΟΙΔἉ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 

οἶμον ἴδ᾽ ὡς φέρομαι, οἵ 4}1} ἂρ. 786. δΔᾷ Ρ]δη. 182. » Μεί- 
ποῖ. Ουοᾶ τροθρί. Βοἰβϑοιδάϊαιβ ἐθηΐαθαΐ « ἴσους, ΟΡ Ποΐο 
ΒῈΠΙΡίΟ ΘΧ [ὈΓΤηλ]ἃ ΠΟΠΊΘτΪοᾶ δαιτὸς ἐΐσης. » ΒΟΓΒΙι5. Ὑἱάϊῇ 
βθηΐθη τ ηη δια ἜΡΓΟ Ρ]ΌΓΔΙΘμῚ, οἵ τοῦδ᾽ ἕνεχεν 6586 
Βουθοπάυμηῃ. ΟΥ̓ΔΥΪΟΓὰ τηουἹξ ΤΠηρθυιι8 δύμα, ὙΠ, δἰἔθγατα 
ἀἰβίϊομοη ΟὈβογΓυ ἃ Π5 ΠΟῚ 5818 ἀρίυτη 6886 ρυϊοτί, οἔ (δ! ὰ 
Ροίϊι 5 δχϑρθοίαυὶ : « ΝΌΠΠΘ ΔΙ σαδηᾶο δὰ ἰηΐργοβ ἀθυθηίγο 
ορογίοί, βίνθ ροδδϑυίοιβ 851ΠῈῚ βίυβ ΘΌΣΒΟΥ ἢ ὙοἸ ρα ϊθιι8 
ΟΥΡῸ {ΓᾺΡ υἱξοθ, ἰϊδιηβδὶ τὴ οἰδιιάπμη βἰηΐ τοαίξαγο. » 

Π ὥλοι γάρ μ᾽ αἴρουσιν" ξα χωλόν με γενέσθαι 
τῶνδ᾽ ἕνεχεν, Χάρι, σοὺς οὔποτ᾽ ἐῶ θιάσους 

5001, πώλους ἱπί6 ρθη ἑταίρας, 0011. ΗδβγοΙ. γν. Πῶλος, 
οἱ θιάσους Χάριτος αἱ Ἔρωτος, 46 ἀφροδισίῳ χάριτι; [ογίδ586 
ΓΟϑρΡοχίβϑα ροδΐίδιῃ δἰϊδυῃ δὰ οἱαημαϊ Ὑυ]οδηΐ ἀχόγοπὶ ατὰ- 
{ἰάτη. ΝΘάὰΘ ᾿δοο 8'π6 οὐδηβίοπθ 6586 88 {15 τ, οἱ 
[αἰθηάυμη οϑί ἱρπογαγὶ ποάϊο ᾿ρβᾶγτα τϑιὴ (πι85 οἰΐπι, 
α ῬΓΟΌΔΌΪ6 οβί, δάβρογσοθαΐ παΐο ΘρΙ συ ιηπηδίϊ. 

ΧΙ, ΤιΘηπἃ : πρὸς ἑταίραν Φιλουμένην παραίνεσις. 
Ἰτηπ0 ὈΧΟΓΘΙῚ Υἱὶ πρασθᾶιη, (υἱ Ἰοσαϊπιγ, Οὐδίξυοῦ 
ῬΙΪΟΓΟΒ ὙΘΙΒῚΙΒ ΟἹ ΒΙ{ ΡΊΔη. --- 2 ἄπαξ Οοᾶ. --- 3 ἀλλά 
γ᾽ ἐχείνοις ΒοΙβκίαβ, Ῥγορδηΐα Βοΐββ.: ἰάθιη οἔϊδιη ἀλλ᾽ 
ἐς ἐχείνους, ρΡγΟΒαπίο Βοί!ϊο. Οοἃ. ἄλλεχείνους (50). 78- 
005. ἀλλὰ σὺ κείνοις, « Οἱ χαταπαίζοντες γ᾽ ΘΠΕῸΓ 6556 
οορηδί! οἵ υἱοί, ααϊ πῃ δτη, υἱγὶ δρβοπηξα {παθηΐθμ, 
αἰοίον 5 ἱποθϑβδηΐξ. » 7066. --τ- ἄ, « Τό παϊ Οοαϊοῖβ ποεῖν. ΗΪς 
ΒΓ θΘηαὶ τηοᾶϊβ ὁχ ΑὙἰϑίορδηθ ποίτπιβ ἴῃ (4}} δρί βίο! ο 
ῬΙδοοθαΐ. σοηΐ. θΡ. 41, 4: 61, 2;ΧΙ, 6Ρ. 160, 4. Πλεῖον ποιεῖν 
ΠΠυβίγοίγ οχ δρίρν. 45. Οοηΐ, ατῶν. Τιθοίί. Ἡδδϊοὰ, ὁ. 18, 
δα ν. 602.» Β. 56,805 : ἱποῖρο Ῥ]ατὰ Ἰαογατῖ, σαδτῃ οααϊ- 
ἄσπι Ῥοΐθγδμ. «66. ---- δ. « )ὸ ΡῬΓΟΥΘΙΌΪΟ πάντα λίθον χινεῖν 
γἱάθ δὰ Απηδοᾶ, τηθὰ ΤΥ, Ρ. 332. Αἀᾶθ Ρ]η. Ἐρίβέ. 1,20, 
ὁ 18. --- Θ. Ῥγξροβίτϊο εἰς ΟαΠ Ὑ Υθο «αυϊοβοθηᾷὶ γέγονας 
ΘΧΘΙΏΡΙ 5. ΠγΓηδἴΌν 5᾽ ΠΡ 18, δὸ ποίίοπο ἴρ88 τηοΐτιβ απο 
πἰοπάπιπι ἐξ ὥστε γεγονέναι ἐν ἀχτῇ. » Β. Ὀἱουηίιν ἀχταί, 

᾿ἴη 4Ζυΐϊθβ Ἰαχυγίοϑὶ ΒΟΠΐΠ65 οοην γανὶ 80] Θθδηΐ, 46 Ἰοοῖβ 
Ἰαχαγίῷ οἵ νοϊυρίδί ἀδβεϊπαί5. Χυαο. ΒΡαΠΟκῖα5. Ροβαΐ εὐ- 
φρόσυνος, 4ιιοα πηΐηυ18 δρίτιπι. ΟΥΟΕ 15 ῬΓῸ ΠΟΙΗΪΠ6 ῬΓΟΡΤΙΟ 
οΘρΡΙΐ. --- 7. « Μαγΐΐ5., ὈΧΟΥΪΒ ἰθπο., τηοποὲ τ Πποποβίδμν 
το ἀοδίδηη 16 ΒρΘΟΙθμ ῬΓΩΘ 56 ἴογδΐ, ΓΗ δα 1 ΠΑΤΉ ΔΗ 05. 
δα υ]ΐογοβ πο τηϊηϊτηθιη οοπίεγέ. ἡ 06. Οαὶ Πξογδπη δ᾽ δᾶ- 
ἀϊάϊξ. ΒΌΡΡΙΘ φρόντισον. ΟΟἄδχ τὸ ἐνοίχιον ἄν τι. --- 9 τέχε 
χαὶ τέχε Οοᾶ., ΘΟΥΥ, ϑΔ]μηδϑῖα5, « Οοηΐ. ποΐ. δὰ Νίοοξ. Ἐπρ. 
Ρ. 361.» Β. ἙἀοΡαΐαν οχ ῬΙθγβοηὶ σοηΐ. τέχε χαὶ τρέφε. [ἢ 
ΡΊ]δη. λάδε καὶ τέχε. --- 10. ὙδΓαπι Ῥαΐγοτη Αἰ Ταδπᾶο ἰηγό- 
ῃἰθί. 

ΧΙ. ΤιΘΠΠἸὰ : πρὸς τινὰ πόρνην, χλεναστιχόν. « Μυ]16- 
ΤῸΠῚ [ΟΓΙΟΒΔΤΩ., (8 ΠῚ} ΤΡ 5 πυδᾶπι δὲ τη] τηπ]οϑίδηι 
οὐοοογαΐ, φοπβοϊαΐατ, ΒΔ] ὈΥῚ ΘΟΠ5110 δαάϊίο. ἢος φασᾳυθ 
ΟΔΡΙΊΘΠ,, αὐ Βαπα Ῥδιιοᾶ ἰβέουπτη ροοίδγατη, οἱ βορῃ βία. 
ΤΙ δρί βίοις ΡΙΟΡΙΠλδθ, Θχ οομηαϊθ φαδᾶδηη βοθηᾶ ἀπ 

᾿ οἴπμῃ υἱάρίαν. » 76ςΟ. ---- 3. ΤΙ] 8 Ι, 6]. 10, 59 : 

ΑἸΝ, 1Δρ 15 6ϑέ ΓΘΥΓΆΠΊΠΠ6 5181 ἀΟΪ ΟΠ Ὸδ ῬῈΘΙ]Δ ΠῚ 
γογρογδί,. 

ΘΡ. 43, 6. ΑἸΐὰ ῬγΙομδπ δὰ ΧΙ, θρ. 189. » 8. -ἰ 4. Γινο- 
“μενον (ἐστί), Π6γὶ μοῦ 5οἷοί; αἵ ΒοΙ88. : « 1 50 }}δοὲ δυθηϊίς 
᾿ΐα 6886 δοΐαμη οοποθᾶο. » θ6 4υἃ ἀϊοοπαϊ Τογτηυϊα ἀα- 
Ὀιδηΐο5. Φδοορβίαβ μοιχὸν... χρυπτόμενον, ἰαΐεγ6 τοϊθη-᾿ 
θηι; ἨΘΟΚΘΓΙ8 χλινόμενον, 001]. 6Ρ. δά, 3. « Τέκνον, α΄ 
γΘΓΠΔΟΙ]8 αἰ οἴπητ5 ἤλοτ, Θη  [ατΐ, ἡῖα [16. Οοηΐ. 6ρ. 438, 
Ὀΐ5. Αὁ 816 1 δ[τηϊ. ΑΡυ]οῖὰ5 Μοί. ΙΧ, Ρ. 196 : Δεὴϊ ἐγ δίδ. 
ἀφ ηι6 ἰδὲ, [ 11, πιοίτιαβ. » Β. --- ὃ εἷς τις ἨΘΟΚΘΡΕΒ ; ὴ 
τις 9“ Δοοθβίιβ. Οοὗθχ 5010 66 ὅταν ἐστίν. ΐ 



ΘΧ 
᾿ μηχέτι τὸν τὸ 
 ἀυϊροηΐοτα ΠῚ ορίαΐξ τηδτϊαπι οἱ δὰ ὑχουῖβ ἤΠαρσίίϊα οοηπί- 
᾿ Υοπΐθηι, ΤυδΙο πὰ ΤΥ Θη8}18 ἀθϑου ρϑὶξ 5δΐ. 1, δ6.» 

τὴν ἀπόνηρον χαὶ δωσίπυγον. Οοηΐ. 
᾿ δά ΧΠ, ορ: 200. » Β. Αὐϑοηΐα8 ορίετ. 39 : 

᾿ Βαιο τοῖο 4 πο Ὑο]ξ; ΠΠἅπ| 485 γο]ξ δθο ποῖο. 
᾿" ἐξ 

Ξὴ χμπ. 1ιΘιηΠηᾶ : τοῦ αὐτοῦ ὁμοίως (αἵ 6ρΡ. 4). --- 1 ἐπὴν 
Ῥίδη.; ἐπ᾽ ἂν Οοὰ. --- 2. « Ουδϑὶ βογηηδηιιβ ΡΥ μαρογὸ ἀϊ- 

Ῥυίμασογαβ Θηΐμ οὐδεπώποτε ἐγνώσθη οὔτε δια- 
οὔτε ἀφροδισιάζων, οὔτε μεθυσθείς, υὐ ϑυϊἀὰ8 6χ ᾿ χωρῶν, 

 ΡῬίορ. ἵ.. ΥΠ|, 19. Ρτεβθυξπη δυΐθτη Ἀυβπὶ ἐἴαΐα ἰϊ αὶ 
86 ΡΥΓΒΔΡΟΓῸθ 5.380 Γ68 οἵ ἀἰβοίρυ]οβ θα  βεϊτηδυὶ υ0]6- 
Ῥαηξ, δοτητηθγο τη ΘατΏ τη] ]Θ 58 ἴυγρα Ραυΐαθαπί. Υ. 

; δου προίδανς ὲ ἀὐβἤη. ΤΥ, 20. » 7ας. --- 3 κατατοίψεις Οοά., 
 4υοᾶ ὕπο ῥγδίδτε 980. ἴῃ ποξξ. Γη88., Ἰϊοπηυθ ΒοίΒία, 

ἐ Ἑεραΐυτ ΡΙΔη. χαταδρύψει:. --- 6 τὸν μὴ χέτι βλ. Οοά.: 
βλ. ΡΊΙδῃ., οοΥν, 980005., φαΐ δηποίαΐ : « [η- 

ΧΙΗ͂Γ. 1Τιοπημηᾶ : εἰς τὰς ἑταίρας ((οἄ. τὴν ἑταίραν) Λέμδιον 
χαὶ Κερχούριον᾽ εἰσὶ δὲ ταῦτα τὰ ὀνόματα μιχρῶν χαραδίων, 
τῶν παρ᾽ ἡμῖν σανδαλίων. ΝαΑΥΪΟΌΪΑΓΌΤΩ 8Ρ6Οῖ65. « Ιῃ οο- 

ΑΗ ἘΠ 

Ξ 

ἢ 
᾿ 

ἔ 

ἣν 

Εν 

νὸς λξο ὐδυωδελεωδειν; ὐεόόμος χὰ δον ἐς λυ κω ον ΣΝ ΣΕ 

γε 

ἴσο ΡΏΠαγο δὲ5 βου δἰξαγ μοΟ Θρίσγάτητηδ., δἔ ργὶπηυτῃ ΝΙ- 
ΟΠ ρΆγοδο ἐγ δυϊξαν, ἀοῖηπαθ σοτὸ Ἀπῆπο. » σπαγάοηι. --- 3. 
ἰμσενεύς Ὁ ς ἐοῤμωνσυσδίι ἰηΐγα 6Ρ. 16, ὅ. 

ΟΧΗ͂Υ͂. -- 1 τὰ ἃ κέρμ. Βεαποκῖα8; τὰ χέρμ. σοά. --- 2. 

Δ ορροβῖία,, ἱπίθΠσὶ παης ἀθθθέ παίυγα 86ὰ Ἰοοὰ παΐα- 
Οχαϊία. θ6. 400 5εηϑὰ Η. ϑίθρῃδηυβ Π6 ἰαΐϊη, [2150 5ι8ρ. 
ἣΣ 21, ΕἸπιθημουῦβέ. ἴῃ [πᾶ ϊοθ ΑΡυ]ο!. » Β. 

ΧΕΥ͂Ι. Γι Θμητηᾶ : πρὸς ἑταίραν χατὰ πεῦσιν χαὶ ἀπόχρισιν. 
«Ἰπ 06 Θρίσγδιητηᾶ δοτημηθηΐδίιιβ ϑὰπὶ δὰ Νίοδξ. Εὑρ. 
Ῥ. 158. Οοπί. 6Ρ. 101.» δ. τι 1,2. Βειβκῖὶ, Βγαποκὶὶ, 78- 

ΟΠ ΦΟΒΒΙΪ Θχρ!ϊοδξοποϑ δὰξ οοη]δοἴ 5 τηϊηἰΠη6 6886 ῬιοΡα- 
ὉΠῸ5 τϑοῖθ ουϑεγυαΐ Ἠθοκογαβ, ἴρ86 μθς ἰρηΐδηβ : β. σὲ 
δέ; α. μή πω Τοῦτο᾽ φίλος που δός. β. μήτε (81. Οοά.) σύ. 
« Ουύτη τοραββϑοΐ ΡΒ] θμγτ8 του] Γοα, 410 ποιηΐη6 ἃΡ- 

Ο ΡΕΙΙ65, δπηϊοὶ Ποιθη 468», ουἱ μήτε σύ ορίϊπι6 οοηγθηϊξ. 
Οὕυχμὴ χαλεῖν 51} ὄνομα διδόναι, ΟΙΏΠἾΠΟ τοοΐα τοῦτο 51π|- 
᾿ φ|ϊοϊξον σθῦθο δός δαϊοϊξαγ, βυθβέδπΗγο 6 χαλεῖν τϑρϑίϊο. » 
ἈΘοἰἰβδίμηθ μήπω τοῦτο ἀαΐ ρΡοσίξξ : τϑιίψυα πὸπ πδαεὶ. 
Βοΐδ5. : « ΟἸΐπη φιλόσπουδος τη 5ἰσηϊοατα υἱἀθθαΐυγ, [τὰ- 
ῬδΕΙΘἢ5 5 Π| ΤΊΟΓΩΘ ; 50Π1ο δῇ γο]θθδτω 80 γί θΘ γα φιλόσπενδος, 
γΟΟΔΌΌΪΌτΩ γαϊά6 δυβρθοΐαχη. » Ουἱ ἀεοϊηαδ μή γε σύ, ΡῥΓῸ 
μήτε σύ. ΑΡ[ 5 μηδὲ σύ ργοοράθηξθυβ μήπω τοῦτο ἕω. 
τήσῃς) φιλόσπουδος, 1 ΟΠαγᾷο 4υοχαθ Ροοίῶ ἐτιθαϊξ, 
γεγίθῃβ : « Νοπάυτη ἀθ ἤδο στὰ (5801. ἂἀθδ ποηΐπθ τη60) 

Ο Β0]Π1οἷξα 515. ΘΔ] : π6 συα5 Ρα5 5ὲ οἱέθ δὴ. θ65ορΊ 6 5117 
 φεΐ ατζϊοῖα. » --- ἃ εἶτα πόσου π. ὙΔΙΟΚΟΠαΓ. Ὀϊδίγ. ΕΓ. 
 Ρ.286.--- 7. « Καταμάνθανε ΒΘ 5μ115 1ΐ8 δοοὶρ!ξ χαδβὶ ρα 6} ]ἃ 

διαδηΐϊὶ ἀοτηϊο τη ϑαυτη αἰσίίο ἱπαϊορθξ. 51 το 1 παϊηὶ 
᾿ Ῥαγίϑιϊβυβ δρογδίῃγ, τηθγθίτοα]ᾶτη Ὑἶγο ἐΔ 6] 18 Πα ῬΟΥΓΙΘΟΓΘ 
ἀϊχοηδ, ἴῃ 4υἃ οἷ ΠοΙηθη δἷ τηδη5810 ρογβογρίδ θϑβϑέ.» ας. 
᾿.. 8. « ὙοΙΐπι θέλῃς γ6] θέλοις. » 8. 

ΧΗΥ͂ΤΙ. Ποτητηᾶ : εἰς Θάλειαν τὴν ἑχυτοῦ ἑταίραν. --- 3. 
᾿ « ΒοΙρίο θαλερῇ ρΡοδία ᾿Ιυογα γο]αἱξ ἰπ ποπιθη Θαλείας. -- 
3 μοι δαἀάϊαϊ! Βοιβκίυβ. Πέπλησαι ἃ πελάω, πελάζω. Ρατίϊ - 
᾿ εἰρί πηι 65 Ρογίθ οχϑβίδξ ἰη Οἀ. 12, 108 : Σχύλλης σχο- 
 πελῷ πεπλημένος. » Β. --- ὃ τάλασ Ξαροιξοτρίυ ν (οα. 

«1μ888 6ϑΐ ἵπ ποιηΐπθ φύσιος, ΄υθ ἰηΓ6]Πρὶ ροΐεβέ παΐαγα 

Υ ΙΝ ΟΘΑΡΌΤ Υ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

Ε΄. ΧΙ. Τοτη μὰ : εἰς πόρνας (πόρναν Ποά. ). -π--1. «Τὴν ἀφελῆ 
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ΧΗΥΠΙῚ. Ποτημηᾶ : εἰς χόρην ἔπαινος τοῦ χάλλους αὐτῆς. 
-- 3. Λυγδινέη, οοηῇ, δα 6ρ. 13, 3. Ὑγτὸ 8Ρ. 786. : Οοἰϊιηι 
Ῥγοσογιηι, βείινην ἰδὲ ἡναΥΉκοΥ 6. ---- ἀ. « Ῥεϊπηθτη Πα 5 
θγΘΥΠΘααθηξο ΘΧΘΠΊΡΙ τα [ἀογὶξ ἂρ. Ηοτη. Οα. Β, 121 : 
τάων οὔτις ὁμοῖα νοήματα Πηνελοπείῃ ἤδη. » Χα6., ῬΙυτα 
δἀάθηβ Ρ. 66. Βοῖβ8. οἰζαί ὙΠ, δρ. 407, 9: ΙΧ, 6ρ. 190, 
ὃ: ΡΒ]! υπι ΟρΡα86. Ρ. 51 : τὸν ἄνδρα τοῖς λυσιαχοῖς χαὶ Θου- 
χυδιδείοις συγγράμμασι παραδάλλοντες, οἴ τη] 4118. οἴη 
Ἰαϊϊπα ΟΥἱάᾶϊ! Τυϊβί. Υ,, εἰ. 5, 43; Μαγέϊδὶ. ΧΙ, 44 : Οτοβίατη 
ΠῚ, 18 : διεα ορϑῦα ραϊγὶ ργϑροτι θη οΊΝ. ---- 5 πλοχάμοισι 
ΡΊΔη.; ἄχανθας (810) σα. « Νοίδηδα τηρίδρῃοτα ἀδ οδηΐβ. 
Ἐδβί δηΐπὶ γοοὶβ ἀχάνθης υϑὰ8 ἴῃ ΟἸηηἶ 8 ΤΟΡ5, 4ὰ, υἱ 
τηΐπιι8 σγαΐδο,, δΔηϊτηυ τ Ῥαηριηΐ οἵ 50]}1οἰ δηΐ..» «(]ς. --- 
θ οὐδὲ (οά. ἃ ΡΓ. Π᾿. 

ΧΕΙΧ. ΤϑΓητηᾶ : τοῦ διχαίου Γάλλον ἐπίγραμμα ἀδικώτατον. 
« Νογήθη [1 ἔογβδη ροοίς Αἰλίου γεὶ Διδίου Γάλλου [Β οἰϑκὶϊ 
6ἃ ΦΟηϊθοΐαΓΑ), φα Τη816 Βουὶρἔσχη Γη816 Ἰοσὶξ διχαίου 5]05- 
βίου οἱ δα ἀϊΐο ἁγίου ]ο "818 ΟΡΡοΠ ΘΠ τοῦ δικαίου οἴ ἀδιχώ- 
τατον. 510 151} ἰὴ Ἰοτητηδίθ δ  σγγητηδί5 ὅ5. ΡΙ τη 51 ΠΉ}1ἃ 

᾿ ΟΟἸ]Θοΐδ υἱὰθ ἴῃ τηθὰ ποΐδ δὰ Ρβ6}]ϊδηστη Μάνεντος τοῦ μανέν- 
τος Ρ. 194.---Ἰ. Οπατάο Βοοσμοίξ. 4υϊ ΒοΟ ΘΡ᾿ βγδτηπηᾶ ἰγδοίδί 
ΜΙ566]]. ἔ. Π, Ρ. 328-331, Βαθοῖ τάχος ΡτῸ τάχιστα (ὁοοηΐ. 
ΘΡ. 184, 6) : ἢ τάχος τρισὶ λειτουργοῦσα πρὸς ἕν. Ουοά νἱκ 
Ρἰδοθῖ; πᾶτῃ 418 1 Ἰδβθηβ ποὴ ἱπησαΐ 5ἰδξϊπη δαϊθοίνο 
ἕν ποιῆθη τάχος ἢ 7800 811 σοηϊδείαγα τέλος 6ϑὲ Ῥγοθα 185; 
ῬΓΟΒΔΒΙ 5 οἵ Τουρὶϊ Ἰερθηίῖ5 λέχος, ῬΓΟΡΔΌΙΠΙΟΥΓ ἔογβδῃ 
Ιη68, 50ΠΠ]1οϑὲ νάχος. Ἐδί νάχος, δέρμα, σισύρα, Ρ6}118, 10- 

᾿ αἶχ, » 8. Ἡ δυσὶ λ. Ἀοϊβκίαβ οἵ ΒΓΌΠΟΙ. « 56 ἴτο58 βυπέ -. 
᾿ΡΓΩῸΒ φιλυδριστής (Ἰγγατηαΐογ), Φαΐ Ραγίθβ βιρουίογοβ, τὰ 
ὑπὲρ τὴν νηδὺν, ΡΘΕ: ΔΙογ Ἰοσί πηι γοπουὶ 118: ὑπὸ τῆς 

᾿ γηδύος ; [ογϊ8 ἀδπίααθ τὰ ὄπιθεν 510] υἱπάϊοαΐ. » “ας. ---- 
Ϊ ᾿ 2 τῶι ὄπιθεν Οοά., ΘΟΥΓ. ΤγΥν ἰὰ8,, οἴ δηΐθ διιπὶ 58] πηᾶ- 
5[05, υηᾶδ Ἰορίξυγ οἰίδτω ἱπ ΡὨ Π]αγα οοαϊοα. --- 4. « ΟΡ- 
ΒΟΌΓΌΙΩ 65ὲ μὴ χατέχον. 51 [δδ(1π45 οἴ, οαπῃὶ ἀσοθυβ γο- 
ὨΐΘΠΒ,, Τηθἔ8 Π6 ὨΪΤΗΪΌΓΩ Οἶγοδ Ὑ8 ἔγθβ ΤΩΟΓΘΙ, ΠΟΙΪ τη6- 

ἴθποτθ:; Π6 δοβεπθαβ. Νάγω {τ θιι8 ΠῸΠ ἸΟΠΡΊΟΓΘ (ΘΙ ΡΟΓΘ 
ἀύδιη υπὶ στε οατὶ χαθο. ϑαπηΐ γοῦρθα ΑΡρυϊοὶ πὰς οοη- 
ογοπᾶδ, Μοΐ. ΙΧ, Ρ. 196 : υΖ 5ἷπε εἴα οοπέγουογεία 

᾿φεῖ αἱδεοηδίοπα ἰγίϑιις ποϑὶς ἵπ πὸ σοπυδηϊαΐ ἰθοίμϊο. » 
.Β. Ἐβῖ ἸΙάοθπι αυοᾶ μὴ χάτεχε σεαυτόν 

ῬεΙαπάδ οββθῖ, μϑθο ποη ταβροπᾶεξ, βοὰ υἱοϊββίτη ροθίδ ἡ 
᾿ ΒΟΙΉΘἢ 501Γ6 ουρϊξ, δᾷ ἀιδ 1116 : « ΝΘ ΠῚΘ ΠΟΙηΪΠΘ ΠΊ60 ἃΡ- 

: ΤΗΪΗΪΠῚΘ ΟΡ, 
ΘΕ ἰδιηϑὶ Ὑθηθυὶβ ἐθγ 8. 

1,. Τεθυϊξαγ Κυφπο ἴῃ δαϊθοίβ. ΡΙαπυθο οοαϊοὶ ΒαΓ- 
ΒΘΓΙΠΟ. ---- 1 μοι ἴπ Οοαϊοθ ΓΘΟΘΠΕΟΓΘ ΠῚ. ΞΌΡΓᾶ ὙΘΓΒΌΓΩ. ---- 
ΒΙ5 ΒοΟ δρίργδιηγτηᾶ υϑγεϊξ ΟἸδυίδητϊ5, 6ΘΡ. 89 : 

Ῥδυρογίαβ τη βῷνυδ ἀοιηδξ, ἀἰγυβαια Ουρίάο : 
868 ἰοϊεγαπὰδ ἴδπιθβ, πΠῸΠ ἰοϊογαπα 8 ΔΠΊΟΓ. 

Εἴ θρ. 90: 

ἘΞΌΓΙΘΠΒ ρΡΔΏρΡΟΓ (6118 ἱποθπάου Απιογῖβ. 
ΤηΐοῚ αἰΓΌΠΙ4.6 τηδίαπι αἰ ΠΡ Ὸ ρϑι ΡΟ 6 πη. 

ΠΙ. -- «1 πυρίϊδ5 οἰδηἀοβιϊπαβ σατὴ ΡῈ 6116 ᾿ρ81 διηδηίὶ 
ἱσποΐα. Ατρυτηθηΐυτη ἴπ ἀἰοἔϊο 5. σταίη Ποΐυτη, 4 8}1ἃ 
τη ]ΐα δρια στγδιητηδίϊοοβ. ΟὐεοϑίυἹ δυοίου οἰορδηξίατη ἴῃ 
60, 4υοα ῬΓΙΠΊΌΓΗ ὙΘΓΒΌΙ Θχ 5: η σι} 5 ὙΘΓὈ 5, 5486 ἔγ5}]- " 
14 }015 ργῖθσ υἱξτησση,, οοτηροϑαϊ  δἰΐογατη δαΐθη ΒοΙηΐ- 
5 ΟΠ ΤΩ ΘΧ ΤΩΟΠΟΒΥ 8015. » 66. --- . Ἢ θεός, 68. 

111. Ἐχ Ἰοιημηδίθ, εἰς ᾿Αρσινόην ἑταίραν Σωσιπάτρου, 
τη816 ἰπίθ!]θοῖο ϑοσὶραΐοῦ ἱπίο θριστδιησγηδίοσγαρῃο8 τὸ- 
Ἰαΐαβ ογαΐ, 46 4υἃ γα πᾶιταΐ σμαγάο Βοοῆ. Μίβ66]!. 1, 
Ῥ. 114-116. ---- 1. 6 Ϊυτοϊυταπᾶο Ἰο΄υϊΣ αὖ 46 ἀοπατῖο, 
ΠΟΥ͂Θ, 8Ϊ 588Π8 68ΐ 5οτρίαυγα. ΗΘΟΚΘΓῸΒ ὄὅρχον χοινὸν Ἔρωτας 
ἐθήχαμεν, σοΟἸ]αΐο θεῶν γ. 4. Ὀαΐγιυβ "Ερωτ᾽ ποη. δα υ}]}- 
δαί ἃ Μοίπδκῖο Ρ. 78. Ηδγιηδηπὰβ δα ΟΥΡἢ. Ρ. 767 
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Ὅρχῳ χοινὸν ἔρωτ᾽ ἀνεθήχαμεν. Νοπηϊπαίίγιιβ ααΐ ΒΘΖΌΪΓῸΣ 
νἱπὶ Βαθοΐ οἱ διδοίη ΓηΔΊογ πὶ Τιδπὶ (αΪ Θ5δθύ ἴῃ ΔΡΡοϑί- 
{ἰοη6 ὅρκον. --- 38. κενά θ᾽ Βοί 8. --- 4. « Οὐ φανερή, αιιδη- 
ἀοκυίάθη π}18 τ ὶ5 ρ67ογαίὶ ρώπα Αὐβίηο ποοσιυῖξ, αἵ 
Ἠογαί 8 ἸΟ΄αΪἊΡ ἴῃ 5.2} τὸ Οάτιη. 11, 8. Οοηΐ, ΟΥἱἹά. 
ΑΠΊΟΥ. ΠΠ|,8. ---- 5. Τηδυβρίοαίαϑ ΑΥϑίηοϑο ΠΡ 185 Ῥγοοδίαν, 
ἴῃ αυϊθαθ ΠΟῚ ΟΔΥΠΐηἃ οἵ γοθθ8 θ6η6 διιβρίοδίδο, 5βοα 18- 
τηρηΐα 0 η68 δια ϊδηΐιν,. ΓαΓἃ ΠΟΥΪ8 ΤΩΔΡ 15 τη] ργϑᾶ- 
δσἰοηίθ5. » Ψας. Κληΐδες, {0768, διοίονἐαΐομη 8] τὴ Πᾶ- 
ῬΘΓΘ ποθὴ Υἱάθίυγ Ῥγωΐου Ἡρβυ ΟΝ ρ᾽οβϑᾶπι : ἐνίοτε δὲ 
χληῖδες αἱ θύραι παρὰ τὸ ἐπιχλείεσθαι. ἨἩΘΟΚΟΙΙ5. (Ροϑί 
δδοοββίυμῃ ἴῃ Αἀά. {. ΧΙΙ, Ρ. 448 Θχίγοιηδ) παρὰ φλιῇσιν, 
4αϊ θρήνους ϑοϑβίραίτί ἱπίθ! Πσογο υἱάθίυν δᾶ ροβίθβϑ Αὐϑὶ- 
ΠΟ68 ΘΧΟΙ δηζ 8, 8ἰοαΐ Βοϊββοπδαᾶϊ8, φαΐ Βοααθηξ Ὑϑγϑιι 
μεμψαμένου 5οΥἸρ5ὶ, 46 ϑδοβὶρδίγο. Ἑἀθραΐαν μευψαμένους 
6 οἰ 5.1 οοη]., 56 δρ(ϑβίγηστη μεμψάμενος ΟΟαϊοῖ5. 

1ΠΠ|. Τομ πη : εἰς ᾿Αριστονόην. ΟΟηΐ, 6Ρ. 193. « 6 
ῬΌΘΙ]ἃ ἴῃ (οϑίο Αἀοπίαϊβ. ἰηΐον ῬΙδησοπίθβ ΘΠ ΤΠ] ΘΓ 5 
γἱβᾶ. Φδοοθαΐ δηΐηὶ Αἀοηὶα 8 δἰ πη] ΔΓ πὶ ἐν χαλύθῃ, Ρ6Υ- 
δυ]ὰ ἴῃ {ΒΔ ϑρθοίθμι δχογηδία, τη] ον 115 οἶγοὰ Ρ]δη- 
οἴαμη οαἀθηΐθυ8, χοπτομέναις, Ταοᾶ Ῥγοργίαμη ἴῃ ἢδΔΟ Τὰ 
γουθυτη, ΑὙΙ βίορ. 1,05. 395 : ἣ γυνὴ χόπτεσθ᾽ Αδωνίν φησιν. » 
Ζαο. ---- 1. Πιθανή, οοπῖ, 6Ρ. 1568, 1. Αϑρίγαΐθ φίλ᾽ Ἅδωνι 
Μοϊποκίαβ, ααθη Υ. Ὁ. 1600, αἱ σοᾶοχ 4110]. ---- 4, Σύμπλουν 
ἴῃ ΟΠ ΔΓΟἢἾ5. οὐτηθᾶ. Ποὶπᾶ6 « σύν τηθίτὶ οδϑᾶ αἰ γυ]βι τ ἃ 
λαδών ῬΓΟΠΟΙΏΪΗΙ ΔΠοβῖζ, ΤΌΤ 58 15 δηΐααο, ἀ6 {π0 
ῬΟΡΎΠ]. δὰ ΟἸανϊξ. 1, 4, Ῥ. 228 Τὴρ5. » Οπμαγάο. Βοίμϊυβ 
σοί με, « ΟὟ ἰδυίοϊορίαμι, » ἱπσαϊ,. Οοἄθχ ἄπαγον, φυιοᾶ 
ΟΟΥΤΟΧΙΓ 9280. Αἀᾶθ6 «πὰ ἀἰοθηΐυῦ ἴῃ Θρὶστιητηδίο 193, 
Ἰἰβάθιη (Ὁ γΓο Ὑθ Ὁ ]8 οοπορρίο. 

11. ΤΟ Π)ἃ : φλυαρία πρὸς ὁμοίους αὐτοῦ, πῶς δεῖ μετὰ 
γυναιχὸς ἐγχύμονος συγχαθεύδειν. « Ὁμοίους αὐτῷ ΔΡΟΡΊ. 
Ῥαγΐβ., σφυρὰ Βαροΐ οἰΐδιη ΟΠμαγᾶο, 461 υἱᾶθ Μί506]1. 1, 
Ῥ. 11.» Β. -- 1. Ὑοβα8 ἀοργαγαΐῃβ. Φδοοβὶυ8 γαστροδα- 
ρὲς προσορῶν λέχος, « αυοᾶ γοΓθοῦ υἱ 5υ{Ποϊαΐ. » Ἡ οἰηολ. 
ἨΘΟΚΘΙΙΙΒ ὙΟΥΒα 2 χλινθῇς, ΟἸΠ6Β λέχος 6. Θοηΐισ6 δοοὶ- 
Ῥίοηΐοβ, χιοᾶ ἴῃ [411 Ιοο0 ἀυγ ββ᾽ γα τη ΠῚ ΔΡΕΪ5 ΘΧ ΠῚ] 5 
ἀοίθηϑαμῃ ἱνἱς Ηροκ. Ρ. 40. 1,6 ηϊββίπηθ οουτὶσὶ ροΐογαΐ πρὸς 
σὸν ὮΟΟ Πηοᾶο : προσιὼν λέχος, Παοᾷ 68[ Βοιηουοιιμ λέ- 
χοσδε χιών. ΗἰβΒ 80] ρ{15 ΤΟΡΡΟΙΙ ἴῃ βομθαϊβ 98οΟ βὶϊ : 
« Βογί, Μήποτε γαστροδαρεῖ προσιὼν, λέχος ἀντιπρ. », ἰΐὰ 
᾿αυϊάριῃ ἀἰδίϊποΐα. --- 3. ἈΘοίΒβίπηθ Βοϊββοπδαϊιβ : « ΝΟ 
Ραυΐο χῦμα 6886 ῬΙῸ χύημα, ΟὉ τηθίδα ρΠογδμη βΘαιθηΐθμ, 
ἐρεσσομένης, σαλευομένου. Οοηΐ, ορὶαΤ. ΒΘ ΙΘη 8. ὙΘΓΒΌ ΤΩ 
6. » Οοἄδχ ὀλίγοος (510), οἱ γοσδηὶ μέγα ᾿ἰπέοτ πη. --- 5. Ν6- 
80188 ΔΓ πρίν ( οἰΐδτη Μοϊποιῖο Ῥγορθδίυμπι ) οἱδηουὶξ 
ῬΙΌΓΟΒ, 4] ΙΔ βίδπατη πάλιν, γ6] ΤΟῸΡΙΪ περιστρέψας τό- 
γοοσδηΐ. ἘξΔτη Βοΐ58. : « Πάλιν, ρῬΓΟΒοΥΙΡίο πρίν, οϑὲ ΟΡΕ πιὰ 
οΙηρηδίϊο. » 

1,0. Τιρηητηδ : εἰς Δωρίδα τὴν πόρνην, πορνιχώτατον. ---- 
2 ἅψεσιν ορίϊμη6 ἩΘΟΚΟΙ5, οἱ σθοῖρογα ποὴ ἀυθίϊανὶ 90 
δἰ ΠΉΠΠ1Πηἃ 111 ᾿Οαριστύος ΤΗΘοοΥ δῶ, 6ὅ : 

Ὡς οἱ μὲν χλοεροῖσιν ἰαινόμενοι μελέεσσιν 
ἀλλήλοις ψιθύριζον" ἀνίστατο φώριος εὐνή. 

ἴογο ΘηΪπ Τ68 δρί (αν; 56ἃ τοίθγθηδυμη δ ῥοδόπυγον : ἴῃ 
᾿ρβἰ5, Ῥαΐα, Του Ἷβ ἀτίαθιιβ, ΠουΐθῈ18 ΘΟΙραΓδηαἴ5. » ζαο. 
᾿Αθάνατος, οοηΐ, 6ρ. 94. --- 3..Διαδᾶσα, αὐ Θ4α68. Ποϑοτῖ- 
δα βομθπηὰ χυοαᾶ χέλητα Δρρο]δηΐ, « οἵ ἑυτρὶβ Ἀρυ]οῖα5 
(Μείδη,. ΠΠ, Ῥ. 32) αἰχῖξ ροηἀνΐαην υϑηθγθηι. Οἱ χασπὶ 
οοηΐν γα 511 ἴῃ Ῥγΐπιο υϑῦϑα [οί ἀρβουϊρίϊο : ὑπὲρ λεχέων 
διατείνας, ἰοποηάππ) οϑί Ῥυϊπηυτη ἀἰβοπν. οἶγοα ργῶ- 
Ἰαάϊα αυδοάδηχ ἃς νοὶ δίϊοποιι διηδίουίδιη Ὑϑυβατὶ. » 8... 

] 
! 

' 
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| 
Οοάοχ ἄνθεσιν, « φιοᾶ Πποη ῬΓΟΡΥΙΟ 56η81 δοοὶρίθηᾶστῃ : ἴῃ | 
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] 

ἈΝΤΗΟΘΠΟΘΙΜ ΡΑΤΑΤΙΝΑ͂ 
«τ ἤνυσεν Οοᾶοχ; δἀδβθαίαν ἤνυεν. « Δόλιχον, 5ἐδᾶϊατη. 
ΒΟΒηΚοηΐα5 (αἱ ἑοΐτη ὀάττηθη {Ππϑίναν!! Ἐρίβῇ. οὐἱξ. 1, 
Ρ. 71) οοπηραγΐ Τμιογοῖ. ΓΝ, 1190 : φοηιηυηΐα. φινα Οὴ5 ᾿ 
ααιάϊα 5οἰἰοἰέα! ϑραίϊατα ἀδοι 76 ἀηιογὶδ. ἈΡ. Μὰ- 
ΘΒοποῖὴ Αἴπθη. ΧΠΠ, ἢ. 581, Ε, τηθνοίτίχ χέλητος Βοοιηδίθ 
ιιϑἃ χαθιππάζειν ἀἰοϊ (αν, ᾿Αχλινέως, Ηδβγομίο ἱπίογργοία 
ἀρρεπῶς, ἴῃ πραΐγαμη Ῥαγέθηη ἱποϊπαΐα, ααΐρρα Πγτηΐἕον 
Ἔα. ἱΠΠ ΌΓΘη8..» 766. Βοῖ58. ψοΡΕ τδοία, -τῖδ. « δαπρο 
φύλλα πορφύρεα, υἱ ΒοἰΒκῖιι5 δὲ ΟἹ ᾽πὶ 98 60108., πο ὄμματα. 
δαηΐ φύλλα πορφύρεα, γοβῶ [ο]18. Οοηΐ, 6ρ. 36, 6. ».Β. ΝΙ- 
ΠΗ Γιὰ ἴῃ Ῥα]αίϊπα 7140. : «Ὄμματα πορφύρεα, πἰφγὶ Οσοἰ Ὁ 
Φύλλα, ἤογο8; ν. ΤΏΘΟΟν, ΧΙ, 26,» Ηοιτηδηηὰ8 ἰθηξα!)αΐ 
γυῖα ῬΓῸ φύλλα. --- 6 ἀμφὶ σαλ. Οοά. --- 7. Του] Δ Ὀ6 
ΔηΪπ)ἃ 6. 27 : 7 ἐϊϊ0 ἔρ8ο εἱἱἰΐηιο υοἱιιρίαί5 δέτε, χιιο 
φοηίίαϊθ υἱἷγιι δαροι ιν", πότ αἰ ἀ6 απΐηια 
φιοφιο 8θηΐϊηιι οαΐγ 6, αἰγιιο ααθ0 πιαγοοβοϊηιι5 αἴψιια 
αουϊφοϑβοίηιι8, οἰγη, ζιεἰ5 ἀοἐγϊηϊοηίο. Βοῖδβ. Ἰασᾶδί Ταίο], 
ῬΠποαἃ. Ῥίπᾶαν, Ρ. 663. ἰ 

ΠΥ]. ᾿μϑτητηᾶ : ποίῳ χάλλει θηρεύεται, καὶ τίσιν ἁλίσχε- 
ται ἀνὴρ ὑπὸ τῶν γυναιχῶν. --- 3 λασίῃσιν ΡΊδη. 56ἃ ἴῃ 
᾿υϊγϑιι 8 ΒΌΡΘΓΟΙ 5. ΡῈ 6]189 ΓΘ. ομηη68 οἰ δπουιηΐ. 78- 
ΘΟ βἰὰ8 60η)]. γαλεραῖσιν, « 86γ6η18. Ἐΐγτη. Μ. - Γαλερόν, 
ἱλαρὸν, ἡδὺ, πρᾷον. τάσσεται δὲ ἐπὶ βλεμμάτων " χαὶ γαλε- 
ρωπός, ὃ γαλερὸν χαὶ ἐπιτερπὲς βλέπων. βοΓΘηΐϊί 5 δυΐοιῃ 
ῬΓοραΘ οἶγοᾶ ΒΌΡΟΓΟΙα βοᾶοί. Ρίπᾶδν, Ῥγίμ. 9, 605 : 
ἀγανᾷ χλιαρὸν γελάξας ὀφρύϊ. » ΗΘΟΚΟΓΙΙΒ λαραῖσι, Θ661 18. 
ῥαδιναῖσι. ΡΊΟΟΟ]05 λιπαραῖσι γε] λαμυραῖσι. Ὠϑηΐχαθ ᾿ξρς 
Βοἰ55οη δα 8 : « ΜΙΡαΤ ΘΠΘΟΙ απ ἴπ Ῥ6}1ἃ λάσιαι ὀφρύες. 
56 ποη διυιαϊο β] οββδίογθ, (] 46 ἔδπΐ 8 ἴπ ΠΟ ΠΟΘ ἃρὶ 
Ραυΐαΐ : μαΐο Θαυϊάθπι Ῥθου]άγοπὶ 80 510] διηΐοδηι ρορίδιη 
Ἰδυαᾶδγθ Ῥυ ΘΠ] τη, 4086 Βρῖβ8α Βα θαΐ ΘῈ ΡΘΡΟ ἃ. » ἘΞΔτα 
ῬΙΟΟΟΪΟΒ ἀοίοηϊῥ : « ἡ, μοι 5 ΡΡΟΒΟΥ͂ χιιθ, απ ἴα 
Ῥοη866 (6 ᾿᾿ αἰίοι, 66 ηιοΐ αὐαὶΐ τὲ 56.858 αἀὐοιιοὶ, 
»οιΐ-6ἴγ6 ηιόηιο Ἰοιιαπησοι, οἴ, ΡῬαΥ θᾷ., φιιθ φοϊεὶ δ 
τίομ6, Ὀίθη πουττῖ. Οη δαἱξ, ἄτι τοϑίθ, ψι᾿αι)οι" 1 Ἰυιὶ 
ηιθηι6 ἴ65 βοιγοὶϊς ὁραὶς βοηπὶ γοσαγα δός απ ἴ6 Τουαηῖ 
ΘΟΉϊλ6 τη6 ϑοαιίό; ατι88ὲ 165 Κ6Ήνη165 γι ἴ65 οἠΐ ἐγῸ} 
ἤηι5 ἰαοϊνοηί- οἴ165 αν διρρίόον ραν ἴα ροίηἠιγ6. » τ δ. 
᾿Εύζυγες, φυῷ Ρ]δαΐο 5ογΟγ]αη 68. ---- 7 ὠστέα Οοᾶ. Ρτο- 
γΟΥΡΙ4}18 Ἰοοαξο, 6 ῬΙαίοηϊβ, τὸ νἱἀθίαν, ἀποΐδ ορίσταυη- 
τηδίο ΥἹΙ, 100, 8. Τυπίυτη Αἄδρ, ΙΧ, 33, οἰζαΐ Βοῖβ8. --- 8... 
Μίδεοι, ἴοη. οἵ 220}. γὸ Μίδειοι, ἀ6 ἃ γα ὅδο. Ρ. 66. 
Μοίηοκ. 6]. ἡ. 165 866. 

ΤΙ. Τιομ τη : πρὸς τὸν Ἔρωτα. « Ηος ἀϊδέομοι ἔτᾶσ- 
τηδηΐαπι 6586 ΤῊΔΊΟΥΒ. ΟΔΥΤΉΪ 8. Π0η ἀυθΙΐο. » ΗΘΟΙΌΘΥ. --- 
1 τηχομένην ϑβΔΙτηΔ5]05; 9ΔΟΟ 508 χηραμένην, ἴη ποίξ 
γη88. γ᾽ ἡδομένην, υ πυραύστης χαίρει τῇ λαμπηδόνι τοῦ 
᾿πυρὸς χαὶ προσπέτεται τοῖς λύχνοις ( Ἐ}18π. ΧΙ, 8). ὑπὸ 
μωρὸς πυραύστου μόρος δρᾶ ΖΕ ΒΟΒΎ ΤΩ. ΜΆΓΟΘΙ] 18. Ο0- 
Τη68 τὴν πυρὶ τυφομένην. ἨΘΟΚΘΟΙΙΒ τὴν περινηχομένην, 
ααοᾶ γο]ῖμι Θχρ]]ουϊδβθί. 51 βᾶπαμη δϑί νηχομένην ; 
ἴῃ πολλάκι, ῬΓῸ 400 ἡιαφὶς οἰΐαπι, υοἰιοηιθηἔϊιδ. 
Ῥοβίυϊαί βϑηΐοπία. Ὧ6 Τ τυ} {18 ἀἰδρυίαΐ ατῆπβ Ρ. 91 
5664., ὑπᾶ6 Πδδ0 ΒΔΡοΐο : « ΝοίιΠη οϑέ δηϊπηᾶτη 8} ΤΌΓ μιὰς, 
ῬΑΡΙοπἶβ τοργϑϑθηΐαΐδμη ἴῃ δΡ5. ορουῖθα5. ἔγθαπθηΐαυ!, 
ΤαΙθηι ἰριίαγ ψυχὴν, γοΙυΐϊ Ὑἱγ ἢ) Δηΐπηδ8 ΒΙ ΠΩ] ΔΟΡΌΤΩ,,ς 
ορρὶία 80 ΑΤΉΟΓΟ 5 }]θοἴα ἴδ06 ΤοΥΓΟΡῖ, οἵ ἐοίδτη ἱπ ἴθηθ. 
πϑίδγα : Ζαξ0 ἱπη8ΡῸ ΟΠ ΤΔΙῸ ἴῃ Δη 15 ΤΩΟΠΌΠΊΘΠΙΒ ὁ τ 
ουτηῖξ. Τίὰα ᾿Πυἃ φεύξεται Β6π6 οοηγοηΐ,. Νοβοῖο 8η δπ6 
Ῥουζηθᾶΐ βίρπυση ῬαοΥὶ δ]α!, δ] ο 5 ἃταὰ οἵ ῬΒαγθίγα, 
οἵ ἀθπηῖβϑα ἴδοθ, 50} ου͵π8 ἴρῃθ ῬΑρΠ ΠΟ ῬγΟΡΟΡΙξ, ἃρυὰ 
δροηίυπη ΜΙίβ66]1. Ρ. 7, ἢβ. 9. Τὴ 60 5ίβιιο θύθηϊξ {πὰ ̓  
ααυοᾶ ἃρυᾶ ΜοΙθάργιτη ψυχὴ τηϊπαΐπιν. ΤΠ 6115 18 οἂπὶ Πᾶτη-ς 
πλΐ8 ῬϑΕ, αὐ ἰαπι Δα ρου : 1ἃ ὁδί, {α] 60 ΒΘΡραϊοτο οθη-ςς 
ορῖταν, ἸΏ ΓΘ Π1οἱ ΔΠΙΟΓΟ ΘΟΠΒΙΠΡίτι5. ῬουΠξ, Οοέθνιιηι αἱ πς 



ΙΝ ΟΑΡΌΤ Υ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

᾿ ΒΟΒΙΓΟ ΘρΙ αγαμπηδίθ ΑἸΩΟΓ ῥΔΡΙΠΟΠΘ πὶ, αιι88 δηϊπηᾶ δϑξ, 
ἴση ἑογγοῖ, ᾿ξ δἰ ῬῈῚ Ἰαϑαυτα ἰογαασί. » --- 2 ἔχεις Οοά., 
ποήεεαν 
ἡ τ τ. 

ΠΟ ΧΥΠ. Κατα εἰς Ἔρωτα. ---- 1 τὸ χρίγωον Οοά., ΘΟΥΤ. 
γόοοᾶθυ]ο γρ. τὸ κήρινον, ΘΙημοπαδηξιὶ 

᾿ααμιι πο! τοὶ, φαδιθι5 ἀθαπᾶαΐ ΡΙδηπᾶθα. Ἐξί ῥγὸ χρη- 
1. ὁ. ἀληθῶς. « Πορθεῖν ἀ6 ῬοΙΒΟΠΐΒ ΠΠυδέγαί ΓΟΌΘΕΚ. 

Ι ΒΟρμοοῖοθα ΑἹ. 1187 : χεῖνος γὰρ ἔπερσεν ἀνθρώπους. Επ- 
᾿Τὶρί 65 Ῥε βίη ἵγ. 5 : δι γαγοῆρ τητος Ρίηααν. Νϑτη. ΤΥ, 
42 οἵ Ῥίββθι. Ἐχρ)ῖο. Νρμι. ΠΙ, 37. --- Εἰς μὲ ἀξιοῦν, 
οοπΐ, 6Ρ. 198, 7; 268,2, οἴ 40 Δί}! 5 τη! δ Νίοοί. 

ἀβθη. Ρ. 101. [ῦτυπ, ΠῚ, οἂ. 24: Ῥέπιιβ, ριῖ5-}6 
αἰἴπιθν 565 σο5567 οὶ5-76 5θιῖϊ ὧδ ἰοη ἢὶς ἐρυΐδου ἰδ 

δ τορηῖναν γα ον : ΗοΡ6 Ζοῦυε ἰακο5 δἰαπα, πὰ, τὐἸεῖϊο 
οἷν οἴναγηιδ {ΐν6 Θαν, Εηιρίϊο5 Ἰυὶς φυῖθεν ὁπ {ΐι6 ἐἰδῦ- 
πδιρ ἄθογ. Τῃ βδποίογο ἃγβιιπιθηΐο ϑοδηπο8 ΟἾΓΥΒ. ει 
Ῥ. 10 Μαίῃ. : μυρία βέλη δεχόμενος ( 70Ὀ5),, οὖχ ἐνεδίδου, 
ἀλλ᾽ ἐκένωσε μὲν τοῦ διαβόλου τὴν βελοθήχην. » Β. -- ἅ 
ἔχας θυά,, ΘοΥτ. ὅ40. 

ΠΧ. Τρπιπιᾶ - ὁμοίως. Τηροῦ 6βὲ ἴῃ ΡΊδη. « ΘΔ} εῖ5 
γουβῖθαβ τοααϊαϊξ Τιοησοροίγεθυβ δὰ Βίοη. Ρ. 87-- 96 : 1} - 
Ἰαϑέτατίι Μηδ, δὰ Τδδαη 26.» Β. --΄ 1 δῇ σοει, 
εἴ 5. Μείπεις., τϑοΐθ υϑυθα ἀἰβέϊπριιθηβ Ρ. 201. Ὑυ]6Ὸ οχ 
Ῥίδη. : Φεύγειν δὴ τὸν Ἔρωτα χενὸς πόνος. Δὴ ἴδποΓα τηδ] 1 
ῬΙΊοΟΟΙΟΒ Ρ. 3. 

ἶ : εἷς παρθένον λονομένην. --- 1. « Χρύσεα, 
Ῥυΐολιτα, υἱ ἴῃ χρυσέη ᾿Αφροδίτη, ἀυοοῦμη ἃγοίδ ἠαηθθη- 

ἐδηθ}ο υἱὐ ἡαδδα ἰαοίϊ5 “Ν 
θά.» “246. Ατἱδίξποίιβ Π, 7 : 

Οοηΐ. 6. 62, 4. Βοῖ55. --- 3 εἶλ. Οοά. ἕα. 
[ὰ ἄλλφαις. -- 4. « Οοπΐ. ἐρ. 35,8. Ηξ 

Βοθοηξ νοπαϑβί!. Επὶξ υἱγρίηΐβ ΠῚ ΠΟΓΡῸΒ 
: οι δΐπμη,, ἰογθϑααθ δὰ ἑυγριπἀϊποιη. 

-- 6. Ἀρυϊοΐυβ Μοίδπι. Π, Ρ. 32 : ραιΠβροῦ οίΐαηι οἱα- 
ζονείπαῖ γοδοα ραϊηιεῖα μοίδιι5. οδιιηιῦγαη5 (6 

φιαηι ἰδρεη5 υογοουπαϊα. » Β. --- Ο. Οοηΐ. 
. 80, 8. « ἘδΙ80 δ 1485 : περὶ αἰδοίου ἀνδρὸς ὁ λό- 

τοβρί οὐ δὰ ογίβίπθμι υοοΐβ, 
. Αἀἀπηΐαν ἢφο ἃ ροοίᾶ ἴῃ ὙΠ ΌΡοτίΌτη 

Ῥεῖ, οοΐθγατη ζοστηοβᾶ, β6ἃ ἃ πἰπηῖο υϑπογὶβ πιὰ εὖ- 
ρυτιώσης. Τ)6 Ο]γ 856 βιτη Ποῖ, 568 ἴῃ Ιαυπάρδιῃ, υὖ ἀ6 Υἱγο, 
ἴῃ [μ|51}. Ῥυῖδρ. τ ΧΧ, 17: 

Μαΐυβ εἰ ΑἸοϊποὶ πηγαί δϑί Β]18 πηθ ὈΓῸΠῚ 
Ἐτοπάθῃίὶ τάπηο υἱχ ροΐαΐββα ἰθβί. ν ὕ7ας. 

ς εἰς Φιλίππην τὴν ἑταίραν. --- 1 χονδάχα 
« ἴῃ ἴυδὰ χόνδαξ 5ῖνα χόνταξ ἀἰοΐο ΡΔ]05 ἴα ἰδεῖ θὰ- 
αἴ ΒΌΓΩΤΩΟ ΟδΡΙ{6 ἴῃ ἴογτα Βυτηθρείδίδ οἵ δ} 18 ἢσο- 

 χαΐαγ, ἰάοιηχα βὶς ἀθρϑοῖιβ 8110 ἀδίπᾶθρ Ῥᾷ]ο ἀο)!οϊοπατ5 
 ρεδί. Ὑἱποοθαΐ, αὐ Ρὰγ οβί, 18 συΐϊ ρδϊυμη οἵ τϑοῖϊβ ἀ6- 
 Βχογδῖ οἵ ἀοῆχαπι οἰξία5 δνθυίογδξ. 515 φογί ΡΟ ΠΧ ΙΧ, 
420, ἄοβουθῖε τὸν χυνδαλισμόν, 4αθπη ἃ χόνδαχι ΠΙΗΪ] ἀϊδ. 
 ΦΈΡΑ556 γοιβίπη]δ θϑί. Κύνδαλοι Θπΐπη ῬΑΧΠΠ βαηΐ, βιουξ 

χόντοι. [πῃ οΘἃ γόος ποααυίογοϑ ᾿πἀπηΐξ, πὲ ἴα πάκσαλος Ατὶ- 
Γ Ἐπεὶ. 1012. ἙἘᾳ. 374 5644. » 72ας. θ6 ἴρ50 πο 
᾿ Ῥοΐοτιξ 

᾿" Ἷ Εἶπ 

τ Β' ᾿ 
᾿ 

ΤΙΝ 

ΘΟΙΒΕΠΕ Αἄγγαιβ θὶςΐξ. Ἰαάοτατῃ ἴῃ γ. Οοπίοηιοπο- 
ϑοῖο. Βοῖδ5. Παΐζων ἀϊεΐαμη τυἱαθίυῦ ῬΓῸ συμπαίζων, 

᾿ φυΐα5 υ505 Θχθιρ! υτη ΑἸ ἃ ποὴ ᾿8 060 ; ἀὈΓ 55Ἰ τι οατΐα 
εβΐ ἴῃ δἴῖ5 τηθπίθ ΒΌΡΡΙΟΓΟ λέγων. --- 3 ἀπόρων » Ἐΐ ποεῖν 6Ρ. 

40, 4. ἈΡοστάρμᾶ ψυδράδπι ἐδόχουν, 4υοᾶ ροϑιῖξ Βοΐῃ. --- 
᾿ τί, ἐκισταμένως ΡΓἕ θγατη ΟΠ Ἡβοκοτο. βθαθθη5 αἰβίομοη 
 6υυ ἃ {τῖθι5 Υἱγῖβ βασδοῖθ 8 ΘΟΠΒΘΗΒῈ ἡααϊοαγοίαγ 8116- 
πη Δ ΒΟ Οδιτηΐηθ, ἰάθη Ηδοκογ8. Θ᾽ 5416 ΘΏΔΓΙΒ 
 Βοιββοπδαϊῃβ βϑηξοπ πὶ Θχρ!!οδηΐεβ γοοΐθ ἀθίδπασγαηξ. 
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Π]6 : « ΟἸονϊδίγ 56, Φυῦτη ἴδπὶ ἀποάδοϊθθ οὕτω ῬὨΠΙρΡΡα. 
Ὑ πο ορογδέιβ δϑϑοΐ, ΓΌΓΒΕ 5. Ῥοβίογο ἀΐθ θυ πάθη ππιπι6- 
Τα Θχρ οἰ αγατα; 56 σαῦτη ἢέρς Ροβίθιο αἀἷθ υρηϊββοί, 56 
Υ6] οδάθῃῃ ποοίε ΠΙπὰ ἔδοθγα ροΐαϊββα αἰχίί. » Βοΐββ. : 
« Οὐδηαοσυίάοιη οοπαδοὶβ ἰοΐαβ Ἰυβαγα οἵ υἱβῦσα Ὑθηΐβ., 
Ὀξπδτη ἰδ δα 81|105 δἰ ̓τι5 οοηίὶ ἰοΐα5. ποοΐα ἔδυ πᾶ05 ἰηγῖ- 
ἰδυίββθιη. » ὙἹάθβ ὉΔῚ αἰββοηί πὶ ἀπαγηνῖγὶ ορεϊπηϊ ; π6- 
φαυΐοῦ ΒυΠπὰ3 ΗδοΚΟΓΪ. --- 5 χελευομένη γ᾽ ἴπ Δροστ. αυγοί. 
ΥἹἱχ ἐδγθηᾶπβ Ηἰδίαβ. « Οοηῖ. Ηοτγαΐ. 58. 1, 2, 151 : 
ἢέχιοδ οὐποίδίμ, φιιηι δϑὲ 7586, Ὁθηῖτ6. Ἰλαγτὰ ἰηϊτο 
γΟΥΌὶ ἔλεγον οἸηΐβ510 ᾿ἷς ἐΐογατω οσουττίξ, Βασα ἀυθῖα ἃὉ 
ἶρβο ρτοΐδοία Βαῆπο.» Ηδοΐ. 

1Χ1]. Τϑυητηᾶ : εἰς ἀνώνυμόν τινα γυναῖχα. ---- 1 τὸ χαλὸν 
ὃ χρόνο: Οοᾶ., ΘΟΥΤ. 58] 88. --- 2 σώιζεται Οοα., υὐ δηί- 
ΑΌΣ δ ῥγοθί δι οἵθηῃθβ. --- 3 τὸ χάλλος Φδοοθβίυβ: τὸ 
χαλὸν Οὐἄδχ, (υΐ τσεοῖβὰ ὅ χάλλος Ῥγωθδί δὶ τηθίγυχη 
ομβίαϊ, αὐ ὁχ Βοὺ συϑῦβὰ υἱάδσὶ ροβϑὶξ ἱγτορβίββθ. Οὐδγα 
ΤΘοῖρογθ ποη ἀυθί αν. --- 4 ἢ ῥόδου ἨΘΟΚΟΤαΒ Ρ. 35; υἱᾶθ 
δὰ 6ρ. 36, 6. Οοάδχ ἢ ῥόδον, « χαρᾷ οἴηηΐηο ποη βεγίρϑὶξ 
Βυδημ8. ΜΟΙ 6ϑὲ οὐ ῥόδον " ἃπ σόγιτα,, ἀπ τὶ ροίοβί. 
-- δ ὦ βετρβὶ; ὦ Οοᾶοχ; δρορστάρμα χυοᾶ δἀϊΐυγ ἃ. [πῃ 
πο Οοᾶ. χάλλος, αοὰ εοὕτὴ ΒΓαποκῖο τηυΐανὶ ἴῃ ἄνθος.. 
- 6 Ιδοῦπᾶὰ ἰπ Οοάϊοθ, δαάϊΐο ζτ (ζήτει). Αἃ τΤηδγρίηθπι 
ΤΟ ΠΕ ΟΤΟ τηδηῦ ΡΟΠΌΠΙΌΣ ὙΘΓΒῸΒ ἀπ0 : ῬΓΪΠ ΤΩ, 

ὁππότε πρωτόπλουν ἔτρεχες ἡλιχίην, 

ἀοίπαδ, οὕτῃ ἄλλως, {16 φίδι τϑοθρὶ. ΥἹχ υἱάθίον 6556 
Βυπηϊ, βοα ποῖυΐ Ἰδοΐογοιη Ἰδο πᾶ ΓΘ ΟΓΑΤΊ ργορογἀπΐθηι. » 
Β.Ὕεῖβα 3.-4 Βοίμϊα5β Πδυϊοαθαΐυτ τὸ χοῖλον τῶν ἰδανῶν 
μήλων, ἴῃ 4υϊθαβ ποπ ἱπῆοοίατη ἰδανῶν, ἱ. 6. Ε 
ΟΔἸπδοῖθα υοχ. 

ΠΧΙΠ. --- 2. « Αἰτωλή 4υδϑὶ αἰτοῦσα, οἴ Μῆδος «υδϑὶ 
μὴ δούς. σοηῖ. ΧΙ, 6ρ. 174, 3. Τὰ τηδπίἐδβίσση δϑέ, οἵ ἴδγο 
[δοθΐατα ; 56 ἃ 6556 οδἰϊδπι ἱπ Σιχελὴ ἸυβΌγη,  Φυδβὶ σιοῖς 
ἰχέλη,, σιϊχέλη, ἷ. 6. θεοείχελος, ἰᾶ τοΐπὶ ποὴ Ῥογβυδϑὶξ Υἱν 
ἀοοΐυϑ { Βοίμῖαβ ἀρ. 746. Ρ. ΧΧΧΙΠΤ) : πᾶπῃ ᾿Ἰυδα5 ἸΟΠΡΙῸ5 
υςβίξαβ οβί αἰ ΠΟ Ποῦ, δὲ Φύθτη ΠΘΙΩΟ ἴδγο ἱπίθ σαί, ἀ8 
400 58] 61 ΠΘΙΩΟ ἴδ ροβϑβὶξ σορίίδγο. » Β. 

ΠΧΙ͂Υ͂. ΠΘΙΠΓηᾶ : πρὸς τὸν Δία περὶ τοῦ Ἔρωτος. « Ῥοοίἃ 
διηδηβ, υἕ δἰΐογ Ῥγοιωθίμθιβ, 86 ΦΟΥΪ5 ὅυτὴδ σοπίθιηπθτο 
αἷξ Ῥγὲθ Ατηοτῖβ ρμοίθηξα. » 766. --- 1 νεῖφε Οοᾶ.,.. οἴϊαπι 
ΔἸ, οἱ οἀϊαϊξ Μοίποιι. -- 2. « ῬΙῸ ἔνσειε χθονί. Πορφύ- 
ροντα, αἰγαβ ΠῸΡ)68. Οορίίαπάσμι δ 7Τογο νεφεληγερέτῃ. » 
“ας. --- 3, ἃ μ᾽ ἀφείης καὶ διαθῇς Ρ]Δη.: ἀφῇς ζῆν καὶ διαθῆς 
Βυϊᾶδ5. « 51 Βδηῦτη δϑέ διαθείς., Ἰοοῖβ Θἰαβτηοαϊ ΘΧΘΠῚΡΠ 5 
[υΐαπᾶπβ {ια]1α δἰζ}} Οοτηῖο. ατόα. γο]. ΤΥ͂, ῥτγῖ. Ρ. 10. 
Νρβοῖο ἴδιηθη ἃπ ργβίοξ χἂν διαθῆς. » Μοϊπιοὶ. Ρ. 106.--- 
5, 6. « ΟΑ|Π1|8 γογβίθιβ μέθο τα !αϊ Τιοησοροίγερυβ δα 
ΤΉΘΟΕΓ. Ρ. 299. » Β. 

ΤΧΥ. --- 2 τῆς Ἑλένης ΡΙαη. ΜάΓρΟ ΡΩ]. τὴν “λίδ᾽ (1. 6. 
Δήδην). « Νυποηανα ἀϊοϊξατ, Ξοα ζεάα [εξ πίστα σοπ- 
βριοἰοπάα εοπια, 5 Πἰ465 ΟΥὐἹάϊο Απη. 11, 4, 42. » Β. -- 

3. Αὐτῶν ΡΓῸ τούτω». 

ΠΧΥῚ. ΤΘτητηᾶ -: εἰς Προδίχην ἐρωμένην. « Ρορία πον 
ΡΌΘΙΔμα ΞΌΡΡΙΪΟΘ, ῬΓΘΟΘ δα ΙΔογϊπηᾶ8 οοποίϊίαββοί,, δὲ 56 δ 
γοίἱ ἀατηπδίυτη ἱγὶ δχϊβετηατοξ,, ἃ δου πηδπίθ 'ἄοπιο 6]6- 
εἴα ο8[. » σας. Τάθπῃ 4110] οὐβογυϑυθγαΐ ἐν τῷ παραδόξῳ. 
ἴπ6886 δοῦτηθη Βυα5 Ρορπηδίϊ. ΑἸ Γ βοπέθθαΐ ἨΘΟΚΘΓΊΙΒ, 
οὔα5 6 ᾽ρβα σϑιθᾶ : « ὈΠΗπηστη υοοα θα] τη 5ἴμ6 ἀπθῖο 
οογγαρέαπι; ΠδΠ Δ ΠΠΙΠῚ 56 η51:18 ΤΘαυἶΓΐ 5: ση Δ ΠΟ ΠΘΙΩ 
απιριοείοπαϊ, Ὧ1ὸ οοπίγαγία μη Ρ]8π6 αἰοϊίαγ. Ἐοτγίαϑϑα 
ὑπεξέλαθον 5υΐῆδοϊξ, 6οχ οοπίαξβίοπο ἰγοααθηξ Ξἰπηᾶ Ὑογθ]5 
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τηυΐαίί8, 568 1 θη 18 ΓΘΡΟΠΘΓΘΙῚ ἡμᾶς χερσὶ πέριξ ἔλα- 

θεν. » 

ΤΧΥΙΙ. Πομηπλᾶ : εἰς χάλλος. [η Ρ]δη. Νιίοαγοϊιο {τὶ- 

Βυϊίαγ. 

ΤΧΎΠΙ. Πιϑιυταᾶ ἱπ οοάϊοθ Ῥαγίβίπο ἃρ. Οβγάοηῃ. : εἰς 

Ἔρωτα. ΡΊΔη. Ζιιοἐ λο 5011 ἰπβουῖθὶξ. ---- 1. « Περίγραψον. 

689]. δεῖ. ἐξάλειψον. Καὶ περιγράψαι, ἀποχτεῖναι " ἐπεὶ 

οἱ ἀποθανόντες περιγράφονται ἢ ἐξαιροῦνται τῶν ἀρχαίων. 

Θοηῖ, Βαμηϊ. δὰ Τίπι, Ρ. 82, Βοὺ ᾿ρϑάτη θρ στδιητηδ γὰ- 

οἴδη8. » Β. Βίτηῖ6. Αὐβοηϊ ορίρτ. ΟΧΧῚΧ : 

Ηοο ἀυοὰ ἀπιᾶγα γοσδηΐ, τηΐϑ06 Δυΐ ἀΐβ80 |γ6 , Ουρίάο : 
Αὐΐ ποαΐγαπι Παπιπ 8 ΓΘ, ΥὙ6ὶ ὕΓγ6 ἀ108. 

ΤΧΙΧ. 1ι6πηη1ἃ : εἰς Μαιονίδα χόρην. --- 2 Μαιονὶν ΡΊΔη. 

--- 3 γυμνούμεθα ΡΔ]. --- 4. « Ιὴ γὙοΓΡ }5 οὐ καλόν εἷ περὶ χαλ- 
λοσύνης Δουτηθη ἃ Ροδίδ αυφϑι απ). » «166. 

ΠΧΧ. ΤΘμηδ : εἰς ἑταίραν εὔμορφον. --- 2 εἰαριανῶν, 
φίλαι Οοἄοχ, αἰτατηχαθ τοῖα ἰπ ΡΊδη. « ἈΒΙΔηῈ8 ἔτ. 1, 14 
αἰχὶξ εὔπηχυν Ἀθήνην. (ΔἸ Δ Ομ 8. Τᾶγ. ΡΔ]]. 5.: Οὔ ποχ᾽ 
᾿Αθαναία μεγάλως ἀπενίψατο πάχεις. 10] 5'Ρ4η}ι., 00]1. Ἐπ6- 
Ἰῖο ϑγηΐ. ἃ6 Μίπογνα Ρ. 124, οἵ ορίρτ. θά. 1ῃ ἢπ6 βουϊρϑὶ 
φίλη, ποη, αὐ Οτοίι8. οἵ 111, Φίλη. Εὖ β᾽οββϑδίου!β τη 
ἴαγϑί Ἰοπιμηα. Οοπῖ. 6Ρ. 21.» 8. 

1 ΧΧΙ. ΤΟ πᾶ : σχωπτιχὸν εἰς γυναῖχα Ζήνωνος. « Βὺ- 
ἢπο ἐσθ, Βυα ποῖα 8 ; τα πηᾶρὶβ Ρ]]δ ἄς ἱησθηϊυτη 5ρὶ- 
Τᾶγα υἱάθίυν.» Χ7αο. ἘΓ Βοΐδ8. : « Οὐτη 115 [δοῖο φαϊ ορὶ- 
στδτητηᾶ Ρ8]1Δ 48 Ῥοΐϊυ5 ἐγ ασηΐ ; πᾶ 516 οἶγοᾶ ΠΟΤΪΠ8 
Ἰαᾶογα διηδραΐ. » --- 3. Λυσίμαχον, 4υἱ Βαΐο ἀοχηθϑβίϊοο 
Β61ο ἤπθιῃ [δοϊαΐ, --- 4. « Νοιηΐπδ ῬγΟργΪἃ πα πῸ δ ηΐ ῬΓῸ 
«ΟΡ Πο 15 βυτηθηᾶα,, πΧΟΥΪΒ. 4189 Ῥαρηδη ἱπομοδΐ οἱ Υἱγὸ 
ἀροουίαϊ, «δ οϑ[ πρώτη ἐν μάχῃ, καὶ ἀνδρὶ μάχεται. » Β. 

ΠΧΧΙΠ]. Τιοτητηᾶ : τοῦ αὐτοῦ ἐπαινοῦντος τὸν ἡδὺν χαὶ ἄνε- 
τον βίον. « οο οογΐα Ῥα]]δᾶθ δϑί. » ας. --- 1 τρυφὴ βίος 
ϑδΙμηδϑίαβ: Οοάθχ τρυφῆς βίος, φυοα τογοοδθδί Βοΐ88., οἵ 
ΟΒδγάοποπι φαοάι6 ἰδπιΐ886 υἱᾶθο. --- 3. Βοΐμϊι5 αἰδη- 
συϊί ἄρτι χοροὶ στέφανοί τε, φιλανθέες ἄρτι. γυναῖχες. --- 4. 
Πάθω 6586 υἱ ἴῃ φέρ᾽ ἴδω, Βοηηθῖ οΘοΠογίδης8. τϑοΐθ ορβογγυαΐῖ 
ὅ80. « Πάθω ῬΓῸ ἔαΐαγο, 410 56 η81 βϑρ βϑίπηθ ἰὰ ἔθιηρι5 
(δα θϑηΐ τϑοθηΐογοϑ. ΥἹά. ποῖ. δὰ Αὐἱβίπ. 1, 2, Ὁ. 258 : 
Ηδ88. δὰ γά. Ρ. 316.» Β. 

ΠΧΧΊΙΠΙ. Το : εἰς Ῥοοδόχλειαν τινὰ ἑταίραν ὡραίαν. 
χαὶ τοῦτο δὲ τὸ ἐπίγραμμα ἹῬουφίνου. « ΡΈΘΙΔΙΩ Ἰανδηΐθηὴ 
᾿δοηϑρίοαίτιβ, ΡΥῸ ὙΘΏΘΓΘ ΘΠ ΠΔΌΒΘΠ8, ᾿γὰπη ἀθὸ ἀθρυδοᾶ- 
ἴυγ. » ας. --- 1 ἣ ογηΐδϑυτῃ ἴῃ Οοά. --- 4 μνήσῃς οἷ ἰδοῦσα 
Οοᾶ., υἱτυχτηχαθ ΟΟΥΓ. βΙΤη88. « Τὶ γοϑίδτη, δάϑρθοία Μὶ- 
'μοῖγὰ 4π0 ἰαγαθαΐ, ΟΟυ}}8 ἔυἶθθ8 οΥθαΐίαπη παῦταΐ ΟΔ1}}1- 
τηϑοι5 ΗΥΠηΟ ἰῃ Ιυδοῦὰ Ρ8]] 815. ϑϑυυϊιβ δα ὙἹγρ. ἘῸ]. 
ὙΠ], 102 : ποϊιηιέ 86 υἱάογὶ γινηυΐα τϊδὶ δῷς τϊηνα 
πιοοοϑϑιἑαξο. Τὰ ἘΛΙΙΡΙα1510π6, δανθηϊθπίθ Μίπογγα, Φεύ- 
γωμεν, ὦ τεχοῦσα, Ιοη αἷΐ, μὴ τὰ δαιμόνων Ὃρῶμεν, εἰ μὴ 
χαιρός ἐσθ᾽ ἡμᾶς ὁρᾶν. 101 ΒΆΓηΘ68., Μαθρσγαν. οἵ Φοάγε]]. 
Αάᾶδ Βοῦρϑὺ. ἱπ Ἐρἰβϑί. δὰ αδἱαΐδβ ἢ. 222. Οοπί, ΙΧ, θρ. 
600, 62ὅ. » Β. --- 6 ἐνδέδυκας ἱπ φαϊθιυδάδτη ΔΡΟσΤΔΡΗΪ8. 

ΠΧΧΤΥ͂. ΤιΘΙητηᾶἃ : τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν αὐτὴν ἹΡοδόχλειαν. 
« ΘΔ ΠἸοἷθ Ὑουϑῖθ8 το α!αϊξ Τιοησοροίγοθουιβ δ ΤΏΘΟΟΥ. 
Ῥ. 132.» 8. -- 1 ἄνθεσι πλέξας, 2 δρεψάμενος ΡΙΔη.: αὑτὸς 
ῬΑ]. « Αθυπᾶαΐ ργωροβιθο δηΐθ ἀδναχη 8} γνἱ υἱπι 
Πα! γθῃΐθιη. » “ας. --- 3. «, Π]05 ἤοτοβ ἴῃ ἀθβου ρ ]οπῖρι8 
ἡπηρογο διηδθδηΐ. 1 Ὀδηΐτ8 ἔ. ΤΥ͂, Ῥ. 203 : ῥόδων ὀλίγων 

ἈΝΤΗΟΙΘΟΙ ΑΖ ΡΑΙΑΤΙΝ Ὁ 

χαὶ ἴων καὶ χρίνων. στη. Ηγτηη. Οὐ, 6. Αἀᾶδ πιϑὰ δὰ 
Απραᾷ. ἵ. ΤΥ, Ρ. 451.» 8, 

ἸΧΧΥ. 1ϑιημαδ : τοῦ αὐτοῦ Ῥουφίνου εἴς τινα παρθένον 
φθαρεῖσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ. --- 1 ᾿Αφροδίτη 50 Ια. οἱ Η ΘΕΒ : 
᾿μυμώνην Ἀφροδίτην Οοἄδχ οἷ ΡΙαη., φαοὰ γεγεξ ατοίι8, 
οἱ ἰδπθῦθαΐ σμαγᾶο ΒοΟλ., οοἸ]αΐο ορίρν. 102. --- 2 ἔφλεξεν 
σοά. --- 3. προσέπαιζε οἴ ἐτόλμα Ρ]δη., τη816. πη’ Βοίδῖι5 
αὐτή, φυοὰ [Ὀγία556 γϑγυτη. Εἴ ποτε χαιρός, 80], ἦν. ΜΙ- 
τοτὶβ Ομαγάομοιω, ρϑ]δἰϊηδ Ἰθοοηβ. ὉΡΙ χα ἐδ πο βϑίγηθση, 
Βΐς δηποίδγα : « Βοροβαὶ εἴ ποτε χατρὸν ἐτόλμων. Β50ΡᾺ. 
ΑἹ. 32 : χαιρὸν ἐφήχεις. ΕΓ. ΗΕ]. 487 : καιρὸν γὰρ οὐδὲν 
(5810) ἦλθες. ΡΙπᾶδγ, ΡγΓ.1, 57 : χαιρὸν εἰ φθέγξαιο. » Τπἴτᾶ 
6Ρ. 112, δ : χαὶ παίζειν ὅτε καιρός, 80. ἦν. --- 4. τὸν πόνον 
Οτοί5 οἵ Ζδοοθδίαβ ἀ6 ΔΙΊΟΓΟ κὐθ μρυδο γσω Ῥυε ἃ 
βϑηΐορθδί. 1 6ρθηϑ δαυϊάοτῃ ἱπέ6 ΘΟ ΌΆ τα βία τ 86- 
αυϊξαγ, πολλὰ χαμών. --- 6. 6. ἱπαϊοδξν!β υἱᾶθ 980008. 
Ρ. 69. Νοη οδᾶθπι Ἰδίϊηϊ βγη ἢ 8 Ὑϑ] οἱ 88. 

ΧΧΥ͂Ὶ. 1Πιογητηᾶ : εἷς πόρνην γηράσασαν, σχωπτιχόν. -“--- 
1. Βοίδίιβ οοηϊ]. Αὔγη. --- 3 πολιῇσι ΡΙδη., οτ ἔθ η5 υ}11- 
τηῦτη αἰβέομοη. --- 5 ῥυτῶδες Οοά. οἵ τὸ ἱπίογ Ἰΐη,: ΘΟΥΤ. 
δοοθδ. ' 

ἸΧΧΥΤΙ. Τϑιημηᾶ : εἰς τὰς τῶν γυναιχῶν ὁμιλίας. --- 2 
χόρον ἔσχεν 9 Δοο δίι5 δηΐθ Μοϊπθμίατη Ρ. 223 ; χρονέεσχεν 
Οοά. Ῥογρογατη 58] Πη88. φρονέεσχεν. : 

ΤΧΧΥΠΠ. ΤΠ τηᾶ : εἰς ᾿Αγάθωνα τὸν μαθητὴν αὐτοῦ. Ηἃ- 
Βοΐ οἰΐαπη Ὀΐοσ. 1..ὄ 11, 32, οἵ Θεὰ Ν. Α. ΧΙΧ, 11. 
« ΘΔ}1[ὸ νου ΟΠαγᾶο Βοοῖ. ΜΊ866]}. 1, Ὁ. 209. » 8. Βο- 
[Πϊὰ8 : « ἄγ ὁὉ ρδίμοῃϊβ τηθπεέοηθηι ἢδθο ῥγοίδοία 
Ῥαΐοβ ἃ Ρ]αΐοπο ϑοογαίΐοο, 4ὺ0 βυπΐ ἱπάϊσῃδ. » 6 δδο 
αυφβίϊοπα υἱᾶθ ΒοΡρ. Τγγίο. Ῥ. 489 564. οἵ 4005 εἰΐαΐ. 
- 1 εἶχον Ὀΐοξ. --- 2 ἦλθε γὰρ ἡδὺς ἔρως (ἡ δυσέρως ΒΕΓΡΙ.) 
ὡς διαθησομέναν (-νη) οοἄ. σγᾶτῃ. Απροᾶ. Ῥαγ. ΤΥ͂, ᾿. 384. 
« Μυ]ΐα 5βιυηΐ ἢ. δοϊοηί ἃ ἴῃ ποί8 δᾶ Ατβίθηῃ. Π|, 19, 
Ρ. 720. Αἀἀθ6 Βαγίῃ. δὰ ΟἸδυάϊαη. Ρ. 790: ἀτσοποῦ. ΟΡ- 
ΒΘΥΎ. ΠῚ, 21; Μοάθηρ. ἀτηθη. Ρ. 4, δ φύθιῃ ἀθ6 δᾶ 6 ΠῸΠ 
Ῥαΐδ8 οοπϑυ!οπάσμῃ, 5ομρᾶ. 6 ἀ11ϊ8. αδγτη. Ὁ. 319. Οσοηΐ. 
ΘΡ. 255, 4.» 8. 

ΠΧΧΙΧ, Τϑιησηᾶ : εἰς ἑταίραν τινὰ δυσπιθῇ ( δυσπειθῆ ). 
Τΐομι ἂρ. Ὁίος. 1,.. Π|, 32, « ΟΘΔ]Π1οἷ5. γουβίθαβ τοδαϊαϊξ 
Τιοπροροθίγοθυβ δα ΤὭΏΘΟΟΓ. Ὁ. 204. --- 1. ΜΑΙογυτη ἰδοίαβ ἴπ 
ΔΙΉΟΓΙ8 βρη Ποδἔ ΠΟΤ Ὑ6] 6 ὙἹΓΡΙ ο ποι ββίπηιβ. Νοίανϊ 
τημ]ία δὰ Ατιβίθη. 1, 25, "Ὁ. 563 οἱ δὰ ΡῃΠοβίγ. Ἐρίβί. 66, 
Ῥ. 171. σοπῖ. 6Ρ. 80, 96: ΙΧ, 606 : ΡΙδη. 144. » 8. Νοη 
τηθτηογᾶΐ φυοᾶ δα οιπᾶ. ῬΒΠοδβίγαξατγη βουίρβογαΐ Ὁ. 105 : 
« Υἱχ ρῥΙδοοῖ ἑκοῦσα. ΕοΥβδη ἔχουσα, ποΐο ἰαἸοἰδηηο, ληρεῖς 
ἔχων, φιλεῖς ἔχων, » πί] ροβίθα γαοϊθοἶδ86 υἱάθδίυγ. ΒΘ 
[αοΐυτα. ΑἸΙονογαΐ ῬΊΘΘΟΙΟΒ : « ΝῚ τηυίαπάστη. ΒΑΓ 5 : 
ἧς τίς οὐχ ἑχὼν ἤρα: » --- 3. ῬΙῸ εἶ δὲ μισεῖς με, δἴτϊ00 6α- 
ῬΒϑιαΐβιηο αἰχὶξ εἰ δὲ νοεῖς ὃ μὴ γίγνοιτο, αὲ δὲ 86η 8 τὰ 
χιιοὰ ἀθιι5 α ἤν6 αὐυογίαΐέ ( οἀΐυτα {πὰπ}. Τί Οοά. ἃ ῥγ. 
τη. οἱ Ῥῖορ.; γθοῦθηβ οογγθοίου Οοαϊοὶ ἱπίυξ μισεῖς, σφυρὰ 
ἔογν δ ΔΏΡΙΘχβ οϑὲ Ομδγᾶο, « νοεῖς ἱπ50]5ῈΠ ἀἴα6 ἴῃ - 
Ποδίπμι » 6586 Ῥγοηυποίδηβ. 56 ἃ Ἠδοκουιβ ΠΟ α 6 ΠΟΙ 
6886 58 η11Ὴ ἸΟΟΌΤη Θχί βέϊπηδί, 410 [ὉΓ6 80 ἴρ80 Ῥογείρε : 
« Ὕ6ΌῸ μισεῖς ΓΘοἸδτηδΐ Τηδίγαμ. 56 ἃ νοεῖς, συοα Μεπᾶ- 
αἷο σοΥΓαρίπιτη Ὑἱβαπη 65:, ΘᾺ Τηΐππ8 ΔρίαΠΊ Θϑὲ ; ΠΑΠῚ 
ὃ μὴ γίγνοιτο, ὃ μὴ τύχοι, βαηΐ δΔυοτίοπαϊ (ΟΥτηι]186., Φαϊθι15 
ΒΘΙΏΡΘΥ ([) ̓ Ρβῖι8 ἱπίου πη, χφαοᾶ ἀοργθοδίατ ΔΙ αΐβ, δᾶ- 
Ἰἰοϊξαν τηθηΐῖο. (ϑϑαυπηΐαῦ Θχρθιρ]ᾶ.) ΑΒ 60 ἰρίἑυγ, «αὶ 
Οοαϊοῖβ Ἰοοξϊοποιη δά υ]ΐογανὶ δ, ποη ἴδῃ νοεῖς ΄υϑτη δἰ 
ἀυοάᾶϑτη ὙΘΥΡΌΤη., Οὐ} 8 μισεῖς οδὲ ᾿ποΡΡΓοίδιηθηΐατη, 
οϑὲ οϑ! ογαΐατη, ἰογίδ886 ἔχθεις : εἰ δ᾽ ἄρ᾽, ὃ μὴ γίγνοιτ᾽, 
ἔχθεις. Οδο]α8, ουϊ ΠοΟ Ἰοηρία8. ἃ νοεῖς Τοοθάογα υἱᾶθ- 



τ΄ ΔΠΙΟΙΐ ορροβίία, ποη γϑργο]θηἀοπαϊ, ποο υἱἱιρογαπαϊ. » 

ἷ. 

Πς ΧΧΧΧ, ᾿ρυὰ Ῥίοξ. Γι. ἰρίδοπι. 1π Ρίαῃ. ΡΑἐοάδηιο 
ἀαϊξαγ, « ΟΔ]11ο8. γογβίθιιβ το !αϊξ Τοπροροίτωιυβ δὰ 

᾿ προ Ὧρ. 5. Μοῖυτο Ἰοχοίναν αὖ δδδηίο ἴα. Χδη- 
πίρρᾶπι πιΐββιιπι. --- 2. ΟἸΘΠΊΘΠ8 ΑἸΘχ. ἂρ. 780. : ἄμφω γὰρ 
μαραίνεσθον χαὶ τὸ ἄνθος χαὶ τὸ χάλλος. 

ΠΧΧΧΙ. --Ί. Ἡ τὰ ῥόδα, ΒυρρΙοπξ πωλοῦσα, γροίϊαι8 ἴοτ- 
ΠῚ γυσα, φέρουσα, οἰ δραπί πὰ δοουβαίἑνϊ σγεθοὶ. --- 
2 ἢ τὰ ῥόδ᾽, ἢ σαυτὴν ΗδΙτηδηηιι5, Ργτοθαπές 786. « Ρυη-. 
οἴθιπι Ροδβιιΐ ρμοβέ τὰ ῥόδα, υ ἢαξ Ἰοαοηϊ5 τογὰ. Ὑογθὰ ἠὲ 

χμι, Ῥγοηαποίαξ δηΐου πο σοηξίπυο, 56ἃ τοϊϊοΐο 
ῬδΌΧΊΪΟ ἰπίθγυδιϊο. 51. Ὀγου 88 βυ}] θὰ αἰ Εἰπιθὸ, οἱ Ὠΐὰ- 
ἴυ8, αυοᾶ υἱζίαπ) σιαυΐβ δέ, μαθοθαπέ οχουβαίίο- 
ΠΟΘΙ. » ΜΒ, 

ΠΧΧΧΙ, Τομηπιὰ : ἀδέσποτον εἰς βαλάνισσαν. Ηοο ορὶ- 
ϑιδιηπιᾶ Οαπὶ Βοαυθη 8 ἀθοθαβ ἴῃ ΡΙδη. δον δῖο 80- 
φῬλϊδίω {(υϊθασηίαν. --- ( δήποτε οπι. Οοα. Βοίμϊιι5 ἔμπυρα. 
- 2 πρὶν δ᾽ ἀπ. ΡΙΔη. . 

ΠΧΧΧΠΙῚ. Τιοτημηᾶ : ἀδέσποτον εἰς ἐρωμένην. ---- Ι δὴ δα- 

αἰαὶ 7146.: σὺ δέ γε ΡΙδη.: χαὶ σὺ στ. 5001]. Ὀϊοηΐβ 
ΟἾΥγ5. ΠΠ, Ρ. ὅδ6 ἈεΙδικ. θοἰπθ Ομ η68 παρ᾽ αὐγάς, φυοά 
οοΥγοχϑυαπΐ βομποίουνῖπυβ οἱ Ὁπρογυβ; υἱάθ ΤΉ68. 1, 
Ρ. 289--θ0. Ργαίΐνεγαί Μοίποκίυβ ῃ. 229, παρ᾽ ἀχτάς 
ΒΟΡθΘΩΒ, « ἰη ἸἰζογΘ τηδγὶβ ΟΡΔ θυΪΔὴ5 οἱ τίσονὶ5 οἂ- 
Ρίαπαϊ σταίία βἰπυμι δυγὼ τγϑοϊρίθμᾶθ ἀδηυᾶάδηβ. » Ηογ- 
ΤΔΠΠῸ8 ΠΟηἸϊοϊοθαΐ πρὸς αὐγάς, 00]}]. πρὸς φῶς ἴτε 2Ε56}!. 
Επχη. 991. --- 2 πνείοντα Οοάᾶ., αἰΐογιιπι ΡΊΔη. 

ΕΧΧΧΤΥ͂. Τοιημηᾶ : ἀδέσποτον ὁμοίως. --- 2 ἀραμένη 
ΡΊδη, οἵ 8010]. ἱοηγϑὶϊ 1. 6. --- π᾿ τοι δηΐθ δἀϊαποίαμη 
ΟΡ  σγιητηδ 35 οδρ (5 ΧΥ͂. 

ΠΧΧΧΥ͂. Τιογη μὰ : εἰς τινὰ παρθένον μὴ πειθομένην. Αἀ6- 
βροΐοη ἃΡ. ΡΙδημπά. --- 4 ὁστέα (οά. 

ΤΧΧΧΥΙ. -- 2. Ἑογθηᾶδηη ραΐο ΓΘρΡΘ ΠΟ Π6 πὶ ργωροϑβί- 
(ἰοηΐβ,, ἃ 'ρ5ο (Ὄγβδὴ ροοΐδ (ιδοβίΐδτη. Βοΐββ. : « (αϊ πΠοη 
αἰβρ! οθ Ὁ] τοροίἃ ργεροβίἴο ἢ Ἑογίαββθ ἀπ᾿ Ἔρωτος, αυοὰ 
Ρτοροβιιΐ δᾶ Ῥβϑ!υμι. Ηρίηβίαβ {Ὑ8ὶ ΑἸ]αΐι8.} ἐπ᾿ Ἔρ., 
Ρο᾽α5. » ΒΡαΠΟΚΙα8 ἐν ὠχυπ. 

ἘΧΧΧΥΊΙ. Του : εἰς Μελισιάδα (510) τὴν ἑταίραν. [ῃ 
πο τὰ Παιητηδβ ροοΐογο οοηςσορίαβ τη8]6 οοϑ]δηΐοιη. --- 

Μελισσιὰς ΡΙΔη.: μελησιὰς Οοά. --- 2 χέχραγ᾽ ΒΙοπΗ Ια ἰῃ 
6]055. δὰ “Ἔβ.ἢ. ΡΙόπι. 7608, οἱ Δ}}}:; χέχραγεν ΠΠγ]. --- 3. 
« Ὀβριίουϊξ Βγαποκῖο ἄστατος ροβί υθγθυγη ἀστατέουσα. 
Μῖγον ἰδουΐϊββο ἀθ ποπιῖηθ τϑροίο βάσις, βάσιες. » Β. 
Βοίίιβ ροποθαΐ ἀχρατέουσα. « θηδβαΐ ἃρ( 55 πη π ἄστατος. 
Ῥυεία ἱἰτπηᾶσο ἃ Υϑηϊ8 ἀστάτοις, απὸ δὰ ἀμθίυμη δηΐμηὶ 
βίδίαχη 5 συ Ποαπάσππι ΔἸ οί αν ἂρ. ῬΏΠΟΠΟΙΩ ῥ. δ4, Α : 
σαλεύων χαὶ χλονούμενος ἀεὶ καὶ πνεύματος τρόπον ἀστάτου 
διαφορούμενος. » 966. --- ἄ. « Ἰοτυπεῖς γεγα ἀϊοΐπμ : οἱ- 
{5 Θῃΐπι ῬΔΙρΡΘΌΤεΘ ἱῃίουϊουβ., Ῥγϑοβου τη οἶγοα οπίμτη, 

᾿ς βρΐοο πἰστιοαπίθ εἔ υἱοίδοθο ἀθρυϊπηϊξαν. Μοίδρῃοτγα ποηιΐ- 
πἶβ τυπείς υἱϊτηυν (αΐ αἰοίγηιβ ἀ685 ψοι; δαίίιι5. » Β. Τὴ 

᾿ Ἰαδοΐα Νεῖνοβ Η. 5δριιδηΐ ἱπίδγργοίἀξίοποπι. 

ΤΧΧΧΥΤ,ΙΙ. --- 2. ἢ σάου ἢ μ. Ῥίδη. πη δέν Αὐδοηίυς 
Ἐρίᾳτν. 80 : 

. Ααΐ τοϑεπραδ 'βηθπὶ 400 ἰοΥΓΘΟῦ, 41Π|86 ΠΙΟΠΘ, 
Αἰ (Γαηβῖγα [006 : γεὶ ἴδοθ αἰγαπιαι6 ρΆΓΘΙ. 

ἈΝΤΕΟΙΟΟΘΙΆ. 1. 

τ Ἄ ΙΝ ΘΑΡΌΤ Υ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
Π Ραΐαγ, οοπίοοῖξ ὄνοσαι, 5οὰ τοχιινίξαν οαἱὲ εἰσι! ποδέϊο 
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ΕΧΧΧΙΧ, Πιομημηᾶ : ἐρωτομανές. Ιῃ ΡΊαη. Κι ίηο ἰηβονῖ- 
Ρέαπη. « ὙΘΓΙΠῚ ΔΙΊΟΓΘπὶ ἴῃ ἀΘ ὈΓΓαΪα πη ΡῈ ΘΙ]ΔΓ τ ἀοϑῖ- 
ἀθγῖο οογηὶ (δοοί ἀοοοί, --- 3 οἴστρῳ ΡΙΔη., αιιο γον θὸ 
πεφορημένος ΤΘ] 118 ΘΟπγρηΐ. » Ψασ. 

ΧΟ, « ΘΔ]]1ο5 γογβίθαβ8. γϑαα ας Ποηρσορείγοοιι5. δἕ {Ππ- 
βίγαυ! δὰ Βίοη. ὑ. 30ὅτ-ξεϑ0. » ΜΒ. τ 1. « Τμιβὰ5 ἷο ἱπᾶθ 
Ροπάεξ, φιυοά γορδρυϊπι μύρον ἱπίον ΒΙΔη αἰ [ἰὰ5 ἀπηαπέϊιπην 
εϑί. ὙἹάθ ἰηΐτα ἐρ. 118, 8. Βίοῃ. 1, 78 : ὀλλύσθω μύρα 
πάντα" τὸ σὸν μύρον ὥλετ᾽ Ἄδωνις. » 766. 

ΧΟΙ͂. « ΒΙμΉΠΠ ον ἱπορέ!ξ ῬΗΠοβέγαΐα8 Ἐρἰβέ. 30 : πέπομφτά 
σοι στέφανον ῥόδων, οὐ σὲ τιμῶν, χαὶ τοῦτο μὲν γάρ, ἀλλ᾽ 
αὐτοῖς τι χαριζόμενος τοῖς ῥόδοις. » ας. 

ΧΟΙΙ. Τιϑιηπηᾶ : εἰς Ἱροδόπην τὴν ἑταίραν. « ΟΔ]Π166 γοῖ- 
Εἐ Τιοηροροίτωυβ δὰ ΤΠΘΟΟΓ. Ρ. 117.» Β. «--- ἃ. « ΒαΙαΐδπι 
τα αϊξ, ποη γουθῖβ, 56 βαρογο  ἐἷ8. δἰ εἴπ5 οἱ στὰ (ἀβία 
ογΘοί8. Ἐβέ θηΐπὶ ἴῃ γοοθ ὀφρύες 50 ροΓθἷω βισηϊΠοδίϊο. --- 
8 προθυρῶν ὑπερεχχρ. Οὐ.; πρὸ θυρῶν ὑπερεχχρ. ΡΙδη. 
ϑογρϑὶ ὕπερ, Ργορίογ τ γί μπηα πὶ ΒοΟ]Ἰουτη. » Χαο. --- 6. 
« Κἂν ὑμεῖς, οἰ τ᾽ο5 δαϊίθηϊ. Οτο βθηϑι βωρίτι8 χἂν ἀρτιὰ τὸ- 
ΘΠ ΙΟΓΟ5 Ργερβογί πη, Οοηΐ, 6ρ. 304. Τῃ Β0]οηἶβ ἔτᾶρτη. 1 
χἂν 56 Ῥοβίζαμη υἱπάϊοαί Ἡθυτηδηῃ. δὰ Ὑἱρον. ρ. 994: 
ἀθυηᾶθ {Ππδίγαξ Μοίηοκ. δὰ Μοπαμᾶγοα Ρ. 121 : Εἴσελθςε 
χἂν γῦν. » Βοίδ5., ἴρ56 ΠΌΡΘΠ, ΘΧΘΙΠΡΙΟΓπ ΟΟἸ]σθηβ δὰ 
ῬμηΠοβέν. Ἐρίβέ. ρ. 97. Βοίϊιι8 πείσετε, ἀ6 40 οἰΐαπι 78- 
Θ008. οορί αγογαΐ. 

ΧΟΙΠ. Τομημηδ : πρὸς Ἔρωτα. --- 1. « Ὥπλισμαι λογι- 
σμόν, Ταίοηθ ἔδησυδπηι βουΐο, ὅπλῳ, τ6 ἔπθογ. -ττ 2. ΡΓῸ 
γυ]σαγὶ μόνος πρὸς μόνον, γ6] εἷς πρὸς ἕνα. --- 3 συνελεύσο- 
μαι: ΡΙαη., 6χ σοπἰδοΐιτα ργοοὺ] ἀυθίο, φυοᾶ συνίστασθαι 
γυϊβο ορίζωϊαπαϊ 5θηϑι δοοὶρίἑαγ. Ηρα Ἰοοο δαΐοπι ρμι- 
φπανὶ εἰ ααἀνογβαπαὶ 5ἰσηϊοαίίοπο Βαθοξ, αἱ γνῶμαι 
συνεστῆχνυῖαι, δοπίοηἰ σοπίγαγίξ, ἃρ. Ἡδγοάοί. ΥἹΙ, 142. 
-- 4. Μόνος πρὸς δύο ῥτογεγθῖ8]6 εβί. 110ᾶπ. γ0]. 1, Ρ. 28, 
10 : δυοῖν γὰρ ἕνα οὐχ εἶναι χρατεῖν οὐδὲ τὸν Ἡραχλέα, τὴν 
παροιμίαν λέγειν. » Χψα(. 

ΧΟΑΙΥ͂. Γιοητηᾶ : εἰς Μελίτην ὡραίαν. ( 51. Βοΐβ5. η (ο. 
ὧραι, χαρά 811} ρογρογᾶμῃ Ἰοσοθδηΐ ὡραῖον, ριίομγιηι ορὶ- 
ΘΡΔΙΠΠΊΔ. ) -- 1. « Χεῖρας, 51 ΔΙπᾶ6 οοηδίαγοξ, Μίπογνο 
ΤΩΔΠΊ8 ΡΓῸ ΘΧίμη6 ΡΟ] Οἢ 8. [αΪ556 Πα [85, πος οοτέα Ἰοοὺ 
ἀ6 Ρυ]οδυιυἀϊπθ δοοῖρογα τη8}18 {Φιδτὴ ἀθ ἀοχίογιαίο οἱ 
Ῥου ἴα ̓Εργάνης. » Χα6. « Ἐσο χεῖρας γογίοτί πη ἴογο δγαςμία 
Ροΐα5 48π| ἡιαη 8. ΝΆΤα ἔα Μίποτνα εὔπηχυς. ὙἹᾺ6 6ρ. 
76 οἵ ποίδηη. --- 2. Στυρὰ Θέτιδος, οοηΐ. 6Ρ. 48, 4. --- 4 
(ἤΐθεος Οοά., 56ἀ τοοΐα ΡΙδη. ) ̓Αθάνατος, οοηΐ. 6ρ. δ, 3. 
Οὐἱϊ ε8ὲ ἴῃ δρὶργδιητηδί ΒΠΠΗῚ υο]ρία( 8 ΟἸἰτηαχ,, Π1π- 
βίγοίαγ οοἸ αΐο ΟἸδββϑῖοο Ὑαὶρυὶ Ὀϊαγῖο ἴοι. ΧΥ͂, Ρ. 214.» 
Βοϊδ8. 

θ 
ΧΟΥ͂. Ιῃ πιᾶγρ. Οοἅ. ὦ, 1. 6. ὡραῖον. Τὴ ΡΙαπιιά. Πιωφπο 

{γ υ! Γ. 

ΧΟΥΙ. --- ἤν γε ΟὈά., οοΥΥ. ΗΌ5ΕΒΚ. οἱ ατξ,, δὲ δὲ 
͵ᾶπι οϑῇ ἴῃ βυρριθμηθηΐο οοα οἶβ ΒΑΡ Ρηϊ. ΡΥΟΡΔΒΠ ον 76- 
οοὔὈϑίαθ. οαση ΠοΟ ἀϊβέϊο 0 ΘΟΠἑ ΘΟ ΠπΠὶ 6586 βαβρίςαίαν 
αυοᾶ ἱπορία Ιορταγ οἰ ιϑάθπι ΜοΙθαρτγὶ ἴῃ μούσῃ παιδιχῇ, 
ΧΗ, 113, αὐ Βυαθπηοάϊ ροσγηδίϊοη οχθϑδΐ : 

᾿Ιξὸν ἔχεις τὸ φίλημα, τὰ δ᾽ ὄμματα, Τιμάριον, πῦρ᾽ 
ἣν ἐσίδης,, κάίεις - ἣν δὲ θίγης, δέδεχας " 

χοὐτὸς Ἔρως ὁ πτανὸς ἐν αἰθέρι δέσμιος ἥλω, 
ἀγρευθεὶς τοῖς σοῖς ὄμμασι, Τιμάριον. 

9 
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. ΧΟΥ͂ΙΙ. Οοιηρᾶγαί 740. ΤΠΘΟΡΙΝΙ. 5ἴπιοο. Ἐρἰϑ8ῖ. 45 : 

οὖχ ἰσόρροπον ἔχουσιν οἱ "ἔρωτες τὴν πλάστιγγα....εἰ μὲν οὖν 

ἀδικοῦσιν, θεοὶ μὴ χεχλήσθωσαν" εἰ δὲ τὴν προσηγορίαν οὐ 

ψεύδονται, καὶ τὰς ἀλγηδόνας ἐμοὶ κατὰ δίκαιον μεριζέτωσαν." 

ΧΟΎΠΙ. ἴῃ ΡΊΙδη. Βοὺ ἀἰβέϊομοη ρογρογδιη 80} οἱ 

ἀἰβέϊομο Οδρίἐοπίβ ( 6ρ. 67} οἵ αἰτυτηααθ Νίσατγοιο {τἰ- 

Ρυϊίαν. --- 1. Αη ἕλχεϑ --- 2 ὧδε τόπον τηᾶ]6. ΡΙδπ. ὅδ0. 

οοηΐογέ Ῥγορογαπι 11, 6]. 9, 18 : δὲ ριον δϑί, αἷἴΐο 

ἰγα])ῖςο ἰοῖα ἰια. 
χ 

ΧΟΙΧ. Το πᾶ : εἰς γυναῖχα ὀρχηστρίδα ( Οοἄ. ορ) ἄδη- 

λον. « Βυιϑρίοδηΐαν Υἱτὶ ἀοοί! βου ρίαμπι 6586 ἴπ υἴγαμι. 56 
ἔμππὶ τὸν ὕπατον δἔ τὸν μέσον 50Υ]0ὶ ορογίαϊξ,, οἵ 50 Ῥθγ}15- 
βδὲ ἰοοιβ, 4ἱ οἶγοᾶ τὴν ὑπάτην ομογᾶδπι οἱ τὴν μέσην 
γογβαίαγ, 51 (δοΐαγα ἴῃ ἔθιηΐπατη.,, αΐθγαιθ ΡΠ ΘἔΟΓ ΤΩ 56η- 
5118 ΤΟΡΟΓΪ ΟΣ, » Β. ΟΠαγᾶο ἴῃ βομθαϊβ μϑθο δάβουρϑίξ : 
« ἈΠΟΠΥΠΊΙΒ ρορία 8}108 : 

76 νουαγοίβ θη, 6116 Ὀγαποίίθ, 
γογδηΐ γοΐτγο βοῖη γοηάοϊοί, 
Ἰοῦοῦ ἄθββιβ (6 Ἰ'ὀρὶποίίς, 
εἴ δὰ -688005 ἀπ Παροθοϊ]οῖ. ν 

Αααὶϊξ ἰάθη ἴῃ δρίβίοϊα φαδπὶ ΜΊ]ΘΥΙ5. πη Θοῦτη ΘΟΤΉΙΉΆΗΪ- 
οδνϊ : «δ υἱοιΐ ροδίο ἃ ἴηι, δαη 5 16 βαυοὶν, αν 
αἰδίϊχιια ἀ6 Μόϊθαργ. 1, ὑπάτη π᾿ 658. ατιΐγ8 ψιιθ ἰ6 8οῖη 
χιυὶϊ αν εἰηιριοηιθηΐ κρούειν, Ῥυ βάτο, 70106)" ἰ6551ι5 (6 
Τὀριηποίίο, ἰαπαϊὶς φυ᾿ϊ σμογοθα ἃ ἀὀίοη)6, χαλάσαι, 
ἴα σογάθ ἄτι ηιυϊΐοι,, τἱσίᾶδπι θη ρῖη6 νυ νη}. » 

Ο.. ΤιΘμηπᾶ : πρὸς τὸν μεμφόμενον ὅτι ἐρᾷ. --- { μέμφοιτο 
Βοίμ᾽μιβ; μέμψοιτο Θά. ---- 2. « Οοὐοβ υδϑδὶ υἶβοο πποΐος 

ΒΔθΘη5, οἵ ἴρϑο8. Ῥυ]Οἢ 5. ΟΥΠΪθι15. ἱπΠογοθηΐθβ, οἵ Ρὰ]- 
ΟΠ γα δια ρδηΐθ5. » .606. --- 8. « ἘΠΘΔ5 ϑυ]νῖα8, ἘΘΠΓγΑ]Ὸ 
Ῥ. 608, ἰπ ΡΑΓΠῚ δυραχηθηΐαίοη 8 που Πἰ 118 ΠΟΥΪ5 αἰ : 
δοὶβ φυῖα 6. βδαηποί δοίην Ὀαυϊα, π6ο βδαρὶθηϊὶε51- 
γι) δαϊοηιοη θην, 66 δαηιρδοηθηι ΚοΥγ δοίη ληιν ἰδία 
»αϑδῖο αἰηυϊδὶί ἑηιηλιηθλη. » Β. --- ἃ μαλαχῶν 5001 
Βοίμ᾽ιβ. « Δοῦλον. Ρ] 1 8}15 Θχβρθοίθαΐαν : Βϑχαϊαγ πὶ- 
ΤΊΘΙ 5 δἰίγδοίοηἶβ5 αδπὶ γοσδηΐ Ἰθσθβ. » ὕΧα6. --- ὅ τοιοῖδε 
Οοά. 

ΟΙ. ΤΠοημὴᾶ : ἀδέσποτον, χατὰ πεῦσιν χαὶ ἀπόχρισιν. 
« ῬΒΠΟάδμΩΪ 6886. ΟΔΥΤΊΘη ϑΟΒΠοίἀθγι8. τγϑοΐθ βιβρίοδία5 
οϑὲ Ῥγορίθυ 6ρ. 46; δᾶᾷ. 58: π}}}6 δ᾽ υβάθπι ορ. 308. Ἐδβί ο0]- 
Ἰοφαΐαπη Ῥ.]οάθμΐ οἵ ΔΠ0}}18 {85 τηθγθίγ οθση Δ᾽ ΦΌΔ Τὴ 
οοτηϊ αξαν. » ΠΘΟΚοΥ.. « Ττδοίαυϊ οἱ νου σα]}Πο6 ΟΠαγάοῦ 
ΜΙ566]1.1, Ῥ. 255. ᾽άο. οἵ πὰ δὰ Νίοδΐ. Ἐυρθη. Ρ. 1600, 
ῃ. 1. --1. Ἐβί χόρη ἀϊοΐατη δ δῃΟ Πδ1 τη θ γί τ οἶβ. Π)6 
ΔηΟΠΠ] ΔΤ τη] ἰϑίουϊο 'π ΠΘσΟί]0}15 ἃ σοηπ5 Ἰορὶ ροβϑαηΐ 
αυδ ποίαν! δα Αὐἱβίϑη. Ρ. 804 οἱ 718.» 8. ΟΟάθχ προσ- 
ιοῦσαι, ΟΟΥΤΟΧΙἑ 98 0008. : φινῶ (ἴῃ ΡΒ] οαμ ) ργοαϊὶί, 
ῬΓΟθδηΐθ ἨΘΟΚΘΓΡΟ. --- 8. « Οοᾶοχ ἐλπίζειν ἔξεστι" ζητεῖς. 
Βδοθρὶ Ψδοο δῖ! οοπ]θοΐαγδιη. ΟΟπ]θοογαΐ Ποιβα, ἰά 46 
ΟΠδγάοηϊ Ρῥ]δοιΐ : ἐλπίζειν ἔξεστ᾽; αἰ τεῖς δὲ τί ; 56 ΟἿΓ 
ΔΙηδΐΟΓ ΒΒ {{{Π| ἴῃ σγόοσδθι]ο ᾿τηρογίθοίο ἢ δὴ αἰνιηδυῖ 
ΔΠΟΙΠ]Δ ΠῚ 6588. ΤΘΘΡΟΠΒΕΠῚ ἱπΠο ΠΟ ἐ ΠΥΔΗ) ΡΘΙ γοΟΔ] 6, τ 
ΡΓμάθη8 510 δ] ἰβίοῃηβ υἱΐαγοΐ ῃϊδίθτη ἢ ΝΟΥΪ 6556 Ῥοθίδγ 
Ἰοθο5 41 τ] μοβϑθηΐ ΟΒ] οὶ - πουΐ Φυοαα6. ἤθη ἀδηδὰ 
6856 6 ΘοπἸθοίαγἃ ΡοοίΪ8. τηθηᾶᾶ. » Β. Τὴ ἤπθ Οοά. φέρεις 
τί, τι ΠΟ ΤΆΡΟ ΠΪΓΑΥῚΪ Ὁ] τι Βα Ἰοσπ μαροΐί. ΡΙΌΡρου- 
ἔα : ὙΠιυηογ5 Θοφιϊα ᾿καϑ69 ὃ -- 4. Αὐάϊία γοοα χρυσίον, 
5[ΔΕΠπ Δηλδίο θη Βρουᾶγ ᾿πθοὲ 8Δη01}18. 78πὶ 1116 τηοηβίγαί 
υδπίατη [ογαΐ, Καὶ τόσον ἀΐ66η8 ; φοηβρδοίο ργθέϊο ργου- 
5.8. ΘΟΠἐΘΙΠΠΘΠΔΟ 8Π011]ἃ ὈΓΟΥΘΡ : Οὐ δύνασαι, οἱ 80 1{. 
ΑΡΓΙΟδ Πδθθ, Π66. ΤΘίδΓΔ ΠῚ 4 ΘΟΙΠΙΘηΐ βαηΐ ὅ8ο. 
Ρ. 73 οἱ Ἡθοκογ. Ρ. 46. Π16 ἴπ ποί(5 π|88. : « Εοτῇ. β. φέ- 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΜ ΡΑΓΠΑΤΙΝΑ 

ρεις τι χουσίον; α. εὐφήμει " μὴ τόσον. β. οὐ δύνασαι. » Ρίδη. 
οὐ δύναμαι, φυοᾶ τοδαϊξ ατοία8. 

ΟΠ]. Πιομημδ : εἰς Διόχλειαν τὴν ἰσχνοτάτην. « ΟΔΙΠἸοῖ 5 
γογβίθι5 το !αϊ Τοηροροίτεθιιβ δὰ ΤΏΘΟΟΥ, Ῥ. 327. --- 1. 
ὙΙΔοθῖ5, Μάτοθ, υἱάθῖβ ἁἸἔογδμη ΠΠ πὶ Ὑ πογοπι, Ῥάι}}0 
Τυΐϊάθτῃ σγδο!ογθπι. Νοη ἀϊβριοοῖ Ἠαθί βοηΐοπίϊα ἀϊα]ο- 
βατη 6586 βίδίποπί8. Ἐξοπίπι ὄψεαι, φυοᾶ ἴρϑαπι δὰ Μαι- 
ΟᾺΠῚ 5656 ΔΙΙΟααΘηΐθπι ἀρίθ γοίθγἐγ, ΟΡ τυ υ δ οποτι οὐᾶς- 
τἰοηῖβ αι δϑί ἴῃ ῬΥΟΠΟμ Πα μοι οἵ ὙΘΥΡΟ χείσομαι, ἴᾶπι ἢΐ 
ἀυτία5. 5 ἀἰαίοσιιβ ᾿πϑε ποίαν, Ρογβοπᾶ οὐἱέ 
Ῥοποπᾶδ δᾶ γοῖρὰ ἀλλὰ χαλοῖς ἤθεσι τερπομένην, οΔἸἸἀἴυ.8 
ἱπίογγαρίο δἰ ογίαβ βθύτηοπθ αὶ ὈΪΟΟΙθδπῚ οδγροθαΐ. » Β. 
ΖΆΘΟΡ5. τηδοραΐ ὄψομαι, οἵ ἴρϑιιτι 80 Ηπδέϊο ὑτοροβίίυμι : 
ἴῃ ποίῖ5 τη85. διΐομη μςθο Ῥοϑβυϊ : « Βογῇ. ἀἰβεϊησασπάππι : 
Ἀφροδίτην οψεαι ; υὐδιεηι ἐδὲὶδ ὃ ΤΌΠΩΙ 5:0] 'Ρ86 Γοβροπᾶοί, » 
Μα]6 ΡΊδη. ᾿Αφροδίτης, οἴ γοῦβα 3 γενήσεται " ἐς δὲ ποθεινά. 
-- ᾧ ψυχεῖς οἵ ἐγγυτάτωι σοἄ. ΟἸοδδαίον ΘΟ. : ὡς ἐμπο- 
δὼν οὔσης τῆς παχύτητος τοῦ τῇ ψυχῇ πλησιάζειν. 

ΟἸΠ. Τριηηὰ : εἰς Προδίχην. --- 1. προδόχη Οὐοά., υἱ 
6Ρ. 12; ἴῃ ΡΊδη. Προδίχη. Βοίϊαβ. : « Βοηθοηάσχη Ἄχρι 
τίνος, {απ βοαυδίαν ἄχρι τίνος, ΤΕΡΟ  οπΘ ϑιρμδίϊοδ. 
46 φυὰ ΕἸπ8]οῖι5 δὰ Μράθδιη 1240. » --- ἄ. « Κ6η8118 68 
ἀαρι Θχρ!ϊοδΐ Τιοΐδη. Μογο. οοπᾷ. ὃ 7 : εἶτ᾽ ἔλαθον ἄμφω 
γηράσαντες, ἔξωροι γενόμενοι, καὶ οὗτος τοῦ ἐρᾶν, χἀχεῖνος 
τοῦ μεταδιδόναι. » 760. 

ΟΙἿΥ. 1ιϑμμὰ : εἰς Λυσιδίχην. -- 1. « Τὰ δίχτυα, νοϑίοτη 
(δ ηΪ5β᾽ πη τὰ, 48 Φαυι ΘΟΥΓΡῚΙ8 τιὰ]ο ἑοσαΐί, ἀοβίἀθυΐυγτη 
ἰρ88 πυάίίαΐα Ὑϑῃθιηθηΐι8 ἱπΠδτητηδί, Καχόσχολε, ἠϊαῖο 
η16 Ἠιογαη.8. 510 ἃΡ. ΞΈ50}. Αρᾶμῃ. 193, πνοαὶ χαχόσχολοι. 
Νῖβὶ ροΐϊαβ Ἰυα! Ποαίοη5. ὁχ ροίυϊδης ποίϊο ἱποϑί, υἱ ἴῃ 
χαχοσχολεύεσθαι » «40. --- 38. λεπτοστολιδώμασι Οοᾶ., ΘΟΥΤ. 
7005. οατῃ ῬΊΘΓΒΟΠΟ,, [ουτὶ ἰδιηθη 1ΠΠυ ἃ ῬΟ586 δηηοΐδηβ 
Ρ868 οἵ Ομβδγᾶο. ---- ὅ. Χαρίεν. 580. θΘη6 οοιηραγαΐ Οδία] - 
Ἰίδπαμῃ : Π[ος βαϊδιιηι 6586 ριυυΐΐαϑ -- 6. « Τοῦτο ἀϊοοθαί 
ῬΓΟΐθυυ 8 ΠΟΠΊΟ οἴπ σθδία. 516 Ὑθγηδ ι]6 ῬΓΟΠΟΙηΐπΟ ρα 
ἴῃ ᾿α51 05 Ἰὰ σοηὰβ βυηΐ 4αϊ δθυΐϊαηίυγ, » 8. 

ΟΥ̓. Το μπᾶ : εἰς Μινοφίλαν (810). Τη ΡΊΔη, ο8ὲ ἀδέσποτον. 
- 1 οἀοθαίυν ἴλλλος ὁ Μνοφίλᾳ λέγεται παρὰ μαχλάδι 
χόσμος. « ἈθγοοδΥΪ ΟΟαϊοἶ5 [ οἵ ΡΊδη. 1 βου ϊρίαγαμπι, 4υδιὴ 
οὐ αἱ τυυΐανογιηΐ. Ἐγαΐ ὁ Μηνοφίλας κόσμος ἰηΐθοι [δοοία 
ἱπηρυγαΓ τ] ΘΓ αἰοΐδ. » ΜΒ. --- 8 ἀλλ᾽ ὅτι ΡΊδη. --- 
ἧς « Ἰἄθιη 105118 Οἶγοᾶ ΠΟΙΏΘη οὐρανός, οοαἴμην, ἃς ραῖα- 
ἐιηι, ἰη γα ΥἹ, 6ρ. 17, 4. Ηδβυομῖο χύων δηλοῖ χαὶ τὸ ἀν- 
δρεῖον μορίον χαὶ τὸ ἄστρον. ϑδυηΐ δίδυμοι, Ἑοτηίηϊ οοὐἸδδίοβ. 
οἵ (οβίο5, Οοηΐ, ἰηἃ 6Ρ. 126,0.» Β. δᾶπι ἃ γοοα χόσμος, 
ΥΘΓΒῈ 1, πο ῖρ{ Ἰα58. 

ΟΥἹ. Τιϑηημηᾶ : εἰς παρθένον ὡραίαν. --- 1. ΑἸΙοφυΐξιν γα. 
{υ]άτη, Ῥι16 1185 φαδηὴ ροϑΐδ ἀθροῦὶζ οοπηϊξοιη. « Ἐχργοβϑίξ 
ΒομΙΘΡ απ φίλη τροφός. Αοοραϊξ φυοᾶ μαῖα, τροφός, τιτθή 
οἵ βἰ πη} ἴῃ ΙΗ 18 ΒΔθθηἄθο δαηξ, Τφαϊθιβ υἱορθαηΐαν 
Θἔἴδπα 1ΐ φαΐ ΔΥῸ ΠῚ ΔΙ ΠῚ πὶ ἤθη Θββθηΐ, Οσᾶγα ἴῃ θρέπτειρα 
51η6 σοηϊγο ΠΪΠ1] οὐ θηβίοηΐβ. » Μοὶποῖ. Ῥ. 140. ---- 2. 
δὴ τόσον οοη]. Μροίηθὶκ.; δύσμορον Ὑ6] δύσποτμον 9800}8. 
Ἑαϊζαμη οΟΡἔϊπ)6 ἐτπιϑίαν Ὀπρογὰ8 Βοὶίγασο ν. 32. ---- 4. 
ἰδίχην Οοᾶ., οοΥ. ὅ8ο. Βγαποκία5. οἱ Βοίῃ. ἰδίην. « 516 
ὙΘΙΏΔΟΊ]Θ αἰοογθί 5: 1}}}18. Πυρδίον : τοὶβδ ΘΟΙΉϊΘ 76 
διυὶ8 ἡιοη, οἰιθγαΐη. Ἠ6 ἐπιδχίνων ἴχνεσι υἱᾶδ δᾷ ΧΙ, 6ρ. 
8ή. --- 6. ῬγΟΥΘΙΒΙα δϑί δ] οὰμη : τ, οἰνῖθη, γογαγαθ 
δίθη μὴ ὀυόψιιθ. » Β. 

ΟΥ̓ΙΠ. ΤΠοηηἃ : εἰς ἑταίραν ὑπερήφανον. Ιῃ ΡΪαιι. 65 
ἄδηλον. --- 1. Γινώσχω Οοά. --- 8. ἐρέθιζε ΡΙΔη. --- ὅ, 6. « Β5ὶο 



᾿ πάντα.--- 4. Οοηΐ. ΧΙ, 6. 46, ἀ. » Β. --- δ. 

ονδίϊυ8 : βοοριεϊὶς δΈ ΓΙΟΥ͂ Ἰοαγὶ Ὁο065 αἰαὶ, Οἂ. 11], 
ἡ. Οοηῇ, Ευτίρ. Με. 28. --- 7. βαύζεις ΡΙΔη. Ὥδε βαύζοις, 
ριανίαβ ἀἰοίαμῃ : λαηι ἔϊ,, φιιοὰ Γαεὶβ, ρίογα 5οἸ: τὰ ἀϊηθπὶ 

τ ἔυδηη. » ας. --- 8. ἥμεραι (5 ροΓΡοΒβιία ποία ἀδργαυδί!οη!β) 
αἴάδος Οσά.: ἥμεθα νηϊάδος ΡΊαη. Ναΐαξ, ΠΟΠΊΘη 8]}1118 
του]ϊογοῦϊο. 

᾿ ΟΥ̓́ΠΙ. 16 Πηπηᾶ : εἰς κόρην χαλουμένην Πρώτην. --- 1 δὲ 
γε] δέ σ᾽ ὕστατον ΔΡΟΙΤΔΡΒἃ Τυθᾶδπι ΡΥ ἱπίογρο δ Οη 6 πη. 
- 3. γύναι ἴπ τπηᾶγρίηθ Οοα. τοροίαπι. --- ἅ. . ἄκρα σοά.; 
ὍΟΥΡ, Φδοο5. ἱπ Πεϊθοΐα ῥ. 147. --- ὃ σοί γ᾽ ὄνομ᾽ Ἠοτ- 

᾿ ΜΙΔΠΠΙ5 οἱ 80. « ΝΙΒΠ τηπίαπᾶυτη υἱἀθθαΐαν, ργεβουεπι 
ἐπ ιδο γδγβαβ βθὰθ.» Β. Ἐξ οοη, γ. 2. --- 6. Ἅπαντα δεύ- 
τέρα, οΟηΓ, ΘΡ. 170, 1. Τῶν ἐπὶ σοὶ, ἱ. ᾳ. τῶν σῶν. 

ΟἿΧ. Ιιομηπιᾶ : εἰς πόρνην τινὰ χαλουμένην Εὐρώπην. -- 
4, φοθηθηῖς Οοα., ΘοΥΓ, ὙΔΙΟΚΟΠΔΥ 8. --- 4. « Ἀθροίθ πα- 
᾿ρέχουσαν. Ἐφο ἘΠΓΟΡΔΠῚ ΠΪΠΟΥΪ8. ΒΔθ60 Ταδιὴ ἔπ, Ψαρρὶ- 
ἴον.» 8. 

ΟΧ. Τιϑιηπλᾶ : εἰς δύο πόρνας, τὴν μὲν Λυσιδίχην, τὴν δὲ 

Εὐφράντην καλουμένην. 

ΟΧΙ. Τιϑιητηᾶ : εἰς χόρην τινὰ Τερείνην ὀνομαζομένην, χάλ- 
λος ἀμήχανον ἔχουσαν. --- 3. « Τὸν μάντιν. Οοηΐ, 6Ρ. 124, 
8. ῬτΟρου 5 ΤΠ, εἰ. 18, 59 : ογιν 600 διην τυαίΐθ8. » 
Β. -- 4 χαύματος τη] 780. 

ΟΧΙΠ. Τϑηλμηᾶ : ὅτι ἐν νεότητι ἐρωτόληπτος ὧν ἐν τῷ 
γήρᾳ μόλις ἐσωφρόνησε. --- 8. « Ἐῤῥίφθω, 50]]ςοΐ ταῦτα 

« Καὶ νῦν 
τοίου πὶ δὰ Ῥιοράρῃβ χαί, Τύχη ᾿υησα : χαὶ νῦν ἡνίχα 
οὐχέτι χαιρός. » 766. --- 6 λῳοτέρης ΡίΔη, 

ΟΧΙΠΙ. Τιϑηηηᾶ : εἰς Σωσιχράτην πλούσιον ὄντα χαὶ διὰ 
τὸ ἀχατάσχετον τῶν ἐρώτων πένητα γενόμενον.. 1π ΡΙδη. 
προοῥανε ̓ πβ ν᾽ [αν [4]50. ---- 2. « Ἐχ Οταΐοί 5 ργωοθρίο, 
ἔτ. 1: ἔρωτα παύει λιμός: » 7Ψαο. Οοηΐ. ΙΧ, 6Ρ. 197. 56- 
4ὕ6η5 ἀἰΒΈ ΟΠ οη. σΔ]}ϊοἰβ γουβίθιβ γαῖ Ποπρορδέγεθαβ δα 
Βίοη. Ρ. 31 --- 366.» Β. --- 38 καλοῦσα Ρ]αη. ΥἱάΘ δὰ ορίρτ. 
90. --ἅ νῦν τοι ΡΙδη.: σευ ΒΙΌΠΟΚ. --- 5. ἧς (ΓΟ εἷς) οἱ 
ἢ {ργὸ ἢ) σοᾶ. Νοίΐᾳβ γϑῦϑιιβ ΗΟΤη ΤΊ. ---- ὃ. « [ῃ ἢδης ΤΟΝ 
υΥἱἀο5ῖ5 ααὰὸ ποῖϊαυϊ δὰ Οπουϊοἱϊ ἔγάστη. Ρ. 291.» Β. 

ΟΧΙΨΥ. 1Θῃηπ)ἃ : εἰς πόρνην βαρύμισθον ἐν τῇ νεότητι, 
γηράσασαν δὲ πᾶσιν ὑποχύπτουσαν. Τη ΡΙαη. Ρ)ιϊοαφηιο 
{]αϊξαγ. -- 1 φιληστιόνη τὸν Οοά.;: φιλήσιον ἡ ΡΊΔη.: ΘΟΥΥ. 
Βγιποῖ. --- 4 ἠλλάχθα: ΡΙαη.: ἥλλαχται Οοά., 
φύσιν αἰδίϊποίμΠη. ---- ὅ πότε ΗδΟΚΟΓαΒ, οἵ δὲ ἱπίθυγοραπαὶ 
βίσπυτῃ ἴῃ Οὐαΐοα ρΡοβέ ἀναιδής. ἙἀοΡαΐαΡ ποτὲ γίνεται 
ἀσπὶς ἀναιδὴς, ΄υοα πὰπο ΡΥΘίδγο δὲ πη] πὶ {886 ΓΟ]]- 
αἴσχη. Ἐῤ'δη) 810]. αὐ ΘΡ. 180, δ, αἴθ. Ῥϑῦρογδιπι ἴπ Οοάϊοο 
ποίδίαν ᾿ηἰογγοσαίίο. “Ε]δη. Ν. Α.1, δ4 : ἀσπίδος ἀχούω 
μόνον δῆγμα ἀνίατον εἶναι καὶ ἐπικουρίας χρεῖττον. « Ραΐαί 
1ιδοοροραϊι5 αϑρίαἀθηι Ὑθίθγ τη ΒΡΘοἴθη 6586 Ὑἱρθῦδθ, υἱρθ- 
Τάτ Ἐσγυρίίδοδμ. ΑἸΪ δου,» 8. --- 6 οὐχ αλλως ΡΙδΔη.: 
οὐ χαλῶς Οοᾷᾶ., οἵ ἰῃ Τηᾶγρ. ρ]ο588 : ὅτι τὸ τῶν γυναιχῶν 
καχὸν κἂν μιχρὸν ἧ, ἴσόν ἐστιν ἀσπίδος δήγματι. « ἘΧοΟΥΠΑΥΙ 
Ῥοοδία συϊσάγθπι Ἰοου οΠ6πὶ : δῆγμα ἀσπίδος θανατηφόρον 
ἐστί. » 7Χας. Οαἱ ἀ6 βοηΐοηΐα οοτηραγδΐ ἸΟΟῸ ΠῚ Β[ΆΠΠ πλαπὶ 

. ιοηΐῖβ ΟΠγυβοβέ. Οὐ. υΧΧΤΥ͂, Ρ. 397, 16. 

ΟΧΥ. Τιοιηπιᾶ : Φιλοδήμου γραμματιχοῦ πολλὰς Δημοῦς 
φιλήσαντος, διὰ τοῦτο ( οοἄ. του ) χαὶ φιλοδήμου. « ῬΗΠο- 

ΠΞ ΙΝ ΘΑΡΌΤ Υ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
Ι 

ἴη 40 ρΡοβέ ἢ 

ι8ὲ 

ἴα οϑέ ἱποογία, αὐ τη σσ ἃη π ἃη ς 5ϊ{, ἀἰδοθυποιῸ Π6- 
4688.» Ὑσσιαχῆς Βοἰβδοηδαϊι8, δηποΐδηβ : « 6 ἸδοίοΠ6 
Ὑσσιαχῆς ΡΓῸ ᾿Ασιαχῆς, υοα οβὲ ἴῃ ΡΊδη. οἱ νου ατὸ- 

᾿ Ὧϊα8, τηοπαΐ δᾷ Νἰοοίδπι Ρ. 58. δοοθβίι5 οἀθηᾶαμ βαδϑὶς 
πάλιν αὖτ᾽ Ἰαχῆς. » ὍΒαΓαΟ ἰη Οοάΐοο Ἰοσοθαΐ Ὑπιαχῆς οἵ 
δάβου δὶς : « ψρία ὑτὐθ5 ἴαϊξ δὰ Ἡδγδοῖθα Ροπίϊοδ, αἱ 
τηοηδί ϑίθρῃ. Βυ7. » --- α ἔχει Ρ]Δη.: ἔχοι Οοᾶ. « Τ᾿ θη 
5 σηϊ οδυΐ ῬΙΔΟΘΓΘ τα ἱ"ΐ φαΐάθπι τηᾶρὶβ ἔχει φαδτὴ ἔχοι. Εἴ 
ἔχει ο8[ ἴῃ Ἡδιομηϊχίδηδ, ἰογβϑη οᾶϑι., β6ἃ θΟπο. » 8. 

ΟΧΥῚ. Τιϑιητηᾶ : ἐρωτιχὸν, ὅτι ὁ θῆλυς ἔρως εὐάρμοστον, 
ὁ δ᾽ ἄῤῥην ἀνάρμοστον χαὶ ἀσεθδές. Αἃ οἰυβάοτιη δορὶ στδιηπιᾶἃ- 
5 ὉΠ πηυτη ἀἰβίομοη ρου ποῖ φαοᾶ Βοαιιθηξὶ ορὶ σγατημπηδίὶ 
δαβογιρίμυτη ἰη οοάϊοα : ἐρωτομανὲς χαὶ γέμον ἀσέδειαν (ν. 
δ Ἰογητηδ ΘΡ. 35). --- ὅ. « Τάοπῃ τοπιθάϊ απ Δ ἸΧΟΓΟ 5:0 ὲ 
τηοηβίγαΐατη ἰδηαῦαδπι {αΠ 6 ἐταᾶυχὶ! ΜΑΡ 4}18 ΧΙ, 44. » 
“αε. 

ΟΧΥΤ. --- 1. « Ροοίᾷ, πὶ ἴΔ]Π10Υ, τοϑροχὶξ πουῆθῃ Ῥαονὶ 
Κορνήλιος, φυιοᾶ 4ἃ0 ἠέλιος ἀοτῖγαΐ, υἱὐ ΜοΙδάροῦ Ἰυαϊΐ ἴῃ 
ΠΟΙ ἷ6 Φανίου διηδδῖδθ, ΧΙ, 6Ρ. 82. » Ψας. -- 2 γιν. 
Οοᾶ., δ᾽έογασα ΡΊδη. « Ῥαυῖξον ὀρροηΐξ πῦρ χαὶ φῶς Ατῖ- 
βίωποίιβι, 7 : τὸ τῶν ἄστρων πῦρ μᾶλλόν ἐστιν ἢ φῶς. Οοηΐ. 
ῬμΠοβέγ. Ἐρίβέ. 59, υδὶ εἰΐαυϊ ΜβοδγΌΠΘ : ΟΊ) ζαἱν'8 
σιι6 66 φιιὶ 65. ζιιηιὸγ 6 ἀἀἩ.5 {ἢ οΒρΥὶἐ ἀδυϊοηηθ οι, ἀαἩ 5 
ἴα υοἱοπίό! ϑουὶρίου αυϊάδηῃ : δὲ 165 ΡΝ 76θηΐ ζδυι 
{πὶ σοπγ6 1 αὐέγ6, ἴ5 76 ἐἰ θη θη, ηιόηι6 6 η1}5 ΠαΉλΉ16 
οἱ Τυιηιϊὸγ ροῦν 16 ρυϑδίϊο. Ουοᾶ αυΐϊάθηι 6ϑὲ ἱποοσδηΐον 
οἵ βοῖοα βου ρίαση.» δ. 

ΟΧΥΠΙΙ. ΤοΠΊπτᾶ : πρός ἔινα ἐρωμένην, ἧτινι χαὶ στέ- 
φανον ἐχ ῥόδων ἀπέστειλεν. « ΟΔ]116]8 γογβίθυι5 τοαα!αϊξ 
Τιοησοροίγεοιιβ δὰ ΤΏΘΟΟΥ, Ὁ. 133. -α 1. Ῥγοροϑαΐ, Ροϑί 
Ἠυβοβκίαμη,, μύρου ὄσδεις, δᾷ Ἐποδτη αδ2. Ρ. 207, οἰΐτα 
προρϑβιαΐθιη. » Βοΐβ5. « 81 ἀογίϊουμι ὄσδεις σα ΠΕΪΠΌΙΩ 6βΐ, 
βου θοπάσθτη δἰΐδτη ἁδύπνευστε, ἀῶ, οἴο. Οὐδηΐο ἴδηι ἸΘΠΪΟΓ 
ῬΙδηυ 5 Ἰοοίῖο εὕδεις, φυσᾷ οἵ οΙοσδηβ. οϑί οἵ βδηϑαμη Παροΐ 
οΡί{ἱπηυτη. ϑαδυῖα οτηηΐδ οἵ ἰαοαηάα μύρον ΔρΡΡΕΟΙἸδηΐ νϑίθ- 
ΥΤΟΒ: υὐ μύρον εὕδειν ἀ6 5 δΥ 55, ΠΟ ΒΟΙΏη0 αἰοδίαΓ. » 766. 
Οὐυοᾶ τοοΐθ, ΟΡίπου, τοραᾶϊαθαΐ Ομαγᾶο. Ἐχργοβϑϑῖί ατο- 
{ἰα5, αὐ ῬΙογάχιιθ ρΙδηπᾶθα, φυδιηυδπ ΔΙ χαοΐ Ἰοο5 Βᾶ- 
ΒοΡθαΐ νδυϊθίδίθω ρδ]δί!Πϑπη. -- ἃ ἡμετέρης ΡΙΔη. 

ΟΧΙΧ. Τιριητηᾶ : εἰς τὴν αὐτοῦ ἐρωμένην Γέμελλαν. --- 3 
Γέμιλλα ΡΊΔη. --- 4, ᾿ΑφουΒΔΕΥ! οἴπη χοιμηθεὶς αησοηάϊ. 

ΟΧΧ. Τιριητηᾶ : εἰς τὴν ἑαυτοῦ μοιχαλλίδα (516) νυχτὸς 
πρὸς. αὐτὸν ἐλθοῦσαν. Οὐδ ἸΟ΄υϊΐυΓ. --- 2. « ΨΨαχάδι, 
οοηἴ. ὙΠ, δΡ. 195, 8. ἴῃ οὐδοῦ] 8Ρ. ῬΒΙοσοπηίθιη ὁ. 2, 
Ῥ. 142, Ῥγὸ συϊσαΐο ψεχάδες φονιχαὶ τοοὶρίοπᾶδ οοαϊοῖ8 
Ἰϑοΐϊο ψαχκάδε: φόνιαι. -- 4. Ουαστηῃ εὕδομεν οἴ εὕδειν υἱάθᾶ- 
[ὰγ σοπέγατί απὶ βϑηΐθηξίθθ, τηυΐαγα Γαθγαΐ δηΪ πη ἴῃ ἕρδο- 

᾿ μεν οἵ ἕρδειν. » Β. Ἐν ἀ ἀπρήκτοισι ἀϊοΐαμη ρτο ἄπρηχτοι, υἱ 
ῬΏΓΥΠΘ ἃ ΡΒΠΟΒΟΡΒΟ ἄπρανχτος ἀνέστη, ΠδτΓΑηΐ6 ὨΙΟΡΟΠΘ 
8Ρ. 940005., ΄υϊ τϑοΐα ἀοβίἀογαΐ ἄρα ροϑΐ τοὔνεχα, 564 τοῖς 
'στυγέουσι οΟΠἤ οἷς ἱπηρΓ ΒΔ Ὀ ΠΟ γ. ὙΠ ατη δϑέ ἴῃ λαλεῦντες, 
ΡΓῸ 400 τοχαϊρίυν ἰα88ὶ, γοῖυΐ καμόντες. ΟΥἱάϊιι5 ἴῃ ποί!5- 

᾿ οἰπιὰ οἱοσία : ἰα58ὲ γοφιθυϊηιι5 αηῖῦο. Α6 ἀοἸοηᾶ νυἱάε- 
Ἢ ἘῸΓ ἱπίογγοραίοηΐβ ποίδ ; ΟἸ1ΠῚ ΔΙΠΊΔΓα ἱΓΌΠἃ ΤΠ Ὁ]16. αἰ εἰΐ : 
Ὁ 681 ῬΟΏΤ οοἴα φιια.. Ηδοκοῦιβ ο88306 λιλεῦντες εὑδέμεν, 
᾿ ΤΊΘΙΠ15 ἐπ᾿ ἀπρήχτοις, αἱ ΤἬΏΘΟΟΓ. 1, 51. [ἄσγὴ ΔΠΠΟΣ ΟΘΡΙ 
᾿ 

| 

ἄθιηι5 ποιηϊηΐβ 5ὶ οδύβαγη το ϊξ, φαοα 510] αιυιδϑὶ ἔδία!ε 
οβϑοῖ ῬῈ6}188 Πϑιῦβ ΠΟΙ ΪηΠ6 ΔΡΡΘΙ]δΐδ8 δᾶ ΓΘ. » ζ76ςο. --- 
3 οἀοθαίυτν ὑτιαχῆς, ἀ6 40 Ῥαιββθη. τα Τΐογὰα τη σοᾶϊοο ᾿ 

᾿ βϑηΐθηζ 81 ΟΔΥΤΆΪηΪΒ : « οποῖδΐ {Πᾶ Οἴδπη υἱγο ποοίθ ἰη- 

ἐοπηροβίϑ Ρ6 τηθ 88 Ῥ] ανία8, αὐθο εὐ ἰοίΐα τηδαϊαδ εἴ 
[6558 γ  ηθ 5 σϑῦα!15 ἔγτπι! πο Ῥοΐιου. » 

ΟΧΧΙ. Τιϑηηπηᾶ : εἰς Φιλέννιον (516) ἑταίραν ἔπαινος θαυ- 
μάσιος. --- 1 Φιλαίνιον Ρ]ΔΠ.; φιλέννιον Οοά., 564 τεοῖ 

9. 
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γοῦϑα δ. Φιλίννιον ΒΓΌΠΟΙ, οὕτὴ τοῖο. « Οἀπέϊο. Οδηΐ. 1, 
δ: μέλαινά εἶμι ἐγὼ καὶ καλή. Οοηΐ. 6Ρ. 210, 8. --- χαὶ 

μνοῦ Οοᾶοχ. (ΡοΟ]Χ Χ, 88 : εἴποις δ᾽ ἂν οἶμαι καὶ χνοῦν 

χαὶ μνοῦν ἐπὶ τῶν μαλακῶν.) Ἐ{ 50 5488 ἴῃ Μνοῦς ἡ ἁπολὴ 
θρίξ. 56ἃ Βαροῦ ἰάοπη χἀμνοῦ ( ΡΙᾶπ. χαὶ ἀμνοῦ) ἴῃ Μαγώ- 
τερα,, θελχτικώτερα. ΗΟ γον Οτοίϊϑ, 80 ὙθΒθιηθηΐον 
ῬΙΟΡαραΐ Βυμπηκοηΐαϑ:; πδπὶ πηθηιογαΐδ, ἴῃ ἘΡίβ(. δὰ Ὑαϊο- 
Κοη. Ρ. 51, Ἰθοίίοπο αἰΐογα ϑυἱᾶθ καὶ μνοῦ, Θχοϊατηδί : 
« Ἱποιραϊ δ ]θὰ Βοτηΐηΐ8 βέαρογομῃ ! » ἘΠ᾿ ὙθυπδοῸ]6 510 1ο- 
φαΐπηαγ, βοΙΥΤ 8. ΘΟΔΤΤΟ 46 οοτηοᾶο Βδηοαμπᾶ : ἐΐ ὁϑίοἱΐ 
ἀοι οοηιηνδ απ, αφηθαιν. Τ)] αἴ πγ ἃ} 56 Π014 Ῥ]Θ ΘΙ ΟστΙπὶ : 
76 σπὍὉ7οις Τ᾽ αηιαάοιιοῖ, [6 γοπγ6 ἐγαϊἑαθϊθ, ἀοι σΟΉνΉϊ6 
μη φιοιίοη. ϑ6ἃ 4αυχῃ ἴῃ Θρ  συδγημπηδίθ πῸη δηΐμιιβ ΡὨϊ- 
Ἰηἶ!, 56 σοΥρα5 ἀΘβου δία, Ῥγϑογοηάσπη χαὶ μνοῦ. » 
8. --- ἅ.. « οο αἀἰοῖξ : Ῥρουπίδην τϊ πη η6 ῬΡΟΒΟΘηβ, στδί 5 
ΒϑΘ ἰ551Π16 ΘΟΡ ΔΙ ΟΟΥΡΟΥΙΒ. 811 (δοίθηβ.» Βγμηοῖ,. --- 5. 
« Ὁρίαϊγιυβ στέργοιμι ῬΓῸ Ταΐατο, αιοα βερὶα5. ΟὈβογγαυΐ 
ἴῃ ϑἰπιοοδίζεθ οραβου 5. » Β. Οο πἰΠ}] ΟΡι8. 

ΟΧΧΙΠ. ΤΘμπᾶ : ἐπ᾽ ἔρωτι παραίνεσις. « Μα16. οἸ᾽πὶ ἰὰ 
᾿ ρΘΡΙργαιητηδ {τ αΐατα ἕαϊξ Ποίϊοάογο ; ἀ6 40 ϑτογο υἱὰθ 
Οδγάοηθῃ ΒΟ. Μ|506]1. ἴ. Π, Ρ. 19.» Β. -- 1, 2. 
Νοπᾶμπι βαπαΐαχη δϑὲ ποὺ ἀἰβθομοη. ΒΡ ποκῖι5 6χ Βδ]τηἃ- 
511 νοὶ αὐγαὶ οοῃΐ. εἴδεαι ὄσσε ἀμφοτέρω. ΤΔοο 515 εἴδετ᾽ 
ἀπ᾽ ὄσσων ἀμφοτέρων, δὲ {ἰδὲ αὖ οοιιϊ5 οἰίαην Μορίδίοοϊο 
υἱαοίνν ηιοῖϊοῦ. Νάτη ἀἰδβίϊηριαιηΐ φέρτερος... χλεινοῦ; 
χοῦρε, Μεγιστοχλέους. Ιη ́υΐθιι5 Μοίμοκῖο (Ρ. 189) « ΡοΙ- 

-τηΐστιπὴ υἱ θέα π6Ὸ ΠΟπΊΘη 8πιδίϊ ρα ογὶ ἃ Ῥοοία 6886 ΔΡ- 
Ῥοβίξαμι, οἱ θάτῃ ααὶ ᾿πβιαἸαίαν 1}, ᾿ρϑαπὶ φασι ΔΡΡΕΙ- 
Ἰατὶ χοῦρον. Θυο δοροαϊξ φιοᾶ ἀμφοτέρων ὨΜ]Π]ὰπὰ ΡΙδᾶη6. 
Βοος Ἰοοο νἱπὶ παροΐ οἵ ρδηθ ἱπθῦβ ΘΟ] οσαη δρ [μοίοη 
οϑἴ.» ΒΟΥ : 

Νὴ σύ γε μηδ᾽ εἴ τοι πολὺ φέρτερος εἴδετ᾽ ἀπ᾽ ὄσσων 
᾿Ἀιμφοτερὸς χλεινοῦ, Κῦρε, Μεγιστοχλέους. 

Κῦρε οἰΐαηι ΟΠδιἄοηϊ ρ] δου 886. υἱάθο. ὙδΡαμη ἩΘΟΚΘΙΙΙΒ 
Ἰαηρίί χλεινοῦ χοῦρε Μεγιστοχλέους, « (ἃ ρῬδΥΔΡΗΓΡϑὶ Θπυη- : 
οἰαν! Ῥοθία ΠῚ ποιηθη Μεγαχλείδης. » Ὠοίηᾶο ἀροίοπαϊ! 
ἀμφοτέρων ΘΧΘΙΏΡΙΟ ὁρᾶν ἀμφοτέροις ἃ] ἴδαι6 δια δρίϊοτί- 
Ῥυβ, 564 58] αησθη8 ΘΟΠ]ΘΟἴ ΓΙ : πολὺ φίλτερος ὄσσων 
ἀμφοτέρων, οο]]Δΐο Οαΐμ}]ο ΟΤῚ, 2 : 

τη816 εἰἰοοῦα υἱΐ, 
«4ηιδοῦιι5 τοϊῃΐ αι Ο ΟΡ οϑί οοιεἰ8. 

Ρογρὶΐ : « δρᾷ 1ΐὰ εἴδεται Ῥᾶ αι ἃρίαπη δϑί, ΡΓῸ 4110 Τηᾶ- 
Ἰπὶ ἄδεται, Πο0 β86η8ιι : οἰϊδιηϑὶ {Π0Ὶ ροθίδυιι μη ΟΡ Δ’ηΡο- 
θυ ΟΟυ} 15 ΟΔΥΟΥ 6856 ἃ [6 'ρ80 αἰοαΐαγ ῬΌ] ΟΠ ΘΓ 116 [πᾳ γ6- 
ηἶβ. » ΗφΦο τηοπηουυΐ αὖ ἴῃ Ιοοο υϑῃθιηθηΐον Δ ουδηΐσ. ---" 
3. « Οὐδ᾽ γϑηυϑβίαίο οἵ Ῥυ]ο νυ ὰἀϊηθ οοπβρι οἰ πηξαν, ἃ 
Ααταϊίασιτη τηδηΐθιιβ ὑγδοίαΐα αἰοαηΐαγ. ΒΒ ἰδηι5 ἰηΐγα ΧΙ, 
ΘΡ. 38 : Ὧραί σοι Χάριτές τε χατὰ γλυχὺ χεῦαν ἔλαιον. 
ΤΠΘοΟΟΙ 51, 150 : Ὡρᾶν πεπλύσθαι νιν ἐπὶ χράναισι δοχη- 
σεῖς.» Ψαο. Ἡοϊηαθ Οοαοχ ἀμφιδοναίης, «ῬΓῸ 410 ἀμφιδονοίης 
ῬΓΟΡοβϑαθυδμ δὰ ΤΉΘΟΡἢ. ϑηοο. Ἐρὶβί. 82, Ρ. 321.» 
Βοΐδ5. Ἰάθιηαιθ ΗἩθοκΘΓΙΒ, « ὙΘθυμὰ ΔΡ 55]. 1, 51γ68 
᾿πηδρίηθη ἀθϑαμηρίδιη Ῥαΐθ5 80 Δρίθιι5 {δ οἴγοατῃ Π0- 
Τ68 νδρδηΐΓ, δῖ γ 6 ἃ ΟΠ] οἰ θα. Δ} 5416 δ᾽ 1.8 ΘΟ Πον 8. θοϑίο- 
8 φυὸ Παιηπηδιῃ ᾿πΟ ΘΓ δ5 ΟἰΓουτηγοἸ ἰδηΐ. » ΒΡΌΠΟΚΙ 5 
ἀμφιδοχεύοις, φιοᾶ ΡγοΡδηΐ Μαεΐποικ. οἱ Βοίβ. -- ὅ. « Οοηΐ, 
πρύμο ἔν, 93 : ὥραννε δὴ λίην, πολλοῖσι γὰρ μέλεις.» 
Ηφοῆ. 

ΟΧΧΉΠ. Ποιηϊηᾶ : εἰς Καλλίστιον τὴν ἑταίραν. --- 2. ΒοΙδ58. 
ΟΟΙΡαγαΐ Ργορογί, 1, 6]. 30, 31 : 

ΒΟΠΘΟ αἰνθυβαβ ΡΟΥΘ ΓΘΠ8 ᾿πηἃ [δ η Θϑἰγ88, 
[ὰηὰ τηοΓδίυγ 5 βοά α]ὰ ᾿ῃλϊ πὶ μι. 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΕ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 
-- 4. φθόμος (5810) ἀθανάτη σοᾶ, ὕὉπᾶο 746. ἀθανάτῃ. Βοΐδ5.: 
« Μαῖυΐϊ γοορδί γι) ΒΡ θ6 ΓΘ,» Ἀρᾶσχὶ ἀθανάτῃ ἰηΐεν ἄτπιο5 
γοοσδίγοβ Σελήνη. --α ὅ. Ἡμέας ὕγὸ ἐμέ. 740. οομηραγαΐ 
ΟΥὐἱᾶ. Ἡογοϊᾷ. ΧΥΙΙ, 61 5344. 

ΟΧΧΙΥ͂. Ιου : εἰς Λυσιδίχην παρθένον. --- 1, 2, « 6 
ῬΌΘΙΙα ῥγίγηατα Ἰοααϊαν οὐ ἀ6 τοϑῷ ἤοῦθ, αυΐ ποπαυπὶ 
ἰοΐιι8. 6 οδίγοιϊο δγαρὶξ, πομάσμηθ ἀθοθυρθηάιβ: ἀπᾷδ θέ- 
ρος; ἀοίηαθ φαπᾶάθπι οοιηραγαΐ οὶ ἀνὰ ποηάμτη Τηᾶ- 
ἰυγὰ ποὺ ηἱστοδηΐθ. ῬΈΘΙ]Δ 65 διιΐθηὶ ἢδθ ΥὙΘηΘΙ65 πὰπῸ 
ΡΓΪασπι οἰ Πογθϑοθνο αἰοαπίαν, ἀπἂθ πρωτοδολῶν. Τηῇἃ 
ὙΠ], 6Ρ. 217 : ἥθης ἄνθος πρωτοδόλον. » «716(. --- 3. « Ῥόξα 
θήγουσι, Πδ ΠῚ 8 828 06 ῬΟΘΙΪ8 τόξα ΡΓῸ βαρ 5. ἘΘΤΙρ. 
Ιοη. 524 : εἴσω τόξα πνευμόνων λαδεῖν. » Β., αἰΐα τηυ]ία 
δἀάθη8 46 τὸ ποΐᾶ. ΗἩογαΐ 8 Οδγπι. 11, οἄ. 8, 14 : Ορίαο 
ΘΟΉΙΡ6 αὐἀθηΐ65 αοιθη8 ἑαρὶἐίαβ Οοἵα οὐ μθηΐα. --- ἅ. 
« Τύφεσθαι ἃ οἰδηοβίηϊ8 ἰσηΐθι8,, δἰἴαμη δτηουΐβ, αξ ΧΙ, 
ΘΡ. 41; ΧΠ,, 6ρ. 683. » Χας. --- 6 ἐγὼ πολλῆς ΡΊαη. « 86 
μάντις οοηἵ, δὰ ορίρν. 111. Πυρχαϊῆς, οοηΐ, ὙΠ, 6. 217, 
ά,» Β. 

ΟΧΧΥ. Το : εἰς Κορίνναν (810) ἑταίραν. ---- 2 μελό- 
θρους Οοᾶ.; ἰΐογιιπη ΡΊδη., {αὶ ἀρίηᾶθ ἐπ᾽ ἠϊόνος, υἵ ἴρ56 
Ρα]. ἃ ῬΥ. Π]., ΠῚ « τ Ῥοβί ν δδὲ ηἰρυίου ρἰσιηθηΐο, ἀϊ- 

ΟΎΘΙ͂ΒΟ ἀποία. » Ραιιῖ58. Χὠ μελ., οἱ ποίτι5 ἐϊ6... Ῥ6 4υἃ 
᾿ ΥἹ ἃυξου γ. Ἠοϊπάον, δα Ῥὶαΐ, Ομπδιτηϊᾷ, Ρ. 63. 7166. -- 

ἄν, « Βοογ 5 γα] σαγῖθιι5 ἄπο ΟΡΟΪΪ γὙ6] {τὸ5 ἀδθδηΐαγ: οἔδτη 
ὉΠῚ18. 1 1811 ἀθοϊδυηδη8 τηθγοίγὶχ 4ὰδθ γαϊοθαϊχογαΐ υἱξε 
ΠΠονϊουὶ : οὐχέτι δύο καὶ τριῶν ὀδολῶν τῷ προσιόντι πιπρά- 
σχομαι. ῬΒΠΘΙΟΘη ΑἀΟΙΡΗΪ5 : ἔχεις ᾿Εστυχότως πως; ἡ θύρα 
᾽στ᾽ ἀνεῳγμένη" Εἷς ὀδολός. Ὁϊοσοη65 ΟΥπίοι8. ἀρ. 1,δονί. 
ΥἹΙ, 4, φασπη οογπογοί τη ομυτῃ Γυρίοηΐθιη,, « Ὦ δυστυ- 
χής, ν εἶπε, « πηλίχον χίνδυνον ὀδολοῦ διαφυγεῖν ἐδύνασο; ». 
ΑΒΕ Ρδΐογ ἔαἰϊξ Ῥάυ]ο ΠΠΡΟΓΆΠ ΟΣ, Ταϊ Βα Ργὰ 6Ρ. 109 παυγαυ 
ἘΘΓΟΡΔ ΠῚ ἀγδο μπᾶ 6586 ὙΘΠΔΙ ΘΠ; ΔΜ 6} 15. οἰ ϊδηη 56 
γἱάοίαν ῬΒΙΠοάθμνιιβ, (υΐ, βουρίο ορίσν, 126, υἱ Ππηδηη 
ῬΡοβίογι(ΐθμι ἄοοογο υο]υἱϊξ 86 σΤαΐπαιθ ἀγδοῃ μηδ 1 γϑἷἃ- 
8885 ἀράϊβ86, οἵ φὰἃ οοηάϊοηθ. Ουΐ τηδί ΠΟ Πδυ τ οἷ- 
Ῥίζου ογαΐ, Ἵοδυϊὰβ Ῥϑοοδυδΐ. Νουθιαΐ ῬΕΠ]οάθιηυ 5 ἰδία, 
ΒοτῖΟ ΠΘααδπ), το στη Φυθηδπὶ «αὶ Ῥουου]οβατα οἵ 
ὉΠῸΠῚ ΒΟΠΟΒίΟΥ 8 [δ Πλπδ6 ΔΗ] Οχτ πὶ ἀαΐηαι6 (ΔΙ ἢ 15 
οηθῃδί. » Β. 

ΟΧΧΥΙ. ΤΘΠΠ)ἃ : τωθαστιχὸν ἐπί τινι ἐρῶντι σαπρῷ καὶ 
πολλὰ παρεχομένῳ ταῖς ἑταίραις. « Εα]50 ο᾽οβδαίογ ὈΓΪΓΠ ΤΩ 
ἀἰβίομοι ἀ6 τηϑγοίτϊ στη βθοίΐδίογο ἱπίθυρυθίδειβ οϑέ, Π6 
ἸΏΘΟΠΟ ρίαν, φαϊ ἴῃ τηδίγοηδϑ ἰπβδηϊί, Οοηῇ, Ηοναΐ. ϑαΐ, 
Ι, 3, Υ. 38 5644. » 766. --- 1 τῆι δείναι Οοἄ. « Θυρᾶ ποη 
Ῥοΐαΐ ΒθΡγἃγ6. βου ρϑὶ δχ α81 τῇ δεῖνα. ΕΠ φαϊάθηη Ηἰδΐιι8. 
Ργοροϑιιῖ Φ8 005. ὈΘ6η6 τῇ δεῖνι. [ Θυοᾶ ἴῃ ποίξ, Π155. ΓΕ]} - 
ΘΟ υἱἀδγοίαγ. 7 --- 2. ἘΠ ΡΕ απ ΓΟΥ Δ μὰ τὸν, 50 Π|οοὲ 
θεὸν, ΠΠππϑίτανὶ δα ΤΉΘΟρΡΙ. ϑίτηοο. Ρ. 178. Υἱᾷ. βοβθΐογ. 
ΕΠΠΡ5. ἴῃ θεός, φαΐ, μοΟ 'ρ80 ΡΒ οἄθηνΐ ΘΧΘΠΊΡΙΟ βι18, δα 
Ὠιἰαίπμη τῇ δεῖνα ὁ δεῖνα Ποη Υυἱαδίῃν οὐ δη 1556.» 88. -- 3, 
δραγμᾶς οἱ τῇ Λυσ. Οὐάθχ, ΟΟΥΤ. ΒΙΆΠΠΟΙ. --α 4 πρὸς τῶι. 
Οοᾶ., ϑρουροβιία ποία ἀδρυδυδίϊοηϊβ. 986. τϑοΐα δχρ]οαΐ 
ρ»γδφίογοα, αἵ πρὸς τούτοις. 

ΟΧΧΥΤΙ. ΤΟ Ππᾶ : ἐπὶ παρθένῳ ᾿Αλχίππῃ. --- 3 στέρον 
Οοά. --- 4 περισσότερον Οοἅ., σοΥΥ. ΜοΙηδκίι5, ΖΑ ΟΟ 518 
ΟΟΠ͵θοΘΙαΐ περισσότερος, ΟἹ ]Ο51ΟΥ,. ---- ὃ ἔλαθον ῬΊΔη. « 5 
λάλον 510 Θρ᾿᾿Ποίοη τηδίυ 18, ἴδ γο ἱπθρέμθτῃ θϑέ. δῦ ἰηΐο]- 
Ἰίραιπηι χείνης λάλον, 618 ὙΟΟ6Β., Θ΄ 8416 ἢ} ΔΙΊΡΙΘΧα ρδη- 
πἰΐι8, ἀρίδχιιϑ γϑυθὰ [οοο. » 8. ΜΙΒῚ ναϊάθ ρ᾽ασοί Φδοοθϑιὶ 
χλίνης σάλος, « 114 ἐγ δηλ} Ἰοοίὶ αοίαἰίο οἐ αηιϑυιζαίίο, 
αὖ Ἰοχαϊδαν Οδία]]5 ΥἹ, 9. » Ηπβοκκῖιβ ἴῃ ΑΙ οί 5 {Π{| 
Ρ. 44 χλίνη λάλος. Ὁ λαμ ῬΡῸ ΓΔ ΠῚ ̓ησογίπι5. θα 850} « 



ἱ ; 

ΠῚ ΌΟΧΧΥΠΙ.. 1Θπηπηᾶ : εἰς ἑταίραν ᾿Αντιγόνην. --- 1 ΡΙῸ ἐπε- 

᾿σπᾶσα τὰ χείλη καὶ χατέτριφέμου τὸ στόμα. » Β. --- 3 πρόσ- 
πὶ μήμρ ἩδΟκοταβ δὰ ορίστ. 160, 1.΄--- 4. « Τὰ λοιπὰ σιγῶ, 

ΒΌ]ΠΟ ΘΟΠΟΟΖΈΌΘΓΘ ὲ 
οοηΐ, 6Ρ. 181, 12.» Β. ἘΓῬίογβοη. δὰ Μασίη Ρ. 442. 

ος ΟΧΧΙΧ, ΓιΘΙηπ : εἰς πόρνην ὀρχηστρίδα. --- 1 κατατέχνοις 
᾿ Βοιμίυσ, υἱ 6ρ. 132, 6, υϑὶ ν. Βοῖδ5. Οὐοὰ [ογίαϑϑο τϑοῖ- 

᾿ χώτυον Οοᾶ., τοεξα ΡΊδι. --- 8, 4. « Ῥίαπθ μὰς ἴδοῖξ Ῥτο- 

ρείσας. ΒοΐΞ8. 50γἼθὶε μαστῷ δ᾽ ἔπι. --- 2, « ΑΥΙΞἐδΕΠΘΕΙΒ 1, 
16 : πεφίληχεν οὕτω προσφῦσα μανιχῶς, ὥστε μόλις ἀπο- 

δὰ ορίσν. 4, 6. Βα πηκοπίαβ Ἐρἰβέ. δᾶ Ὑδ]6κ. Ρ. 37 86 
Ῥϑοίο Ῥοβ86 αἷξ ἰβίυα ἐπεγράφετο. 56ἃ 

ογαῖΐ. -- 2. « ΡΙαίατομυβ Π6 δᾶσς. : τὸ δὴ λεγόμε- 
γον, ἐξ ὀνύχων ἁπαλῶν ἀγαπῶσαι τὰ τέχνα, δ] τηυία ἴη- 
ἐογργεΐεβ. » Β.---ϑ. « Τιδυδαίογ Ραηίοτηΐπηδ, χαρα ΟΥΩΠ68 δΐ- 
δοΐαβ ἀγεϊβ ορα Ῥγωείαγο δχυργί μηδέ εἔ ἱπυϊξοίυγ. Παθαίνεσθαι 
Ῥτοργία ἀἰουπέυν ογδίογοβ αἰΐεοίιι οοποϊίδεϊ. » ὕασ. --- ὅ. 
« (ορίοξα οχριϊοαί πὰπο νουβαμι 58] πηᾶ5. δὰ ΑΟΒΠ]. Ταί. 
Ρ. 732-084 οἃ. Βοᾶεη. » ϑεἠηεία. --- ὃ. « Γιδυάαίυγ αυοὰ 
ΠΘΟ 56Π65 τΤεβρυδέ, ἰπ 5 4υοααθδ ΠΡ αἰ πἰβ βοἰπΈ}85 δχοῖ- 
ἴδῃ. » 7ας., 4αἱ θ6π6 οοτηραγαΐ Μδγβ4}15 Θρ  στάτωγηὰ ΥἹ, 
71 : Εάογο ἰαβεῖσυος οἴα.--- 7. Γ)ωττίζει ἀ6 ἱπηρυα!εῖβ οδοιι- 
Ἐ5. « Κνίζει, οοηἴ, ΧΙ, ἐρ. 73, 7. Ἢν ἐπιρίψῃ τὸ σχέλος 

εοπΐδγαμη αὐτὶ ΤΊ Δηΐβ : Ριοῖΐα πδὸ Ἰοοοδα ἰ6 ἰευὶ 
πιαπὶ Ἑουεδίέ, ααἀρτὶπιείυθς οί [δηλ Ὰ7. » Β. 
Βευποιῖυβ ἐπιτρίψῃ. « Ἐδί ῥίπτειν τὸ σχέλος, ΤηοέδΡῃογα Ὁ 
ἃτία βαϊἑαίοτία βυπυρία, πἰμ}} αἰϊυἃ ἀυδπη ΑὐἰβέορΒδπθῦτη 
δΙυὰ,1.γ5. 229 : πρὸς τὸν ὄροφον ἀνατείνειν τὰ περσιχά, νοὶ 

. «Οπαγάο. --- 8. Κορύνη ἂδ αἰδοίῳ οἰΐατη 
Νίοδπᾶον Αἴοχ. 408. 7αο. Υἱχ τηιοποπᾶάσμπι τγοϑρίοὶ δὰ Ηδγ- 
οὐΐοπι. 

ΟΥΧΧ. Γοιμᾶ : Μαιχίου (ϑῖς ἃ ΡΓ. Τὴ.: ἃ ΘΟΥΓΘΕΐΟΤΟ 
Μαχχίου) εἷς τὴν ἑταίραν Φιλαινίϑα. --- 1 ἡχαῖα Οοά. ἃ ΡΓ. 
πι. --- ἡ εἶπον Οοὰ.: εἰπὸν ΡΊΔη. --- ὅ δαχρύεις ; οὐ φὴς δέ: 
ἴα ἀἰξεϊησξυχι ἴῃ σοά. --- 6. 1π ῬΡγου γθ  ὕτα ἔδυτηθ δρίογαπέ 
ἩΗδιοδοΐθα, ὦτα τυγχάνει ἀνθρώποισι ἐόντα ἀπιστότερα 
ὀφθαλμῶν, 1, 8. ἣ 

ΟΧΧΤΧΙ. Τιουημᾶ : εἰς Ξανθίππην ὁμοίως. --- 1 λαλιῆς οἵ 

Ῥογαβ Μ,, εἰ. 1, 75 : 

τ π60 οδυβαπι, Π6Ο ἀρογίοβ σΘΓΠΪ Π.}8 ἰοία, 
Ὁπὰδ ἰδπιθη τυϑηΐδηίΐ ἰοΐ πη18, σξοᾶ υἱὰ δβί. 

Τυτομένη, οοπΐ. δᾶ ΘΡ. 124, 4.» ὕαα. 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ Υ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

: Ῥίαγαπι τοὶ αυὶ --- 6. Μαγα. Οοά. : χοινὸς Ἑρμῆς παροιμία. 
« Αρυὰ Ἐτγαάβιηυπι 1,1, 85, ΟΟΠιηυιιτὶς ΜΟΓΟΌΤΙΙ 5.» 8. 

ὌΧΧΧΗΙ. Τιοπηπᾶ : εἰς τὴν αὐτὴν Ξανθίππην, μανίας με- | 

στὸν χαὶ θαυμαστιχόν. ἘΔΙΠῸΓ ἂς Χαηΐῃῖρρα, αὐ ΡδῚ 56 | 
Ῥαΐοί εἴ εχ υ. 7. -- ̓  ὦ σοᾶδχ Ρὲγ ἰοΐαπι Θρίσταπημηα; ὦ Ὁ 
τροῖο Ρίδη. --- 2. « Κτενός. ῬΞΕΙΠ5 ΟΡαΒοΙ] 5 Ρ. 40 : ὅ γυ- ἡ 
ναιχεῖος χτεῖς “ οὕτω γὰρ ὀνομάζουσι τὴν αἰδῶ αἰσχυνόμενοι. ἢ 
Τὶ ποΐ.» Β. -- 3 ὥμοιν Οοᾶ. εἰπο ὦ. 5γηϊΖεβῖβ βίαϊποπᾶα 
υἱάεΐυγ; δὰξ στὰ Βοΐπϊο ἀοϊοπάστη ὦ δπΐβ μαστῶν. --- 5 
χαχοτεχνοτάτου ΡΊδη. « Ουοᾶ ἕδττηθ Ργεΐα!ξ 746. [ε΄ 
ΗδοΚογ.] : 650 ποὴ ἰΐθπν. Νὰ 6ϑὲ ἰῃ χαχότεχνος Υἱξροτίαη ; 
οἕ οτηπΐα ἰαπᾶδξ ΡΗΠοάθγηβ, οτηηΐα δατγηϊγαΐυγ. Αἀϊθοΐῖνα 
δΧχ ποπηῖπο δ ργροβιξοπα χατὰ σοτηροβίία δθυηδαπέϊδτη ᾿ 
τοὶ βἰσηϊοαπέ; υἱᾶθ ὙΥΑΙΌΚ. Ῥάγογα. Ρ. 52: Βῖβκ. δὰ σοη- Ὁ 
δἰδπξ. Ρογρῆντ. Ρ. 527. Βαγκογυβ ἴῃ Ἐρίϑέ. οτἱξ. δἰαυοξ ἰὰ 
᾿βοηὰβ γοοδθα ἰγαοίαυϊξ. Ἐξέ ἰσίέυγ κατατεχνοτάτου αγίϊῇ-- ὦ 
εἱοσἰδδὶηιὶ. --- 6. Οοᾶοχ τῶν θύεμε. Οὐοᾶ νᾶτῖθ ἔξ ἑεπία- 
ἔπη. ΜΙΝ σογγαρέαπι τϑυθατα Ἰθοξοποπ θύομαι, Ἔχ ΟΡΞ6Γ-ῦ 
γαϊΐοηδ [8 οἰ ΠἸτηϑγιπι Ρουτη αἰδ ϊοπαπ,, [Δ 0] πὴ6 οθίαξ : Ὁ. 
φοτος χιῖδιις Ταρίον, φιινιι5 φιιαϑὶ αἸιθης ΟἤογοΥ ! 5οὰ ἢ 
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6886 τηρέγίσυχη υἱξίατη [αΐθοῦ, αχουβδηάυτη ἔδγθη Θχθ 15 
ΠΟΠ Ῥδιιοῖβ 5: }}15 ἴπ αἰρθ Ποησο ἢπαὶῖ ἀπίθ οοηβοπαηΐοθμῃ 
Ὀγουϊαί5, Ὑἱὰ6 δὰ ΧΥ͂, θρ. 31. » Β. δῖ. μαραίνομαι τῆς 
ποίδυϊμηιβ ἱπ 5 δίνο ἘἸΔΟΟΟ βυργα 6Ρ. ὅ, 38. ΤΔοοθβῖυ5 
τῶν θύμμεθα, φιρέδιι5 ΤΟΥ͂ οἱ αγάθο; οοπδίδξ δυΐοτη ἴον - 
ΤῊ Πδ ΟΠθ τὴ θα ἔργα βυρογροβίίο 9 ἱπαϊοατὶ ἱπ οοἀᾶ., αὐ υπἃ 
τηοᾶο ᾿ἰΐογα ἰξ τηυΐαία. Ηθοκογαβ, τῶν θῦψ᾽ ἐμὲ φωνα- 
ρίων, « βιδᾶδ ΙΟα61: χαδ τὴ ἑοΐαπι ιι551ξ. Ηοβυοῖ. : Θῦ- 
ψαι, τυφῶσαι, οἴ θύψαντα θύψαι Ἐξγτη. Μ. Ρ. 458, 43. ΟἸαπη. 
ΑἸοχ. δέγ. Υ,8, 49 : θῦψαί τε τὸ χεραυνῷ φλέξαι. » Ηοο σοἴογβ 
ῬΓΟΡΑΌΠΌΒ. --- 7 ὀπιχὴ (αὐτὰ ποίᾶ ἀοργαυδίϊοη β) χαὶ φλωρα 
Οοᾶ.; ὀπιχὴ χαὶ φλωρὰ Ρίδη. Ἀδοορὶ οφογτοοίίοποιη Ἡδοκουΐ, 
χαὶ ἴῃ παῖς γογίθηςβ : « Εἴ φυφοηδη ἱπέο! σοπᾶδ Εἴοτα 
τηοηϑβίγαυ εξ ϑϑἰ ἀ]οσιιβ οχ Ρ] υἴδγοθο, μοίφογα ποῖηρα Ῥοιῃροῖϊ 
ἐρίδίθ ΒΟΤη26 ΠΟ Πἰββίγτηα,, » οἔ οδΐογα, 488 ἀἰϊβρυΐδξ 5βἰπηΐ- 
πον Βοἰββοηδάϊο, φυὶ Πα : «Τὴ ποτηΐηδ φλωρα οοττίσοπο 
οὐ εἰ βυδαηξ. Βαϊ χαὶ δἔ.ποτηθη Ἰδέϊηδτη ΕΊΟΥα ἃτηΐος 
ἀραϊ ΡΗΠοάομΐ. 1π {αο ταϊηΐ υθγαμῃ υἱάϊββα υἱάθογ, οὉ ἴᾶ 
οἰΐδτη χυοᾶ βοογέυϊαπι ἀἰϊοϊξαγ ὀπιχή. Επὶξ δηΐπη ορέσιις 
Δρρο!!δέϊο φυδ Οτοὶ ἱπ Ἀοτηδηο8 ρτγοθεῖραθ τἱ ἴσου] οδιιβἃ 
ὈΐοΡαηΐοτ. ΕἸογα ἰρσιίαγ, αὐ Ἀοτηδπα, ογαΐξ Ορῖίοα, πθὸ 
ΒδρρΒυ5 οἀδτία ΘδηεΠΠαγο Ῥοπα ογαΐ:; 56 ϑᾶπη διηδθαΐ 
ῬῃπΠοάοτγηιβ. Ουϊάηϊ » διηδυῖϊξ ῬΌγβοιι5 Ἰοτὴο ΟἸΘΟυ5 ἔγδγ- 
Βάγάτα τα] θύθτα 86 Ρ᾽ι5 Φυδτ ῬΑ ΑγΆτη,, Απαγοτηθάδιηῃ 
Τπάδτη. 56 νοσυϊδ χαὶ τῶοχ ργοάποία ποηηϊῃῇ! Παροΐ οἵ- 
[δηβιοπῖβ. » αγοῖ 8 φλῶρα γνογξ ἥαυα, φαοσῦπι 92}2 0008. 
πη ποίξ. τη88. σοηΐογί « ἤογα ἴαπιιφο, ἰὰ ο5ὲ ἥανα, δρυὰᾶ 

Ραρσυγίυτη. » Βοίμϊυ5 φλαῦρα, τοίδγοηβ δὰ ἄδουσα. --- 8. 
σοηΐον Ουἱάϊυτη Ηδτγοϊά. ΧΥ͂, 35, οἵ Ατί. δ. Π, 643. 

ΟΧΧΧΙΙΙ. 1,ογηπηᾶ : εἰς Ηδύλλιον (510) ἑταίραν. --- 1. Προ 
ὥμοσα σὸν χράτος. -- 2 δὲ γελᾷς ΡΊδη. --- 3 πάντως χαχόν 
ΡΊδη. ποὴ τηδ]6, β6ἃ γϑο ββίγτηθ ἰάθιῃ Υ. 4 ἑτέρην, υδὶ Ρα]. 
ἑτάρην, οἴ γόῦϑα ὁ ὅρχι᾽, δὶ Ρ4]. ὄργι. 

ΟΧΧΧΙΥ͂. Τοιητηᾶ : Ποσιδίππον (586 5ο]εῖ Οοά.) εἰς λά- 
γυνοῦν οἴνηράν. « ΟΥ̓ 5515 τίσ: 5δρ  οπέϊοθ Ῥγθοθρίϊβ, ροοθία 
ΒΘΟΒΟ οἵ Ατηοσὶ ἱπάυϊσογο βίδίξαϊξ. » 766. --- 1 Κέχροπι 
Οοᾶ., οοττ. ΒτγαπΕϊ. « Ὑαβὰ 6 ἴογτα Αἰοδ ( ργβογεπι οχ 
ἀΥσ Πα ΟοἸ 4415) Πεΐα ἰπ ᾿δυι δ 5β᾽ τη5. ΟἹ τὰ ἐπογαπηξ. Ὑἱὰ 6 
Ὀίββοη. Εχρὶῖς. δὰ Ριπᾶ. Νϑίη. Χ, 35. Οσοηΐ. ὙΠ], 6Ρ. 455, 3. » 
Β. --- βαῖνε Οοά., οοΥν. Βοίβκίαβ. « Συμδολιχὴ ἀ6 σοΙηρο- 
ἰαἰϊοπθ φυ85 ἤσρθαΐ οο]]α 8 βυτηθο 5. Τογοηΐξίβ ΑΠαάΓ. 1, 
1, 61 : δυγηιδοίαην ἀφαϊξ. Τοὶ ΥΥ̓ δβίογι. σοηΐ. δρ. 135, 4. 
- 3. Ἀιεῖ υἱάοίυγ ΖθπῸ οὐϑπιιβ, ΠΟῸῚ ΟΡ Οδηϊξίθι [{π|ὲ 
ογαξ Βϑῖβ βοπίθπεδ), βθὰ ον οἰοαφιιδηΐξίδτη. Ἐξ Βα θυϊ Μα- 
581 510] δυθπίοτση ΟἹ θαπίμοϑ., ουΐα5 Βα ρογβαπί ΗΥΤηΠι8 δ 
(οί γαϑ τη δυγοῦτη : Ἄγου δέ μ᾽, ὦ Ζεῦ... » Β. Εταΐ 
ΟἸοδπΐμοβ Ζεποπὶβ αταϊίον, φιακὶ πια)ογιην σοηπίδιιηι 
δίοίειξ, αἴ Ἰοφυϊγ Οἷο. Αοδά. ΓΥ͂, 126. --- 4. « Τ)6 ὅΙΟΓΘ 
γλυχοπίχρῳ Υ΄. ποῖ. δ Ατ᾽ξίορη. Ρ. 659; ἱπίξ, δὰ Μιυβδὶ 
166 : γλυχύπιχρον ἐδέξατο χέντρον ᾿Ερώτων. Οοηΐ. οἱ ΧΗ, 

6Ρ. 109, 184. » Β. 

ΟΧΧΧΥ. Τιομηπηᾶ : εἷς λάγυνον ὁμοίως οἰνηράν. (οπίογΓρη- 
᾿ ἄσχῃ ορῖστ. Μαγοὶ Αγρθηΐαγι ΓΧ, 229. --- 3 μουσῶν Οοά. --- 

ἅ, « Συμδολ., Υ. δᾶ 6ρ. μγερτοα., 2. --- 6. Μεθύεις, Υἱηο Ρ]οπδ 
68: 4] δυΐθπι Υἱπὸ Ῥ]ΘΠΠ5, οϑὲ ΘΌγα5. Γ5018,, 81185 ἔτὶ- 
σἰαϊββίγτηνιβ, οϑὲ ἰπ [8}1} ἀγσυτμηθπίο [ογοππ8, δἰϊδπη ἔδγα 
ΒΟΠιΙ. -- 6. ΗΠΟ ἀϑῦτῃ ὙοΓΌὶ ἀδιχεῖν ΠΠππβίγαγ! δὰ Ζϑοῃδγ. 
ἢ. 42. » Β. 

ΟΧΧΧΥΙ. Ιομὴᾶ : εἰς χόρην Ἡλιοδώραν, ἐρωτιχόν. 
« Ῥηπια σὑϑῦρθα υϑυξξ οἵ Π]αϑέγαυ! Τοησοραοίγοοιιβ δὰ 
ΤΏΘΟΟΥ. Ρ. 401.» Β. Οοηΐον (ΑἸ Πηδοθατη ΧΙ, θρ. 51. --- 
2 σὺ δ᾽ ἀκρ. ΗΘΟΚΟΙΙΙ5:; σὺν ἀχρ. Οοἄδχ. 746. σοηϊδοογδΐ 
χαὶ ἀχρ. « Οὐστῃ βθηΐοηζίςο Ὠίοηξ, ργοροϑβιΐ δα ϑἰπιος. 
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Ρ. 307 : σὺν ἀκρήτῳ τε γλ. Βοᾷ ἰὰ οϑέ ἴογθ ἀυγίιιϑ,, οὐϊδπὶ 

ΡΓῸ ΜοΙθαρτο, 4] ποη ΡΙ4α6 Ἰϑον βϑίμηιβ οϑί. » 8. --τϑ. 

« Ηἰπο ἀρρᾶγοξ ποῃ ἰᾶπὶ ἰπίγθα θη 556. φιοα ἰδηαιιδιη 

ΧΡ απὶ Γιϑίϊοῦθ οἵ ἱπορίδα πηδρη Π ΟΘη 109 ΟΟΙΩΙηθιηογαΐ 

ΡΙαΐάγομαβ ΜΟΥ. Ρ. 713, Ε : ἡ τοῦ μεγάλον βασιλέως μεγα- 

λοφροσύνη πρὸς ᾿Ἀνταλχίδαν τὸν Λάχωνα δεινῶς ἀπειρόχαλος 

ἐφάνη καὶ ἀγροῖχος, ὁπηνίχα ῥόδων χαὶ χρόχον μεμιγμένων 

στέφανον εἰς αύρον βάψας ἔπεμψεν αὐτῷ, τὸ σύμφντον χαὶ 

ἴδιον καλὸν ἀποσθέσας χαὶ χαθνθρίσας τοῖς ἄνθεσιν. » Ψαο. Αἃ 

ἀπ τοοίο ἀτωδαβ Ρ. 121 : « Ιάθπι οοτηρᾶγαί 6Ρ. 200 : οἱ 

υύροισιν ἔτι πνείοντες ᾿Αλεξοῦς ... στέφανοι. Αἵ ἔτι 585 ἴθὶ 

οδβίοπαϊξ πο βογία ργορίογθα ἰδηΐαπι πἀπριιθηΐαμη τϑᾶο- 

Ἰυΐ586, υἷα ΑΙοχο οἃ ἰπ οἀρίίθ ππριθηξϑ τηδάϊάο φοβία- 

γογαΐ. Εδάθπι ταΐϊο ἴῃ ΜοΙθαρτὶ οδιτηΐηθ ΟὈηρΐ. » --- ὅ. 
« Μοπυΐ ἰδίάομι ργὸ γυἱραίο χείναν Ἰορομᾶυμη 6886 χείνα. 

Ἠδθοέ οου]οβ τοβᾶ, δὶ αυϊάθμῃι ρ]ογαΐ ; β6ἃ πο (δηι οοΓηϊΐ 

δουΐαπι οἱ Ηρ] οἄογαιη υἱἀθδΐ ἴῃ αἰΐθηα ἄομιο Ἰυἀθηΐομι : 

διηΐοα δθοβϑέ, πὸ δᾶπι ἰῃ βίπιι υἱάθί ἀουηίηὶ. Ηϊα 8. αἱ- 

τηΐπι5 πηθίπϑ οἵ γϑυθαπι ἐσορᾷ ἴῃ οασιβὰ ΓαΘΡαηΐ ΟἿ χείναν 

οὐ σογοίι", Αἃ ἐσορᾷ ϑυραιᾶίΐο αὐτήν. » Β. ϑουγανὶ 

χείναν. 

ΟΧΧΧΎΙΤΙ. Το : εἰς τὴν αὐτὴν, ὁμοίως. --- 1,2. «Ηδ- 

Ἰϊοᾶοτα {τἰριὸχ ἄθα, χύσπι οἵ Ὑ θη. 811 ἰηβίαι,, οἵ αγὰ- 

[ὦ, οἱ ϑυδᾶδο, φυδ ἰρϑὰ δϑί ὑηἃ αγαίϊαγιιμι. » «766. --- 

4 ἁδὺ λόγον χάριτες (οἄ., οοΥγ. ΒΘηΓΙοἰα8. 

ΟΧΧΧΥΠΙ. 1ιοηητηᾶ : εἰς ᾿Αθήνιον χόρην, τραγῳδόν. ΑἴΠ6- 
πἴαπι ἱποθηϊαπι ΤΙΟΪ οδμθη8. γοθίθθ ΔηΪΠλτ ΔΠΊΟΓ ἰη- 
οοπαογαΐ. -- 1. Ἐμοὶ καχόν, ποη ΤΙΟΪΔΗΪ8. --- 2 χείνη Οοά. 
--- 3. Οὐ δείσας αἰουμηααδ Θχριϊουὶ ἴῃ Ἰαἰἰηἶβ, ΑἸϊΐον ΡΙο- 
60108 : « ΡαΥ' ἴο5 ηιοί5 οὐ δείσας Δαναῶν πόνον 6 ροδίθ 
τϑιί ἀοηηθ)" ἃ θη θη γ6 ὅτι δέχα, ἐφίλησε οἱ σοΉρα) 58 
ϑγαυοιι ἃ οοἴϊθ (65 Ἰιόγο5 φγθο8. » ΑἸΙίοΡ. οἰΐδηι Ἠρολιο- 
γᾺ8 : « 5'πηι] οαπὶ Ττο]ὰ ἱμοοηαϊο Δυβυμηρίι8 βύιη,, ᾿ϊοοΐ 
ΠΟῚ ῬΘῚ ἄδοθπι ἃΠη08 ΟΥ̓ΘΘΟΟΥαμ ΘΧΡΟΡΠΔΙΙΟΠΘηι {{π|018- 
56, ἷ. 6. Ἰίοοῦ Ττοΐδηϑ. ΟΠ 6556). » ΟΟηἸδοί γάτα οὖ- 
δενίσας, φυδ οἀσθαίαν, Φαοοθβίιβ. ἀο᾽ου τ. Μοίποκ. Ρ. 161 
ἀυλ δηΐου οὐδὲ ἴσας, « ἐσπιαγι5 ἀὀοοηηῖβ ορρισηπαϊοηδ, 
ἀ4αρρα απὸ αἰθ ὀχρυρηδίηβ. »; ἴῃ 40 Δαναῶν ΡΙδηθ 8ι- 
ΡΟΥΠα στη 6586 ουβοιγαΐ Ηθροκ. 

ΟΧΧΧΙΧ. Τιοπηηᾶ : εἰς Ζηνοφίλαν τὴν χιθαρῳδόν. --- 2 ζη- 
νοφίλα λιγίαν ἁδὺ Οοὰἂ ; ζ. λίγει᾽ ἁδὺ ΡΙΔη.: λιγὺ χρέχεις 
δυϊάαθ ἰῃ Κρέχειν, χυρίως τὸ τὴν χιθάραν χρούειν. « Ἀδοθρὶ 
αὐ ϊ οοπ]δοίαγαιη ΝΑΙ ΠΑΝ ρῖὸ ΛΙΓΙΑΝ. » Βοῖδ5. Μ8- 
ΘΟΡβῖα5. οατὴ ϑομηρίἄθγο λίαν ἁδύ. ῬΊΟΟΟΪοΟΒ Ζηνοφίλα σει- 

ρήν, « ουἱ φἰοβϑαίον [ὀγίαββο ΔΙ 4015 δΔιάβου ρβουϊς ὦ λίγεια 
σειρήν. » ΜΔΙΌΘΙ]Β ΟὈΙ.65. λίγδην ἁδύ, χρέχεις τε μ.. --- ἅ 
χοὐδ᾽ ὅσον ΤΔοοὈϑίιι8 νὰ] 6 ρυοὈὈΠΠἸΐ6.. ---- ὃ ἣ γάρ Οοά., 
οοΥν. ΥΥγ ίΘηἢ.: ἡ γάρ μοι μορφὰ βάλλει" πόθεν ; ΡΙδη. 
5080]. ἴῃ τηᾶυρ. Οοά. : ὅτι ἡ μορφὴ βάλλει τὸν πόθον ὀφθαλμῷ 
διαχόνῳ χρωμένη. --- ὁ πάντα πυρὶ φλ. Οᾶγᾷο; 564 οθίοΥ] 
οοπβθηϑια Ἠοἰβκίαπι βδααπηΐαν ροϑί πάντα αἰδίϊηρστιθηΐθμη. 
Οτοίϊιβ τί λέγω πάντα ; αιιοα μγοθαθραΐ 0158. 

ΟΧΙ,. ΤιΘμγμηᾶ : εἰς χόρην Ζηνοφίλαν. --- 1 μούσαισ Οοά., 
ξ6ἃ φῬαποΐο ΒιρουΡροβίίο δ]ουὶ σ πὶ ἀθ]θηάο. --- 2. Καλὸς 
ἐφ᾽ ἡνιόχῳ (580 Θοά. οἱ ῬΙδη. ΘΟη86η511) ΘΧρΡ Ιοδΐ ΠΟ ΠΡ 8 
Ρ. 249 : Ρυ] μον ααδηᾶο 6ϑΐ ἴῃ ροΐοϑβίαίΐο δυγίρο. Οἷἱ ἃ5- 
Βθη ν Φᾶ000)5. ἴῃ ποί(. τη55. Βοίῃϊ 8 ὑφ᾽ ἡνιόχῳ, αυοά 
οΥαξ ἴῃ ΤΟΌΡΙΪ Δροργάρῃο. Βοίβ5. οἷ 811} ργοθδηΐ δηιθπᾷα- 
“οποῖῃ αγϊ (φαδη ρα ΟΠμδγάοπθη Ζαραι υἱάθο) 
χάλλος ὑφηνιοχῶν. « Ουοά [18 νἱ ἀϊνγοιβὰ ἀϊοί πη 80 οἃ ἀ6 
αυὰ ἀϊχογυηΐ ΠΘἢγ5. Αὐβίαγοι. Ρ. 115 οἵ ΠΌΌθοΚ. δὰ ΒΟΡᾺ. 
ΑἹ. 1100. Βἰρῃϊποαῦ δηΐπη παϑοηϊβ γ6ηθΉ5. » Πρδοίτο}. 1, 
Ῥ. 218." - ὃ. « Θυϊηπδιῃ ἀπένειμαν 14 αιογίίαν, οἱ 8}}} 

ΑΝΤΗΟΘΙΟΟΘΙΞ ΡΑΓΑΊΤΙΝΑΕ 

δα τοϑρομᾶθμῃξ. Ραΐο 6588 βθηξθηξίαιη : Μοῦσαι, Πειθὼ, 
Ἔρως ἀπένειμάν σοι σχῆπτρα Πόθων. Εἴ οὖν" αυΐδ ἔγο5 
αταίδ ἰῃ (6 πὰ γΓ68 δα υπᾶραπί σταίίαβ ; 5. ΠἸοοῖ Μουσῶν 
οὔμὰ ᾿ἰγγὰ, ϑυδᾶδθ οὐπὰ ογαίίοπθ ρῬγυάθηξὶ, ΑἸΉΟΥ 8. Θυτ 
Ῥυϊομνιυαϊη6. » Β. Βι μα Π ον ΦΔΟ008. Ρ. 81. ατοῆτ8 Ρ. 113 
οὕμὰ Ηρυτήδηηο0 ΒῈΡΡΙΘθδΐ εἰσί ἰπ ρυΐμηο ἀϊβέϊομο, οἱ Χάριτες 
Βι)]οοίατα ἀραϊξ γῦρο ἀπένειμαν, δΔάάθηβ : « ΟΥάο γοὺ- 
ΒοΟΓΙΠῚ Ῥάι]ο Θχ αἰ β {0 ΟὈΒουγαΥΪ Θρ βγτη πιὰ δῖ υθγ8 
ΘΙορδηβ.» Πρϑηΐψαθ ἨθοκοΡαΒ 1. ὁ. πο ἀἰβίϊοα δρίσγᾶπι-. 
τηδίϊ 195 ργωροηθηᾶα ρυΐανῖξ, αὶ γΥ. ποί. 

ΟΧΙΗΙ. Τιϑιημηᾶ : εἰς ἩἩλιοδώραν, ὁμοίως. « Νοίηθη ἃυ- 

οἴου ῖβ ποὴ βου ρέυμ ; 568 γϑοίθ ΜϑΙθαριο ἔθ υὶ ἴῃ ΡΙδη., 
Ἠοϊϊοάοτῶ ποπιθη αι γο πο Ῥαζ{|Γ, --- { νὴ τὸν ΡΊΔη.: 
οὔασι Οοἄᾶ. τίν Ασαί ἶδ5 6Ρ. 292, 7, 8.» ψας. Οὐξθ 
ἰπιϊξαίίο οβίθμαϊξ γοῦϑα 2 ἰη 6 }]Προηά πη 6588 ἢ τὸ τῆς χιθάρας 
φθέγμα. Γοῦϑοοῖι. δὰ ΑἸ. Ρ. 332. --α 2 λατρίδεω Οοᾶ., 56ἃ 
Τϑοίθ ΡΊίδηῃ. 

ΟΧΙΜΙΠ. θη μηὰ : εἰς στέφανον ῥόδων Διονυσίου. --- 2. 
« Λείπεται, υἱηοίίιν, Ὑιᾶς δὰ Ἐορηγαβ, Ευροι. Ρ. 348. 
δἷο ἀπολείπεσθαι 6ρΡ. 257, 270. » Βοῖξδ5. Οὐἱ δᾷ Νίοσρρῃ. 
ΟΒυτηπυτῃ Ρ. 348 : « 5ῖ.. ἰπδβε{ποηᾶὰ βγηΐαχίβ 5θη δ 1:0 
ποη ηἰ αἰ ϑβἰ μηδ : τίς λείπεται ; ἢ ῥόδον, ὁ στέφανος, λείπε- 
ται Διονυσίου ; ἢ Διονύσιος αὐτὸς, ῥόδον ὧν, λείπεται στε- 
φάνου ; ὃ στέφανος λείπεται. » 

ΟΧΙΜΠΙ. Το πηᾶ : εἰς ἕτερον στέφανον ῥόδων Ἡλιοδώρας. 
ΜοΙθασιῖ ποιηθη ἰΐθγαμπι βαρ ροαϊξανὶξ Ρ]δη.. --- 2. « Τοῦ στε- 
φάνου στέφανος. ϑ΄τ2}}} δουμηΐηθ ΡΠ οβίγαΐαβ ἃ 580. ὁ0]- 
Ἰαΐιβ, ΕρΡἰβί. 29 οχίγοιηα : περιθήσῃ δὲ οὐ σὺ τὰ ῥόδα, 
ἀλλ᾽ αὐτὰ σέ. » Β. : 

ΟΧΙΗΥ. [6 πηπἸὰ : τοῦ αὐτοῦ εἰς χόρην Ζηνοφίλαν ἔπαινος “ 
ἀπὸ τῶν ἀνθέων ἡ σύγχρισις. « ἌΘΓη0 θιηροῦ ΒοΟ δρΐσν. 
οοποίηηδίαπι ἤἥηρθ. » 76(. --- { λευχὸν ἴον ῬΊΔΙ. --- 3, « Οὐ- 
ρεσίφοιτα, αυοᾶ ἐν οὔρεσιν οἰκοῦντα ἀἰοῖξ ΡΗΠοΒέν, πὰρ. 
1,9. 51 π}}}} δι ἀαοία ΙΧ, 6Ρ. 27,24 : ποίην χιλῷ εὐαλδέϊ χλωρὰ 
θέουσαν, ΒΟΥ θα ΠῚ ΡΘΓ Ῥγδΐατη υἱγθηΐθιη οἱ πᾶ ἱπιρὶθη- 
6.» 7α6., {θη υἱᾶδ Ρ. 82. --- ὃ. « Ἢ φιλέραστος Ζηνοφίλα 
πο οϑὲ ρῥτὸ γοοδίϊνο, φυοἂ Θχοίαϊξ Υἷνο ἀ., 564 ποιηϊηαί νι 
ἀπᾶ6 τέθηλε Ροπαᾶοί.᾽» 8. -- ὃ ἔπι ΡΙΔη.; ἐπὶ Οοα. « Φαιδρὰ 
γελᾶτε, ἀ6 ᾿ποαπᾶο Ρναἰὶ δά βρθοίαα ΠΟΥ ΠΊ46 ΒΡΙ ΘΠ ἄοΓΘ. ν 
Ψαο. 

ΟΧΙΥ͂. Τιθιηπλὰ : εἰς στέφανον ἐχ ῥόδων πλαχέντα ἕνεχεν 
χόρης τινός. « ΚΕ] Ἰοαυϊαν Ῥα6}1ἃ, Ὑ6] σδιτηθη μοο δᾷ 
χηυβδηη δ γαΐοηβ Γοϊσαηπάσμη. » Ολαγάο. Ἠοο Ὑϑγυμη, 
Του Γ δηδίου ὁΟΓῸ]]88,, 18 ΟΥΓΩΪΒ 51115 ἸΓΓΙραΐδ8, δὰ ρῥιιουὶ 

Ἰδηυδηη ΔΡρθηάθηβ. «66. --- 8 ἐρώτω (510) Οοα., Δ] θγαη ἃ 
οοΥγθοΐογο οἵ ἴῃ ΡΊδη. --- 4 ὅταν οἶγ. Φά00})8.; ὅτ᾽ ἀνοῖγο- 
μένης Οοά.; ὅτ᾽ ἀνοιγ. ΡΊδη., υἱὐ' οἀοῃαίαν, Ποίηάθ ἰπ Οοὰ, 
ΤΘΟΘΠΟΥ τη. ἡ ΡΟϑΪΐ ΒΌΡΓἃ ὉΠ ΕΠ Τηδτὴ 501}. γοοβ αὐτόν. ---. 
δ. « ᾿Ἐμὸν ὑετόν. ϑΟΥΡίΟΥ ΘΘΙΘΡΟΥΡ 8, ἀ6 ἸΔΟΓγΙηᾶ : 
ΟΥ̓ασ65 εἶν, σον)", 658-06 μη6 φοινξο 46 υοῖγδ ρζίμϊοῦ » Β. 
- ὁ δάχρνα πίῃ ΡΊΙδη., ὑπ ΠΟΓΥΠ]]. οἵ ΒΡΌΠΟΙ. δάχρυά 
τἀμὰ πίῃ. ΤιοοαΠὶ 5ἰ γα Πα ΧΘΠΟΡΉ. ἘΡΠΘϑιΐ 1, 9, ΘΟ η. 
Ῥᾶγαυξ 980. 

ΟΧΗΥ͂Ι. Πιϑιηπὰᾶ : εἰς τὴν γυναῖχα Πτολεμαίου Βερενίκην. 
- 2 μύροισι ἰπ Οοά. οὑπὶ ηοΐᾶ ΘΟΥΓΙΡί6]. « 51 46 υἱνὰ 
Βοιθηΐοθ πο ἱπέο!Πσαπίαγ, ποη ΡοΥΒΡ  οἰα ἀαοπιοᾶο ργὸ- 
ΒΔ}115 υϑυθόγαπι ἱηξουργοία!ο ἱπϑεϊξαϊ ροβϑιξ. ΟΡβοῦγο οἵ 
οοπίοτίο 7840. Βογθηΐοθη, υἱ δἀἀογοίαν ΟΥ̓ 8, (ΟΥτηδΐδηι 
6588 ἀϊοἰξ ἀδογαρα τηδηΐθαβ, ἰάδοααθ δάθιο ἀηρα θη 15 Πηᾶ- 
ἄδγα: ἀθογιιπὶ δηΐπι ΟΠ] ηἶα 6588 ἱγδστδηίδ. ΗΒ δι ΡασΊθ15 
ΠΟ ΟΡ 5 6ϑ8ΐ, 5ὶ ἀθ δέαίμα ΒοΙΘηΪοΘ5 ἃσὶ ΡΟηΪΠλι8, αι 



οἤϊεῖηα βου! Ρίου 5 δχίογαΐ. Ὀπρυθηξ 5. βίαϊδϑ 
6586 ΠΟῚ 6χ ΒοΟ ἰδηΐαπι ἰοοὸ αἰβοϊζαγ ; οοηΐ, 
6Ρ. 44, 6 Ὑεποτὶβ βέαξαα ἰπ ΠΕ ΟΓΘ τηδγῖ8 
παρὸν δεῤχόμενος ξόανον. » Μοϊποῖ. ὈϊαίτΙΡ. 

μ:Ρ. 290. --- 3. ἀρίζηλος (οα., οοΥΓ. ΒτΌπΠΟΝ. --- 
τ᾽ αἵ Οοἄ, σοηΐ, ΙΧ, 6Ρ. 515. 

ο 
᾿ Ἀ ἘΠ : 
4: εἰ ̓ : 1 ΘΙ μηᾶ : εἷς στέφανον ἐκ ῥόδων δοθέντα Ἡλ:ο- 

1 ἁπαλοῖς Ρίδη. --- 6 ἀνθοθδολῆς ΒΌΡΕΓΡΟΒὶΐο εἴ 
ἀνθοδολῇ οορίίαπάυτη ἀδ Πόπογα φυλλοδολίας, 

ποῆ ΒΟΙηΐπ68 50] ΌΤη, 56 παίαγα ἰρβᾶ βροπίθ δβιιᾶ 
ἀϊϊβ Βοποϊη θαβαα ΘΟ πα 5 Ρτγωβίαθαί. 6 Εδαπο Ηογαδΐϊι8 
ΠΟ ΤΝ οὐ δ΄ 14 : ραγοίί ἀργο5ί65 {ἰδὲ δἰϊυα [γοπῖο5; 
πρὶ γ. ΜΙ βοοΥ. » Χαο. Ἐξ Βοΐβ5. δὰ Ῥοιγτηογ. Ρ. 248. 

ΟΧΗΙ͂ΠΙ. ΓιΘπιηηᾶ : εἰς Ἡλιοδώραν. 

ἯΙ 

ΟΧΩΧ. Ιοπηπιᾶ : εἰς Ζηνοφίλαν. « 1η Ρἱοἴδτη ΖΕΠΟΡὮΪ 66 
᾿τηδσίποτη βου ρέιπι υἱάθίαγ. » ας. --- { λαλιὰν 5οΥ 6 π υ Τὴ 
ογδξ: ν. ΤΠ65.: λαλίαν Οοᾶ., λαλίην ΡΊΔη., ἑταίρην ἀΐοΓα6. 
« ἘΠῚ ἑταίραν. Ἀδνοοᾶν! ἑταίρην, οἴ 56 ρυΐο 50γ ρβῖββ8 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ Υ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 1835 

ΘΡ. 148: ΙΧ, 6ρ. 103, 531: οἵ υξ ἱππυτηογα οοἸ]ορσὶξ Ταίο!, 
θη υο. Ρίηᾶδν. Ρ. δ5. » Β. 564 πιϊῃῖπηθ 5ρου πο Πα υγη 6556 
πόθοισι βεδλημένον τοοΐα Οὐδογγαΐ ΗδΟκθῦαβ, ΘΟΠίδγο5 
« ποθόδχητον πρόσωπον 52}06 Ἰδεΐππμη ἃρ. Νοπηυπι, φαΐ ἃὉ 
δη χυίογο ροοΐα βυτηρβίββα υἱάθαίαγ. » Οοηΐ. Οὐμηπη. 
Ι, 0. 230, Αἀδοᾷᾷδ νὸχ πυχνά οἴ ἀἰξίομοη δἰΐογυγα Γδοϊυμπέ 
αὖ τη! φαοααθ ργωβίαγο υἱάθαίαγ Οοάϊοεἰβ βου ρίαγα, ἰτη- 
Τα Υο τηυΐδίδ. ---- 2 ὑψολόφων Οοά., Ξιρογβουρίο γρ. ὑψη- 
λῶν. Οοιτοχὶξ Ἀοιβκίαβ. « Οὐδ ὁχ 81{|5 ὡραϊστη ἐδηθϑίν 5 
Ργοβρθοίαί Νίοαγεοίθ ποὴ ογαΐ, συοὰ ὧδ δὰ ἀϊοίυτη δϑί, 
ΤΩΘΓΟΊΓΙΧ, Β6ἃ υἱγσοὸ 8561 ΤῊ] 6 Γ Ποποϑίϊογ. ἀραὰ ΝΙοθίαπὶ 
Ευροη, Π, 69, ΟΔ]Προπθ Υἱγῴο σαπὶ ῬαΓοπεθιι8 5ΘυΟτὶ5 
ΒΔ ἔ8η8 ἐκ θυρίδων 58 ἀπιδίοτί Υἱάσπἄδιῃ δα ἰθοξ. » Β. -- 
3. « Ἐμάραναν. ὈίοοΓα Υἱάδίυγ, ἰᾶτα ΡαδιΣ {Π1Π 8 ἀδβίἀογῖο 
ῬΌΘΙΠΔΠΙ ῬΔΙ]ΘβΟΘγΘ οἵ Θοηβαμηὶ. » 766. 

ΟἸΩΥ. 1805 ἴῃ πομηῖπο ΤΡΊΤΑ. --- ἱ γὴ τὴν νηξαμένην 
ΡΊΔη. --- 2. μορφᾶς Οοἅ. βιρογροβίίο η. Τρυφέρα 786. « Νο- 
τηϊηΐ Τρυφερὰ το ηχαο Οοὐϊοῖβ δοοθηΐαμη, υἕ 6ρ. 185, 6. 

᾿ ΝΟἢ οπηηΐᾷ πομηΐπα ργορτῖία γοίσδυηΐ δοοδηξαχη, Υἱάθ δὰ 
ΟἸγβίοάογ, 263. Γλι5ι18 οἰϊδπι δέ υἱνιαϊου βοτρίο Τρυφερὰ 

᾿ τρυφερά, » Β. 

οοἰουταπξ, ἑταίραν γοσᾶγο 5301} βἰηξ. » -- 3 ἄρ᾽ (ἀν δἃρο- ὁ 
απ  ΒαΙΒοπααπη ἑτοίμως ἀνὴρ Οοά.: ἢ ῥ᾽ ἐτύμως 
ΡΙδη. « Βογῖρδὶ ἁνήρ. [16 πὰ Βοίβιϊι8.} ἸηξοΠ ἰφοπάτιμη 

Ρἰοΐοτο υὶ Ζοπορ !ε ἃ 86 ρΡἰοΐδιη ἱπιδσίποιη ροϑί 
» Β, - ἡ χαὐτὴν τὴν ΡΊδΔη. 

ἂς 

ΟἿ, Τιοπιμηηᾶ : εἷς Νιχώ, --- 3. « Φυλαχὴ, τηοπροηΐα ΒοΪ5- 

ΟἿ. ΓΙομιμᾶ : εἰς Ζηνοφίλαν τὴν αὐτοῦ ἐρωμένην. --- 
ἃ. « Κνώδαλα γοραγὶξ Νίοδηάδν ΤΉΘΓ. 759 ἴδ πιι68 Γηι5088. 
για ΟἹον. δᾶ Αχίοοϊι. ρ. 86, οἵ ΕἸβεθυ. ἴῃ 1παϊΐοο : ̓ ΐθτῃ 
ποΐδιηῃ δὰ ΥἹ, 6ρ. 101. » Β. --- 8 5ῖο ΡΊδη.: παράθ᾽ ἥδυχον 
ὕπνωι Οοᾶ., ἴπ 40 ὕπνῳ εὕδειν δρίϊ8 ΘΧΘΙΏΡ}15 ἰποίαΓ 
Ἡδοκου. --- 4 σαρχοφαγεῖται Οὐά. ---ὅ. ῬΔΌΙΒΒ6Π, : « ἃπίθ 
ὙΘΓΒΌΠῚ 5. ΘΟΓΓῸΙΡ ἰΟηἶβ ποΐδ, οὕτη βίσία ἴῃ τ δγσὶπθ » Ταδο 

σοά. --- 6. Οοηΐ. ὁρ. 165, 4. 

Υἱρῖα, ἀῶ δὰ τηράϊαμη ἴδγα ποοίοιη 

ΟἿΥ. Τιοιητηᾶ : εἰς Ἡλιοδώραν. --- 2 ἔπλασεν Οοά., οοΥτ. 
ϑ41π.: ἔπλασεν αὐτὸς ΓἜρως Ρίδη., φιοα 5ογρβἰββθ Μοὶθα- 
Βταπι, Ροίϊι8 αυδμὴ {Πππὰ, ποιηϊπὶ ποὴ ογὶξ ργοθΆ 116. 
« 5. ρίδηθ Ρ]υἴαγοι. Μογ. ῥ. 759, Ο : Κάτων ἔλεγε τὴν 
ψυχὴν τοῦ ἐρῶντος ἐνδιαιτᾶσθαι τῇ τοῦ ἐρωμένον. » .αο. 

ΟἿΥΙ. Τιομητηᾶ : εἰς ᾿Ασχληπιάδα.--- 1 ἃ Οοα. Βιρογροείίο 
Ἢ», ἀοἰπᾶδ χαλεποῖς, ΡΙδΔη. χαροποῖς, « φυοα 5:ΞΡΘΠΙΙΠΟΓῸ 
βαγραίοΓ ἀθ τηδτὶ οἵ Πυοίϊθβ,» .αδ., φιιομι υἱὰδ ῥ. 80. 
[Ι͂η ἢπο ΡΊδη. τηδ]6 γαληνοῖς. « Ζαπρο ὄμμασι χαροποῖς, οἵα 

᾿ Γαλήνης. Αβοϊθρίδϑ ΘΟ} ῖ5 οἴΘΓΙ]οἰ8, αι 8]68 ΘΔ]6π6 ΠιΔθ οί, 
Ῥἰδεῖάο τηδγὶ βγη Π "5... ΟΠΠ65 ΜῚ ΑΙΊΟΥΪ5 μᾶνἰ σαι οποια 
ΡΕΠΙοἱξ. Νοΐυτη εϑὲ μᾶ5 ἸΩΌΠΙδτ οι δ5 ΟὟΠῚ ὨφΥΪσ 8. οομηρὰ- 
ΤΥ (αἵ ΒΌρΓᾶ 6Ρ. 44), 400 ἰοΐαπη σΔΥΙ ΪηἾ5 δου πθη Ὠἰ{ἰξ Γ΄. 
Ἠεϊθηῷ φρόνημα νηνέμου Γαλάνας Ἰαᾶδί “ΕΞΟΒΎ]5. Αράμη. 
735.» αγαΐ. ΤγυνἸξι8 τηδ]οθδΐ οἵα Γαλήνη. 

ΟἸΥΙΙ. Τιϑιητηᾶ : εἰς Ἡλιοδώραν. « ΙηΐξΓ διηδηῃξίιτη πὸ- 
᾿ (υϊδβ οϑἱ χνίσμα, ου]5 υἱπὶ, δὰ ἱπ{πᾶ8 ἀΒ486 τηθα}] 85 

ΟΠ. Γιοιητηᾶ : εἰς τὴν αὐτὴν, προαγωγοῦ σταλέντος χώ- ᾿ 
γνωπος. « Ὁ 'π Ποο ρΡοδιηδίϊο οὐθχ, 5ῖ6 ΔΡ18 ΔΓ ΟΣ 5 το ηἰκέγα 
ἱπίου πυτηρθᾶπιὶ δὲ ἈΠώοῦπι, 8Ρ. 86 Π01. ΑΡΟ]]. ΒΗ. Π, 
477.» ὕα(. --- 1 πταΐης ΡΙΔη.: ἰπ Οοά. σοΥϊΐυγ πταῖ σ, 
« σἼΤΩ ΤΑΞΌΓΕΘ γοβΕς18; » Θἴἴϊδηη ἴῃ τηᾶγρ., αἱ υἱἀ θέα, γρ. 
πταῖσ. --- 4 εἶα πέτευ ΡΊΙΔη.: ἴα (56 ρΥοτ ἰογὰ ἀπεία γα] 8 
ΒΙΓῊΠΙ φοτηροπᾶϊο εἰ) πετεῦ Οοά. --- ὃ χινήσεις Οοά. --- 
Ἴ δορᾷ ΡίοΓβοΟΠπιι5, ΒΓΆΠΟΙ. οἔ 811: δοραῖς ἀξεγαια οοᾶοχ, 
ἀυοττπι ἐπ Α]θυϑ, δορᾶι στέψω, ΜῊ δυοίογαϑ5. « Ηρ. 
ΘΌ]Π 5. οὐπδιηθηΐᾷ ῬιοπΗ ΓΕ ΘΌ]ΟΙ, ΠΟΙ οοϑὃ οἴ σϊογῖδο ἃρ- ἢ 
Ροίθηξ μοβίϊ, αυδίθπι ἀθϑβουϊθῖε “Ἔβορ. ἘΔ}. 
ἈΘΌΠΠ65 Ταῖ. Π, 22. » Χας. 

ΟἾΜΠ. Τιϑτητηᾶ : εἰς Νιχαρέτην. --- 1 πόθοισι βεδλημένον 
Οοά. « Ρτοὸ 400 ποη ἀυθ᾽ΐανὶ θοροῦ, 4 ἍΤ [8 Π| ΤΘΟΘρ σας 

18], 5δΙτη 581} ΟΠ] ΘΟ ΓΔΠῚ Ι Βιπποκίοβ [οἱ Μεϊποκίιβ. Ρ. 

149 εὐ 

πόθοις μεμελημένον. Τῃ σοὐϊοῖθιιβ 5 ΡῈ βαηΐ 5ἰγΩ ΠἸτηςθ 11- 
ἰογοθ β οἵ μι, δᾶθο υΐἵ ρΡοβϑίηξ οοῃίμππαϊ. ΝΙΠΠ οϑί ποίΐϊπ5. Ὁ 
ῬΑ οΡΙΪ μεμελημένος ΘΧχοΙρα υἱάθ ὙΠ, 6Ρ. 199: ὙΠ, 

᾿ Ῥογοπαθηΐθιῃ ἴᾳ οχρογίαβ, Ηο]οάογω πησιυΐθιι5 ἤδης 
οβίοπαογα υἱἀδίαγ. σοᾶοχ χαΐίτοι προζηχα (516) τήν. ὦ ϑ Ὑ ΡῸ Ρ ᾽ ΒΌ1θ 115 ἤδηῸ 

ζήτει 
ΡΊδη. χαὶ τί προσηχάτην. Εχ φαυϊθαβ νϑπιτὴ δγαϊ 56 8}1- 

Βοῦ: Υ. ὅδ0. Ρ. 88. Τπ ἢπθ γϑγϑιι8 ἄτεγχτοι ΡΊδη., ἄτεχνοι. ο ταύτας Οοᾶ,, οοΥΓ. ΒΙΌΠΟΚ.; ἀοῖπᾶθ ἐς (οά., ποη εἷς. 

Ῥοίρηζίδῃη ἃ ΟὉρίϊπα ἐγ αΐδπ Πηρίέ, » ας. --- 1 ἀνατραφὲς, 
Οοά., οοΥΓ. ΒΡῦποκ. : ογευϊδίδ, αἱ ΟΔ]] τὴ. Η. ἴῃ 20γ. 55. 

ΟΕΥΙΠ. Ποιμηᾶ : εἰς Ἑρμιόνην ἑταίραν. « ΟΘΔ]1ς6 τοᾶ- 
αἰαῖ Τρ θογ. Ὁ 155. 46 Ὑθπογα Ρ. 44. --- 1. Πιθανῇ, οοηῇ. 
ΕΡ. 53.» 8. ΑΡ. Βευποκίαπι ἙἝἭρμιόνῃ ποτ᾽ ἐγὼ πιθανῇ. --- 
2 ὡς Παφίη τηδ]οθαΐ ΡΆ553ΟΥ. --- 3 χρύσια Ο(οάᾶ., 56α ε ἰηίοτ 
Ἰη. Ποίπᾶθ δι᾽ ὅλου οἀϊάογαπΐ Βοἰβκ. οἵ Βαἤηκθη. Ὁ] βίϊη- 
οἰϊοποιη οδαϊΐζογαμη διόλου δ᾽ ἐγέγραπτο" φίλει οἸηθηάδν!. 
ΠΘΟΚογαβ. Ῥορθιηδίϊοη 510 ᾿πηϊ δία Αἰιβοηΐι5 6Ρ. 94 : 

Ῥυῃπῖΐοα ἰυγροπίαβ γοαϊπηθαΐ Ζοηᾶ ΡΔΡ 115 
Ἡδγιηΐοηθ8 ; ΖΘ ἰΘχίῃπι οἰ βίοη ογαΐ : 

Οιιὶ Ἰεφὶς ἔπιπο ἐέμϊμηι, Ραρἢῖο ἰδὲ πιαπάᾶαί, ἀΉ168 Ἠϊ6, 

Ἐχεταρίοχιιο ἤῖθο πεπιΐπθηι πιάτα συεί68, 

ΟἸΠΧ. Ιομπ8 : εἰς Βοίδιον τὴν αὐλητρίδα. « 5 ΠΟ η 1415 
6556 ἀυλϊίο. σοηΐ. δᾶ δρ. (601. Αρίαῦ ἀθ ἀομδυῖ 5, φα 
τηθγοί στ! ο]εθ, τηθγοδίουιθιιβ οἵ πδυΐ5 ῬΓΌΒΠΘ μη ποί 5, 
ποϑοῖο 00] ἀοαϊςανογδηΐ, ΗἾΠΟ Βα βρίοου 5 ΗΘ αἩ 1 ΘΡΙ σΥ ΠΏ μὰ 
6586, 4π6πὶ ἀοπατγία {85 ἴῃ ΑΥΒΙΠΟΘ5. θη ρῖο ϑυἃ δρίδΐδ. 
Ὑἰβοδηΐαγ, ἀρβου ρβῖβθα σομϑβίαΐϊ. » 7ε6. Αϑβεϊορίαςε {τὶ- 
ΡΒυσπάσμῃ ρυΐαΐ ΒΕΓΚ. Πυτῖο. Ρ. 924. « Αὐυοίογοιη Ρβδι- 
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ἀοκίπποηίάριι νοοδΐ 1,.. Ὀἰπάοτ. ἰη Ἔ]Π168.Υ. Βαλάντιον. » 8. 

Οὐο5 ἐοπίγτα ΗθΟΚοΓ. 1, Ρ. 104, «ὙΘΓΘ ΒΙ πη! ἄθυμι » }υ- 

ἀϊοδί. --- 1 αὐλητρὶς ΡΙΔη., 51η6 ἃγΐ. « Ῥ͵ΙῸ ἐρασταὶ, Ϊ. 6. ἐρά- 

σμιαι, ἐπέραστοι, ΒυΛΠΟΚΙ͂ιΙ5 Βδυα ΔΡ 551 16 ΘΟΥΓΟΧΙ αἵ ποθ 

ἑταῖραι. ΡΌΘΙΙΔΠι το Ἰ Γογ δ} ἐραστὴν χαὶ πρόχειρον γυναῖκα 

ΔΡΡΘΙΙαΐ Τπιοίδηιι8 ῬΏΠ]ΟΡΒ. ὃ 1.» Τοῦϑοοῖι. Α). Ὁ. 274, 8}1ἃ 

δἄθηβ Ῥυδ]ρ. 1, Ρ. 272. --- ὃ βαλάντιον Ρ]Δ1. 

ΟἿΧ. Τιριαπιὰ : εἰς Δημὼ τὴν ἑταίραν, --- 1. « ῬΙῸ ὑπὸ 

χρῶτα ατῶῆμπι8 οοπθοὶί ὑπὸ χλαίνᾳ, Ταοορβίαβ ὑπὸ λώπᾳ, 

ιοᾶ ΗδβγοΝ.. χροΐ ἱμάτιον, περίόλημα. βοᾷ [ογίδβ88 

ΒΟ θοηἄππι ὑπόχρωτα, π΄ σύγχρωτα, ο΄ ΘΡ. 128, ὃ, χρῶτα 

λαθὼν πρόσχρωτα, ῬΙῸ οαϊίο πρὸς χρῶτα. » Ἡδοπεν. « Τὶς 

1οῖο πὶ σαάδυβ, οὐὲ γγἱρίάα βαυϑαία οογαὶ, γοΥθῖ5. Ἀὰ- 

ἘΠῚ Τη. 1, 389, δὶ ν. ἰηΐογρυν. 564 φαοᾶ δάάϊξ ΒΜ] ; 

οἷ 607 Γγἱρίαϊις γοϊσίοηθ δια 68, Ἰᾶτη ἴῃ ΒΔ θαίδγί πὶ 

ΠΠαπὶ ποη οδαϊ,. » Βοΐδ85. 18 7“ Δοοῦϑῖι8 υοαια δοοορίξ, 
οἵ. ΒοίΠἶπ5, τοοΐθ, αὐ πορὶθ υἱάθίυν. ΑἸΠΘΡ ατωῆιι8 
Ρ. 110 : « ψογιιη 4απὴ 8ῖ0 οδυτηθη ὩῸΠ ὈΘη6 οοθδί, Υἱ- 
ἀοπᾶσμι πὸ δῖα ἱπίδγργοίαίίο υϑυίου δἰ. Ουἱὰ ἢ δὶ ῬΘΠ.Ὸ 
Τυᾶφα [ιἰδδοῖ, {πὸ ΒΔ Αΐΐ τοὶρίοπθη Ργίθχθηβ, υἱ 
Ἰ5 415. βδογὰ ᾿“Βομηδ πὸ ΤῊ ]ΊΘΓΟ5,, 'π 8118. Υἱγὶ ΘΟΓΊΡΙΘΧΙΙΒ 
Ῥιορογαθαΐ. τη πόθος σαδδατιχὸς 5815 Ἰορίᾷ6 ἀἰσΟΓΟΙῸΡ 
6 ἀορίοτϊο ΒΡ ΐ βδογὰ οϑ ΘὈγαπᾶϊ, σασπι ροδία βἰ πα] 
δἃ ΔΙΊΟΓΟΒ Ποπιὰβ δ υἀογοί. ΜοΙθαρτιιηὶ ΒΥΓΠῚ ΔΠη8 556 
ῬΆΘΠ]Δπ Ἰοσὶ ΜΙ οϑαΐοςο ἀρ ἕδη, πἰ ἢ] οογίθ δρϑυγαὶ μδθβί.» 
- 4. Ψυχροῖς, 00 οαπίαπι φαοα αἰθ ΒΔ θαῇ ἀρὶ αν, 

ΕἸΧΙ. Τιομγτηᾶ : εἰς ᾿ὐφρὼ χαὶ Θαΐδα καὶ Βοίδιον. ΤΟ ΓΙ 
ϑουίυν ἴῃ Οοάϊοα οἂρ. ΧΙ, Ροβέ ορίσυ. 9, υδὶ δἱηιοπαὶ 
Εἰθυϊίαγ, ΦΔ 0008. : « ἘΪυδάσθμη οϑί αἱ βου ρϑὶζ Θρ᾿ σγδιητηᾶ 
159,» 0υ}] νἱᾶθ. ---- 1. « Αἱ Διομήδους γραῖαι. ΑἸ] δῖ 06 
δα τηγίῃΐοδϑ 1185 ΤΙ 18 θα υδ5. 5680]. Αὐἰβίορ!. Ἐρεὶ. 
1029 : Διομήδεια - ὅτι Διομήδης ὁ Θρὰξ, πόρνας ἔχων θυγα- 
τέρας, τοὺς παριόντας ξένους ἐδιάζετο αὑταῖς συνεῖναι, ἕως οὗ 

χόρον σχῶσι χαὶ ἀναλωθῶσιν οἱ ἄνδρες " ἃς χαὶ ὁ μῦθος ἵπ- 
πους ἀνθρωποφάγους εἶπεν. Αἀἀ6. ΑΥβθη. Ὑ]0]. Ρ. 181, υ. 
Διομήδειος ἀνάγχη. » ΜΒ. --- ἃ ὀλχάδες Οοά., γ. δα 1, 6ρΡ. 92, 
1. « Ηἰχόσοροι, ΔΙ ΟΟΙΩΤηἷὰ 111 παυϊσὶα ἃ ΤῊ] {15 50} ἃ- 
δἰϊδηΐιν τϑυηϊρῖθιβ. Οοηΐ. ορ. 204, 10. τοί γϑυβίομθ πη 
Υἶχ ἰη(6]]}5ο. » Β. Τιορίἄα. 58η6 ΔρροΙ]αἴϊο τηϑγοίγ σιπὶ ἰὴ 
ΘΙΊΡΟΓΙΟ πορο[δηζιτη, ναυχλήρων ὁλχάδες, αἱ ροοίεο ΠΊΘη- 
ἴδηι Ρουυθυίογο υἱάθαΐίαν ἨΘΟΚΟΓΒ 1, Ρ. 105, 4ἀαυὶϊ ΒΟΥ} 1} 
ναυχλήρους ὁλκάδος εἰκοσόρου, Ἄγιν ... γυμνοὺς 
ἐξέδαλον. ---- 8 ἄγιν Οοἄ. Ὠΐο, 568 ὁδΔρ. ΧΙ, ἄπιν. ΡΊΔη. Ἀπιν. 
« Ἄγις οϑὲ ἴῃ Ηρα] δρὶστδιημηδίς ΧΙ, 123.» Ψας. Οοά. 
Πἶο ἑκάστηι, 5608 τορίβ δΙίογο Ἰοοο. --- ὅ. Ἐδάθι [Ὅσο Νὶ- 
ΟΔΙΟΪ 15 60. 44, 3. « ΒΘΠΒ115 : ΟΥΉηἾ5. Πᾶν ρ ίο Ῥου οι] οϑὰ 
οδὲ : 564 ἴῃ ᾿ἴρϑὰἃ 4υοαιθ ἰουγὰ [δοῖθβ πδυισίι πη, ἢἰβὶ 

᾿ ΤΩΘΓΟΙΤΙΟ65, ὙΘΠΘΥΪΒ ΡὈἰγαΐαβ, υἱΐδυθυῖβ. » “ας. --- 6 5ἷ6 
Οοά. αἰΐογο Ἰοοο δὲ ῬΊδη.; Ὠΐὸ ἐχθρόταται, ᾿ἰΐογὰ ρ οΥαϑᾶ. 

ΟἾΧΙ]. Τιοηη μη : εἰς Φιλαίνιον. ---- 1. « Εἰς ὄνυχα. γεγ- 
ὨΔΟΙ]ἃ [ὈΥΤΉ]ἃ ΠΟὴ ΘΙ σδηΐὶ : γι διαὶ ϑοιί (65 οπρίοδ. 
-- 4. ἴῃ τηθγο ΠΟΘ ὴ 8] πα ἃ 615 80 ἴδ γα ἀουτη 815 ἱποί αὶ, 
δ Ὁ] ἱποδαΐξιι5 Ἰδίθηΐθμ ἴῃ ΠΘΙθἃ βουροπίθπι οα]οαΐ, οἱ 
ἰρϑαπῃ ἐθεἰρ 5586. ΟΠ ΤΩ] ΐ Υἱβ118 βίη, » Βοΐ58., ΒΟ. ΒΘ Ὼ5 
ἦδ᾽ (Οοάθχ ἡ δ᾽) ἔθιγόν τ᾽ ᾿Αἴδα,, αἱ ΟἸἰπὶ 9 Δοοθβίαβ, «αὶ 
δαάοθαΐ : « τὲ ροβί ἠδὲ ροβίζππι ἱπέθπαϊ!, δὲ οἰϊαηι. ν 
ΒΓΘΠΟΚΙῚΒ τἀΐδα. ΒοΟίμϊι5. ἠδ᾽ ἔθιγόν γ᾽ ̓ Αἴδα. Τῃ Ραϊαΐίπᾶ 
ΦΔΘΟΡΒΙ15 ῬΙΌροΙΪ ἡ δ᾽ ἔθιγ᾽ εἰς ἄϊδα ν6] ἀΐδαν, « ἔθιγε ῬΓῸ 
ἔδαχε. [6 τηθγοίγίοθ ροθίᾶ Ἰοχυϊίαν αὐ 46 ἀϑρί4θ, {0 
᾿πηρυπἀθηΐον Οδ] οδη 6 ἢ} ΤΟΥ 811 Ὑὰ]η6 1 1ςβουϊξ. » Μοῖπθ- 
Κἰὰβ Ρ. 104, ἐπέδην τήνδ᾽, ἔθιγόν τ᾽ ᾿Αἴδα. Μυ]ΐο ΟΙορδηΐ 85 
ΡΙΘΟΟ]ο5, ἐπέδην, οἷδα θιγών τ᾽ Ἀΐδα. ῬΘΥΡΘΓ ΠῚ ἨΘΟΚΟΓ. 
ἡ δ᾽ ἔθιγ᾽ ἀν τ᾽ ̓Αἴδα,, « 118 τηθ Ρ] αἴοπἰ5 ἰπβίδν ἐδέϊσι! πιου- 
{ἰσιθ ἰνδαϊα . » 

ἈΝΤΗΟΠΟΟΘΙΕ ΡΑΙΑΤΙΝΑ 

ΟἸΧΠΙ. 1μοτηπηδ : εἰς Ἡλιοδώραν. -- 8. ἡ Ραβδονία; ἢ 
οοὐᾷ. [πη ἢπα δυσύποιστον ΒΓΌΠΟΚΙΙΒ : δυσοιστον ΟΟά.: δύσ- 
πιστον ΡΙδη. « Τοπθηάυμη δϑῇ ἃρ68 δχθιηρὶ!ὶ Ιοο0 Ὠαρουΐ, 
400 ρῥτοθοίαν ἀυ]οϊβδί πη ααόβαιιθ ποηη ἢ} διηδυ ἐπ ϊπ8 
ΠΔΡογο. Ῥοίγοηϊιβ Ρ. 409 Βύγτη. : 4,.9ε5 ἰάδο ρμεησιηΐ, 
φυῖα εἰδισυῖφια ατῖοα 6ϑί, ἰδὲ δὲ αοἰάμηι ἐπυδηῖος. 
Ηἰπο Μοίθαρον φαντάζεται Δρὶ5. 5: Π}}ΠΠξαἀίηοτα απ Ἠδ]ΐο- 
ἄοτγα 818. » Ογωβιι5. ---- δ. εἶπας ὦ Οοᾶ., οογγοχὶΐ Οτωΐ.; 
τοῦτ᾽ ἦν, τοῦτ᾽. ὦ φ. ΡΙδη. [ἢ τηδγρίηθ Οοᾶ. : μέλισσα ὕπουρ- 
γός. Οοηΐ, 6Ρ. 152. --- ὃ στεῖχε Οοἃ. οὔπὶ ποία ἀδργᾶνᾶ- 
(ἰοη]8,, οἱ 8}18 τηδῃὰ ἴῃ στῖχε τηυίδίμπη. ᾿ 

ΟἸΧΙΨ. -- 1 οὐχ ἄλλην Οοὰ. Μοίποι. Ρ. 104, οὐκ ἄλλον, 
« Ἰαησυϊάϊι5. Οοπ]ϊοῖο οὐκ ἀλα ὴν, αὐ ποη ὑπηδπὶ Νοοίοθπη, 
864 1ιὰπᾶπὶ ΖυΟ46. οἷδγο ἴῃ ο]ο Γυϊσοηΐθπι ομίοϑίθίιν 
Ρορία. Οοηΐον ἱποοῦίὶ ροθῖς γοῦθα ἂρ. ΟΒδυῖβ. ΕΥ̓͂, ῥ. 254, 
00]1. Νφκ. Οριυϑβο. 1, Ρ. 351 : 

.8η8ἃ, ἀοῶπι 4 βοῖα υἱὰδ8 ρου υγία υυϊβὶ,, 
861: Οτγοίοα πηδρὶβ 56} ἰὰ οἴ ππᾶ γοοδγίβ, 
Ηυς ἀδβοδηᾶρ, 

Εἰ ἀλαὴν οΘΙησηανξ, πἰἶβϑὶ τηθηηουῖδ [Ά 110 Υ, δηΐθ τὴθ ἴηρ6- 
Τι8.» ΠΘΟΙΟΥ. Οἱ ποὴ ΠοΟ, 868 σὲ γὰρ εὐχάλην 506 
εὐχήλην μαρτ. ̓  οοηδοογαΐ ϑέμα. ὙΠΙ, 60}1. ΤΠΘΟΟΥ. 11, 
166 : ἀστέρες εὐχάλοιο κατ᾽ ἄντνγα νυχτὸς ὁπαδοΐ, ἀἀ6ῃ8 : 
« ΙΓΛΙΟΓΔΠΊῸΓ (ΘΠ ηϊηὰμὰ εὐχήλην, ΠΟ ἃρηϊΐαπη Ατοδαϊο 
Ρ. δὅ8, 13, 564 6 οοἁ. τοδαϊξαμη ΑΡΟ]]οηἶο ἈΠ. 11, 395 : εὖ- 
χήλῃσιν ἐνευδιόων πτερύγεσσιν, οἵ ρτοθαίαμη Βα {πιᾶπηοθ 
16Χ]}. 1, Ρ. 148.» Ιῃ ἢπθ6 ὙΘΓΒΙΒ οἷά μ᾽ ὑδρίζει 581 Πηδ 5108 ; 
οἷαν (510) ὑθρίζεις Οοά. --- 2 φιλεξεπάτης ΜοίποΙ,. : « ΑΘ ΠΘ 
φιλεξαπάτις Γοαυΐτᾶ5, Υἱάθ ΠΟΡΘοΚ. Ῥαγα]ῖρ. Ρ. 269, ου]ι5 
ΘΧΘΙΡΙ 5 δά Μοθασγαμη ΧΙ, 6Ρ. 81 : Ψψυχαπάτην ... 
φλόγα. » Τάδηι 1 ΟὈδοΚίι5 ΒΠοτηδίϊοο ᾿. 171, ποῖ., οοπ͵δοῖξ 
φιλορχαπάτης. Οοἄοχ οὐσαφιλ᾽ (510) ἐξαπάτης. ἙδεραίαΓ 
οὖσα φίλ᾽ ἐξ ἀπάτης. 564 ἀοπδο ΤηΘ] 8 ΡΓΟθΘίαν 116, ἄθ 
400 ΠΟΌΘΟΙΚ., « ἰγγαί!οη8}15.» θ5., οὕτῃ ὉηρσοΓΟ θηὰὶ φι-- 
λεξαπάτις. --- 3 ταῦτα Οοαᾶ., οΟΥΓ. ΒΓΌΠΟΝ. ---- 4 σοὶ μέμψετ᾽ 

ἐπ᾽ ἐμοῖς Οοα. ΠΘΟΘΡΙ Θπιοπἀαξ ποι Φδοο 51} ἴῃ ΠοΙ8. Πη58. 
ῬΓοΪαΐδηι : 46 ἔτι, ροξέπας, αἰἰψιναηᾶο, οἴἴδτα Βοίμ᾽υΒ οο- 
σἰζανογαί. Τἀθπὶ βϑηβίββ ὈΠρογατη οἵ ΘΧΘΠΊΡΙ 58 ργΟθᾶΓΘ 
παπὸ Υἱᾶθο. Βγαηοκίι 8. σοὶ μέμψαιτ᾽ ἐπ᾽ ἐμοῖς στᾶτά ποτε 
προθύροις ; « οχ ΒΠΘΥ. ΔΡΟΡΤΆΡΠΟ, ἴῃ 40 ἔδιηθῃ δὴ ποτὲ 
ἱπυθηθῦιξ διηθίσο. » Οπαγὰ. Μροιποκῖαβ μεμψαίατ᾽ ἐμοῖς 
στᾶσα παρὰ πρ. « 6 ορίαίϊνο μεμψαίατο ἴῃ 5βίηρυϊατγί πὰ - 
ΠΊΘΓῸ Υ. δᾷ ἙπΡΒοτίοη. ἔν. 101. τϑιξαξίαι5 φυϊάθτη ἐπὶ θύραις 
στῆναι, 564 πθ0 παρὰ θύραις οοηΐᾶ δ: Υ. (ΔΙ ΠἸτΔ ἢ, 
ἘΡ. 73, 2, Ῥαυ!υτη 5:16 ηξ. ΥἹ, φΡ. 71, ὅ, οἴ ἴρϑυτη Αβ0]6- 
Ρίδᾶοιῃ ἱηΐτα 189, 2. » ΗΘΟΚΘΓΙΒ « ἀηΐοθ γϑγαμῃ » μαΐίαΐ 
σοὶ μέμψαιτ᾽ ἐπ’ ἐμοὶ στ. π. πρ.») 568 ἐμοῖς ΦΥ̓͂ΡΙ μορίῳ 
ΠΘΠΊΟ ΠΟη ἔδγδΐ ἱπίπι6. 

ΟἸΧΥ͂. Πϑηὰ : εἰς ἩἩλιοδώραν τὴν ἑταίραν. « Ορίαί 
τὖ ΡΌΘ]18 8188, δ᾽ ̓  ΔΙΏΡΙΘχα ἰου θη, Ἰᾳοογπἃ οχβποία 
οἵ διηδηΐθ 810 ΒΟΡΟΓΘ ΟΡΡΙ68380, ἰποΐ8 ΔΠΊΟΥΪΒ ρογθδΐ. » 
ψΨας. --- 1 λίσομαι σοᾶ., 564 τροοία γ. 3. « Νοχ ἀἰοίξυν ἄθο- 
ΤΌΠῚ τηδίρι' γΤοβρθοΐα δᾶ Ἠρβίοαὶϊ ΤΠροσ. 107. --- 38. Ὑπὸ 
χλαίνῃ, οοηΐ, 109, 8, ποΐ. δᾶ Νίορί. Ευρθη. Ρ. 120, ΒΙοΙηΐ. 
ΑΙο85. δὰ Αρᾶμῃ. 1077.» Β. Ηοο φτοβίϊοοηἑθδογηἶι). [α- 
66) αἰοὶϊξ Ρεΐγοη. ὁ. 11. Ψας. Οοἄθχ βεθλημένον, ΒῈΡ6Γ- 
Ῥοϑίίο σ. --- 4. « (οηΐ, 6Ρ. 197,2; 151, 6; 172, 2; ΧΗ, 
6Ρ. 603,4; 536,3. » Β. ΜΔΓΙΟΘΙ] 5 ΟΟΓ.68 ὁρχαπάτῃ ΓΟ4αΐΓΟ- 
Ἀαΐ. --- ὅ μὲν ὁ λύχνος ΒΓΌΠΟΚ., ἔν αϑέγᾶ. Οοπί, 6Ρ. 7. --- 6. Εὰ- 
ἀγτηΐοη ὃ τὸν ἄτροπον ὕπνον ἰαύων ΤἼΘοοΙ ο ΠΠ1, 49, υδὶ 
Υ. 5601)0]., οἴ 5680]. ΑΡΟ]]. Βἢ. 1Υ͂, 57. « ΑΥ̓ΒΘΠΪᾺΒ Ρ. 238 : 
᾿Ενδυμίωνος ὕπνον χαθεύδεις “ ἐπὶ τῶν δι᾽ ἔρωτα ὑπνηλῶν" 
ἐπειδὴ ὁ Ὕπνος ἐρασθεὶς μειραχίου ᾿Ενδυμίωνος ἔτι καὶ νῦν 
χατέχειν αὐτὸν λέγεται χοιμώμενον. » 8. 

] 

ΞΡΟΟΎΨΥΝΣ ὙΡΨῚΚ δᾺ 



ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΚΥ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ΟἾΧΥΙ. Γιθιμπιᾶ : εἰς τὴν αὐτὴν, θαυμάσιον, ἔρωτος ἔμ.- 
πλεων. -- 2 ὄρθων Οοᾶ., Βι ροΓΡοΒβίίο ρ. 1ῃ ἢπο ἰάδπι δα- 
χιχαρῆ. « Ἀδοορία 6ϑξ οοπἸδοΐαυτα [ΒΔ ηα51 γ6] αυγοί!] δα- 
χρυχαρῆ, ουἱ οἵ ἔδνογε υἱἀθηΐυν οαϊέογοβ Τμοϑδυτῖ. [Ὑ]86 
Θτϑῆστῃ Ρ. 122 564.] Οορίίανὶ 46 δαχνοχαρῇ, δαχνοχερῆ. » 
8. Βευποκῖίυβ δηξιχαρῆ. « Οοηΐ, Κυβίογαπι δὰ Ηρβγοῖ. υ. 
Δάχε, Ρ. 878. » Οκαγά. ατωῆυδ : « "Ὄρθρους σχολιοὺς 
Βοίβκίιι8 θχριἰοδΐ ἑογέμοβαβ, ἰοηφαβ, ἰαγάαβ. ὙἸἀοίαΓ 60 
Τοβροχίβδθ, ιυοᾶ σχολιόν, ἱ. 6. αυϊάαυϊά ἃ τοοία υἱὰ ἀ6- 
Ποοίξ, Ἰοηρία5 οϑί ; ὄρθρος ἰδ! ἀασππὶ ἰαγάϊι5. ἀρΡτο- 
Ῥίηφαδξ, Φυδδὶ Ῥ6Γ δηθασθθ ργοάϊγο υἱάθδίυγ, ΝΊπη8. ἃν- 
δαΐα ἱπίοεγργοίδεϊο. Σχολιόν 65ΐ οἰΐατη ργαυιηι, διεδἀοίιηι, 
»Ῥοργβανην, υἱ σχολιόφρων, σχολιὴ βουλή, οἷο. Ουοηΐδηη 
δυΐοτη 4υΐ ῬΘΙ ἰπβοιηηθη ποοσίθμη ΟΌγ8 ἀρί(απίῃν (γ. 
ΤΉθοοΥῦ. ΧΧΙ, 22 5664.) 86 Τη816 ΒδθοΥ οἵ υϑὶαΐ ΠΙυδὶ Ρὰ- 
ἰὰπξ ἃ ἰαγᾶδ ἴπτο6, γοεΐθ ὄρθρους αἰεἰΐ σχολιοὺς ᾿ἴίδαιια χνί- 
σματα δαχρυχαρῆ {τἱρυϊξ. ὙΘχαΐ δυπὶ ᾿ὰχ υϑὶ ἱϊ ἰηίχυδ οἵ 
Ἰδουϊπηῖβ οἷ8 ᾿ίαίαγ. ὙἹὰθ ορ. 173, 1. » ΗδΟΚΘΓῈΒ οοη]. 

σχοτίων, ὙΟΙΐΘΠΒ « εἰαπαοείἑπογιηϊ. » --α 8 ἐμὰ δὴ ἐμαὶ 
ἴῃ Οσαἄϊοα 5ἰξ ορβουσγαμι. Ποίηᾶθ χοττι (οατῃ ποΐα ἀδργαγᾶ- 

᾿ Εἰοη 8) φίλημα, οΟΥΤ. Δ 0008. αγοοἢα8 χἄτι φ. --- ἐν εἰχασίᾳ 
Ρ ΟΡ βουυυ. οὐἱξί. Ρ.. 289. Ἀδοθρογαηΐ ατγῖ, οἴ 780. 
Ἡδβυομἰα8 : εἰχασία " ὁμοιότης. 510 6Ρ. 212, 4, τύπος. Οὐἄθχ 
ἐν οἰχισίαι. ΗδΟΚΟΓΙΒ ἐνοιχεσίᾳ,, « τιιΐ μετοιχεσίη ΠιΘοηΐάτ 
ΥΠ, 6Ρ. 731, 4, πανοιχεσία, » οἴο. ᾿Εποιχεσίᾳ ΤΠΔΓΘῸ ΔΡΟΡΤ. 
Θυγοῖϊ. Βεμηοίάογιβ ἐνὶ χλισίᾳ, ΡΙΟΡδηΐς ὙΥ̓γ ΓΘ Ώ}. --- 
ὃ. « Ὀἰοὶξ τὰ δάχρνα, ἀοῇηϊίο, ἀ6 ἸΔοΓΐπνῖ8 {π|85 'ρβ6 ἀϊβοῦ- 
ἄδηβ Ῥγοίααϊξ : πὸ βυπί σύγχοιτα, οιήη δα οιϑαπίϊα, 
φαυσμ δυὺΐ δυΐ βοιηηίδηεϊ ουυθγβδηΐυγ, Ποῖπᾶθ 
ὙΥγείοηνν. γο!υἱέ χἄμ᾽ ἂν ὄνειρον γοὶ χἀμέ γ᾽ ὀνείρῳ, χυδεὶ 
ΠῸη ἰάσιμα ἰπδὶς νυ ϊραίί5 οἱορσαπίϊιβ. "Ονεῖρον ἱπηᾶσίΠο πη 
ἀἰϊοὶξ ἰπ βοιηηῖδβ τοργοβοηΐαΐδμι. Οοηΐ. ΧΙ, 6Ρ. 125. » 
στῶ. Μιπαβ ἱπιροαϊξαπι 6βξ οἵ 5δηϊιι5 βοηδί φυοα Ηθοκογαβ 
βου οι ̓ 

χἄμ᾽ ἐν ὀνείρῳ 
Ψψυχαπάτῃ στέρνοις ἀμφιδαλοῦσα φιλεῖ, 

εἰ ἀοθεθαΐ [ογία586 τϑοὶρὶ. 

ΟἸΧΥΤΙ. Τιοτητηᾶ : χαὶ αὐτὸ ἐρωτιχόν. Ῥορία τηραϊᾶ ποοίθ, 
πῆγα δἔ γϑηξῖβ βωυϊηξ 5, ἴδυτηθ ΘὈΓΪ 5 δ διηδϑὶὶ ἀο- 
τηστη οομββαΐυγ. --- 1 τὸ δἀάϊαϊς Βγαποκίυβ. « 56α ἰηδὰ- 
ἀϊξωμι οδϑὲ τὸ τρίτον, φαᾶτίο δοοθάθηΐθ. 6 48 τὸ δάπιο- 

Ο μἷέ Οθοϊϊαβ ἴῃ ΒΙΌΙ. οτἱξ. που ΠΙ, Ρ. 95, οἶνος ΘΟΥΓῸΡ ΠῚ 
6586 5ίαΐιαοηβ, αἱ ἰῃ Ὑογθὶβ οἶνος καὶ Ἰαΐοαΐ Θρ ποίοη δὰ 
ἄλγος Τοίογοπμἀππι, ἰογίαββθ αἰνότατον : ἔτίσιι8 δαΐθπι ἰπἴδ- 
βἰϊββίσηυση υο]υρίαϊ!; δ υἱπαμη, αυοᾶ μΡορίζθ βθρ 

ΟΠ ἈΠΙΟΥΤΙ Ἰπηρδηΐ, σΥαΥΘ ΔΙΊΟΥΪ 6588 ΠῸῚ ΡΟ556. ὙΘΓΌΙΑ 

ΟΠ οἔ ὈΪὰ5. ἰουγουῖβ Βδθυΐββο Ηἶ5 δα 5 ἀοριηοηβίγαΐαυν. Ηἰβ΄ 
᾿ ρουρεῖβ Οἱέ. Βομιποίδογαπι υἱᾶθο αἱ τὸ τρίτον ἄλγος ἐρῶντι ΡΕΠἰποῖ ζήτει δ γοοεπ χλαῖνα (οοηΐ. δ Θρ. 168, 8), ου! 

ἐπί Πἰσὶξς τὴν μέθην, Ἰοπίοτ! Ὑοοᾶθι]ο αΐθηβ. » ΠδοΚοΥ. 
Ἐδοεΐδ ομηηΐὰ : 56ἃ Ζυῦπι ἴῃ 'ρϑὰ υθῦθὰ υἱχ οδαδί σουγιρίθϊ 
βιιβρίοῖο, αἰδέϊηχὶ μΡοβί οἶνος. ΝΙΤΩΪΓΙΤ 4116 βοαυπηΐαγ, 

᾿ ὑδηῖαβ ΒοΓΘΔ8 οἵ μ᾽ αΐθαγιμῃ βοϊ πο, φαοαδιηγηοᾶο ἱπβυηΐς 
τηθιπουδέϊβ ὑετῷ οἵ νυχτί, φὰδ ἔπτη 50} 10 {556 σγδυίογα 

(ἰδ οπιοπᾶδξ ργοβδὈ 61} ᾿ἸθΠΘΘΓΘ οἶνον καὶ βορέην, « ἰη- 

46 ΘΟΠΙΡΘΙ]ΙΘΏ5 ἴῃ ΔΉ: ΔΙΏΡΙΘχι8. » Θυοα ρῥγίδγθη- 
ἄστῃ αἰπεϊποξοηϊ ἃ τὴθ ροβὶίοθ. ῬίοοοἹοβ χαὶ δὴ τρίτον. -- 
8 Μόσχος 8ογἶθο οατὰ Μαοϊποκῖο δὲ Βοἰϊβϑοηδαϊο, «υὶ 115 

 πδγυτη ποὴ υἱάογαΐ. Ροΐοϑί ἀἰοὶ ρῈ 614 χαλὸς μόσχος, 568 
᾿ Ἠϊς Ἰδοΐοῦ φυοτηοᾶο 5εἶγα ροΐδγαΐ ΡῈ 6118 ΠῚ 6556 ἱπέθ ! σθη- 
αι Οοίογαμ ἄπο ἀἰβίίομα, 3-6, ῬγέθοΙγΘ βᾶπαυῆ ΡΙο- 

Π φΟ]05 (1853) ἐγδηβροβιεοπα οἵ ορίϊμηα σοηθοξαγα ; δηΐα ΡΙΟ- 
᾿ ΦΟΙΟῊ ΤΏΘΓΟ ἴῃ ΒΪ8 ογδηΐ (ΘηθΌΓῶ. Οοάσχ εἵ οααά. : 

ἀλλ᾽ ὁ καλὸς μόσχος πλέον ἴσχνεν (510) " καὶ σὺ γὰρ οὕτως 
ἤλυθες, οὐδὲ θύρην πρὸς μίαν ἡσυχάσας (810). 

ἔπ ἀγάογοιῃ δχ Υἷπο, δχίγα ἔγῖσιιβ ΒΟΥΘδ8, αᾶ Υἱ αἰγυχη- ἢ 

| 
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Τῇ δὲ τοσαῦτ᾽ ἐδόησα βεδρεγμένος" ἄχρι τίνος, Ζεῦ, 
Ζεῦ φίλε, σίγησον᾽ καὐτὸς ἐρᾷν ἔμαθες. 

ὙΟΟΙ] 8 τῇ δὲ 5ἰβηθτη ΘΟΥΓΙΡίθ61: ἀρροβίξαμη ἰῃ Οοάϊοδ. 
ῬΓΔΗΒΡΟΒΙ ΠΟΠΘ πὶ οδπᾶθη) ἱσποίαβ Ῥίοοοϊῳ ρῥγοροβιδιδΐ 
Οοἰδβίϊαβ, Αππδ]. δηίίᾳ. βίυια. 1844, τη. Αὐρ. Ρ. 717, 568 
ΘΠ ΔΙ ΟΠΘΤα ΠΟη Ρογίδοογδί. --- ἅ σιγήσω ΗδΙτηδηη5 οἔ 
ἨθΟκοτιβ, ἀυΐ 510 ἀϊβραΐδξ : « ΒοΠιοοξ ἀπηδβίιιβ ῥυτὰ 
αἰοίανιΒ δγαΐ ἀθ Υἱ ἃπηου 8. ἴπ ΠΟμΠγΐη685 ἰηβίρηί,, ΡΘΙ 4υδπὶ 
Ρογίουϊα ἢΐ}}] τηογαπίαν, 868 9Ζόνυθπι δ] οουξα5. τΩΘ] 5 
Βιδδο ἐδοοτὶ τοραΐδί, ἀἰοΐα ψφυΐρρθ δὰ ἄδθιτη ἀπαπι οπηπία πὶ 
ΒαΪὰ8. τοὶ σῃαΓΙ ΠῚ ΔΙΠΟΥΒ4.6 Υἱπὶ Θχρογΐαμη. Ετηθηαΐϊο- 
ὨΘΠῚ Ρἷδηθ ἢττηδΐ 511} πηστὰ ορίστάτητηα ΟΠ ππδοὶ 
ΧΗ, 6Ρ. 230. Ἑυξατο σιγήσω υἱαπίαν Ατολΐδβ ΓΧ, 6ρ. 27, 
4, Νοηηὰ8 Ὀίοη. Υ͂, 497. » ΜΙτοΟΥ σίγησον ἰδοϊΐο ἰδηι 556 
ΡΙΘΟΟΙοη. Φδοοθβίιιβ υθγεϊξ : σιυοδοας αἰδηίφιιθ, αἱ ἀ6 
ΡΙανῖσ ϑογο. --- ὅ τῷ δὲ Βεγθεπάσπι ογαξ, τῷ Μόσχῳ, 
Ὁ Ὑ. 3. βθηβῖ586 υἱάθέιν οογγθοίου Οοάϊοῖβ. ΦΔ 005. τῇδε, 
ἐδὶ, ἑμηι. Βεδρεγμένος ἃ6 ῥ]υνία 5ἰπιὰ! δὲ υἷηο ἱηΐθ}}}- 
Βοπάστῃ υἱάθγὶ δπποίαί Ηθοκ. Πϑίηᾶθ αἱ ῬΡίϑοοἹοβ ργὸ χαὶ 
οἵ βοαιθηί υοῦβα ἤλυες Ῥγὸ ἤλυθες, δρτορίθ αἰχμα. 
Ὑ ΘΓ ΠΟΙ « ΟἸδιι588 [ὉΓ65 Οἰ ἵδη 1556 ροδίδιη » βίδίαο, βοὰ 
ἐοπη]θηΐ Π ΟΥΓΆΓΘ οἵ ποπᾶάυμη δἰ ρῖ586 [ῸΓ65 ρου. -το 
0 ἡσύχασας Βτυποκ. οἴ 8111, 4] ΡῈ ΘΙ Ιάτα ἀϊοΐ ρμυΐαπέ ν. 3. 
Ἀοβίαί υἱ Ο. Βομπόϊἀογὶ ἱπίθγργθίδ ποτὰ αἰἴδγδιη ορὶ- 
βγδιημηδίϊβ συλ] Ἰορί (αν ἰη Οοάϊοα οἵ δἂᾶ., Αηη8]. δηξίᾳ. 
βίυα. 1845, τη. ϑερί. Ρ. 820 : « ΜΙδἱὶ φυΐϊάδιι ἴῃ ἢἷβ 1 Π1] 
οὔϊβηβίοηϊ δϑέ ργαΐοῦ ἐθόησα. Ουοά 5ἱ τηιιΐο8 ἰῃ ἐνόησα 
οἵ υϑγθῖβ χαὶ σὺ γὰρ οὕτως ἤλυθε: Ροδίδηη ρᾶγοπίοίϊοο ἃ] - 
Ἰοχαὶ βἰαΐιιδϑ τὸν χαλὸν μόσχον, ἰΐς δὐ{ ογάο βοηΐθηίία- 
ΤΠ : Ρίπι5 υαϊεϊ αριὰ ριοίϊαηι μισθοῦ {16 ΡΊΟΥ 
(παηὶ 5 φιοχιο εοάθηι σοηϑδὶϊο ἴιο ὑοηῖ), ἢδῈ βθηδὶ 
ἰοίτην ἢι6 ξο (τη δε), ἀτιηι οἰ θηι 56η1}6)" ρογίω ἀδίαγθηι, 
ῃιασοζαοσίνηι 6556 : (Ἰηῆο χαϊάθμι μοί υἱάδίυγ ἀογηῦπι 
ΥΟ]Ἶ556 Γραϊγο, 56 ἱτηροα! ἀΓάΘἢΒ ΔΙΉΟΥ ; Γοβίδη8, ΒρθυΔ ἢ 5 
5606 : ) Ομοιδχια ἰαπάθηι, Τρρίΐ6 7, ρίιι65 ἢ 5ἰδί6 ρίιιο- 
γϑηι, παι οἱ ἴρ56 απιογὶς υἷι Θχρογίυ 68. ν 

ΟἸΧΥΠΙ. Πϑιημηᾶ : ἐπ᾽ ἔρωτι μαινομένῳ. --- 3. πόνοις 
Οοᾶ., Βαρογροβίίο θ ϑαᾶ. τη., υἱὐ 6ϑ86ΐ πόθοις. « ᾿Ἀπαυδῆσαι 
πόνοις ἀἰϊοπηΐυγ ἀαΐ ΙΔΠοΥθ5 ΟὈΓαΐ βροὶ σοηπηοίδηξ, » 
“ας. 

ΟἾΧΙΧ, Ιη Ρ]αημπαᾶ. ἀδέσποτον. « (8118 γογβέθιιβ γϑᾶ- 
αἰαῖ Πιοηροροίγαιιβ δᾶ ΤΏΘοΟΓ. Ρ. 300.» 8.-- 2. Εἰαρινὸν 
στέφανον Οοά. οἷ ΡΙΔ4η. 780. ἱπέο ! Πρ ῥγαΐα Πουῖθιι8 ρῥἱοίδ. 
Ουοα ποη ΡΓΟΡΔΌΪ6. ὙΘγατη οί ρῖ586 υἱάδίυν ΗδοκοΓαΒ, 
αἱ οἰΐαξ Ῥαπογδίθιη Αἴμρη. ΧΥ͂, Ρ. 677, Ε, Ορρίδη. Ηδ]. 
ΠῚ, 244, εοἴο., υδὲ ἰάθη δρ μϑίοη Ζορῃυσὶ, οἵ ΜΟΙ ΘΔστΌΓΩ 
ΙΧ, 6Ρ. 363, 10. ---3 ἥδεϊον (ἥδειον ») Οοά., ἴῃ τηᾶγσ. ἥδιστον, 
αυοαᾶ οἀρρθαΐαν. ΡΊδη. ἡδὺ δὲ καὶ ὁπόταν. ---- ἀ τοοία ΡΙδη.: 
αἰνεῖται Οοά., ουὐα ἴῃ τηδγρίηδ ρΡοβίξαμῃ ζήτει, αὖ ΠΟΥΓΘΟΐΟΓ 
ΒοΟ Θρίβταιηπια πῸμ ΠΑΡ ἶδ556 ΡΓῸ ἱπΐοστο υἱάθαΐαγ. ΝΙβὶ 

ποΐδ ΘΟΥΤαρΡἕο] Δρροϑβῖία. 

ΟἸΧΧ. 1ιΘτηᾶ : εἰς ἔρωτα. --- 1 τὰ δ’ Οοάδχ, οοΥΓ. Βρηΐ- 
Ἰοΐα8. -- 3 τίνα δ᾽ Οοᾶ., ποη τινὰ δ᾽. « ΒΕ ]οἰτ5 τὰν δ᾽ ἅ, 
ἱτητη ΟΣ ΔΙ ΠΏΔΟΙ: ἘΡρίρστ. 20, 2 : οὐδὲ χελεύθῳ χαίρω τίς 
πολλοὺς ὧδε καὶ ὧδε φέρει. ΜΙΓῸΒ 88Π6 Πΐσ 5118 ΡΓΟΠΟΙΏΪΗΪβ5 
τίς ΡΙῸ ὅστις, 568 ΑἸΘχΔΠαΤΙΠΪ8 Ροοίϊ5 ἰαπίο τηΐππιβ. οτὶ- 
Ρἰοπᾶπ5,, φαῦμῃ οἰϊδπι Αἰ|οἱ ΠῸΠ Ῥγογβα8 ἀυϊάθτη δοᾶθπι, 
56 ἃ 5:}}}} ἑδηλθη τηοο ῬγΓΟΠΟηΪη6 1110 πιϑὶ 6586 Τορουίδη- 
αν. » Μοίγοϊι., φαθμι υ. ρᾶσ. 94 564. 584 ἴη (ΔΙ δοΠο., 
4αΐ παης ἰρϑιπι τη] δέοντα, ΓΘ ἄθπαο Θχδιηϊπαί Ρ. 281 

.564., Υἱν οχϊτηΐαβ Ρ. 309 Βομί]οί τη ὙΘΓΘ Θπιθπάδββο τὰν 
δ᾽ ἁ ἡπαϊοαΐ. 1η ἤἥπς Οὐοά. ἐφίλησεν. --- ἅ χήνας τἄνθεα ΜΕΙ- 
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πρκ.; κῆνατ᾽ (οαπι ποία οοΥΓαρί612) ἄνθεα Οοά. πὶ Ἐρἷ5- 

κία5. χήνας. « ΡΓῸ ΠΤ] ΠΘΡθ 8 ὙΘΠΘΥ8 ΓΟΒΔΠῚ ΡΟΒιΪ, ὈΓθ- 

τ ρἔδης55ἰπιαπὶ ΠΟΓΘΠῚ, ὙΘΠΘΥΪ 5ΔΟΓΊΙΠ,. » 706. 

ΟἸἼΧΧΙ. Τιομη μη : εἰς Ζηνοφίλαν. --- 2 λαλίου (04 .---- 8 ἐμοῖς 

χείλεσσι ΡΙΔη., δἰπ6 νῦν. “πη66 ὑποθεῖσα. ---- 4. « Οϑουϊδηί!- 

Βὰ5 δηΐπὶ δηΐπηα ἴῃ 14} 115 βεαθί; αυοὰ απίηλαηιν αν 8 

ἀοροηθν6 ἀἰοὶξ Ῥγοροτί. 1, 6]. 13,17. Οοηΐ. Θρ. 78.» «αο. 

ΟἸἾΧΧΙΙ. 1 : εἰς Δημὼ τὴν αὐτοῦ ἐρωμένην. --- 

4. (οηΐ, Βοί55. δᾶ θρ. 165, 4. --- 8. Ὁζπᾶπι οαγϑα ΘΙ θυ ον 

ἰπύ 80 δχ {πιοϊΐογο ΗΘϑΡΘ 8 [188] --- 4 ὡς γλ. Οοά., οοΥ- ᾿ 

γροΐαμι ἰη ΔροργΔρΐ5. ---- ὃ ἐπ᾽ ᾿Αλχμήνην Οοᾶ., ΟοΥΤ, Ἀοἶδ- 

κι8. « δονὶ υἱὰ οοπυθῦβᾶ [6 οὈἕα ἰ5{1 απ, ἀαὰπὶ 1116 ἴῃ 
ΑἸομλθπδ5 ΔΠΩΡΙΘχίθιι8 ὑΓ08 ΠοΟί68 ἡπηχ ξ. » Χαο. 

ΟἸΧΧΠΙ. 1ιΘπμᾶ : εἰς τὴν αὐτὴν Δημώ. --- ἅ ἐπὶ χειρε- 

χαχήν Οὐά., οοΥΓ, ΒΓΆΠΟΙ. 540. οοπίογ!ξ ΟΥὐἀϊδη στη : 

Νόχααθ ἴαΐϊξ ργοθρβ οἵ οωρι 8 ἰηυῖα ΠΟβιΓΙ5. 

ΟἸΙΧΧΙΥ͂. ΓΘ : εἰς Ζηνοφίλαν. « Ῥορία νἱάθη8 ἀογ- 
πϊθηΐομι ΖΟπορ ἈΠ τα ορίαϊ οὖ Ιοο0 ϑομπηηΐ ρυ ]ΟὮΓΟ8. ΡῈ ΘΠ] 
ΟΟΘ]105 5101 Ἰουϊδδοῖ ἱπίταγθ, ἄθο πδηο ροβϑθϑϑίομθῃι ἰῃ- 
Υἱάθη5. βουηηι8., ᾿ΥΘΏΪ: νοηυϑβίαίθ ἀθιι8., πηᾶπὰ 6 γα 8 
οορογδ ; απᾶδ ργοίθοίο {Ππηϑηάτιμ ογαΐ, π6 μι} 18 ἀυθα 6 
Οτγαίίδ υθηυβίϊθ οΟῸ} 18. πἰπῖ8. 56 ἰηβίυδγοῖ. » αγα Γ. Ρ. 114. 
--- 1. Θάλος, οοηῇ. 6ΘΡ. 194, 3. --- 2 εὔπτερος 58] Π188.., ΠηΔ]6 ; 
γ. στοῦ. “8 0008. οἰϊαΐ ΥΥΘΓηΐοΙ.. δὰ Ταὶρμϊοά. Ρ. 131..« Εἰ8ὶ 
ραγοδηὶ 8115.» Βοῖδ88. --- 4. ῬΙῸ χατεῖχον. 

ΟἸἼΧΧΥ. [Ιομμλᾶ : εἰς τὴν αὐτὴν Ζηνοφίλαν. « ῬΘΙ]]δΠὶ 
οοηγίνίο οἱ οοχηϊββαίΐομθ ποοΐθμι πὶ 8|10 ἰγδηβορίββθ, 
4υδιηνὶβ ποσϑηΐθπι, ΟΟΓ 8 βίσηἷβ ἄγρα. » ας. --- 38 μηνύει 
δ᾽ ἄγρυπνον ἰδοὺ 5ογῖρϑὶ διιάδοίογ ; μηνύει ἄγρυπνον μὲν ἰδοὺ 
Οοάθχ, ἱπ αυΐθυβ ΡΙ υτίπια ἰοηΐδγιιηΐ οὐεοὶ, πἰ81] 5.18 
ῬΓΟΡΑΒΙΠ ον. Δ οχοίἀουιξ δηΐθ ΑΓΡ. δὲ μέν πιο Δθογγαυθυῖξ 
δα ργῖαβ μηνύει ΒαρρΙομάαμῃ οἵ δἸίχαο πιοάο βυρρὶθίυμη. 
- 5' ἔσχνλται, οοπῖ. 6Ρ. 259, οἱ ΤΊΡΏ]1. 1, 6]. 10,583. ᾿Αχό- 
λαστα, πιδηΐ8 ἀχολάστοις. --- 8. Οοηΐ. ὙἱγΟΙΠ Οοραηι 
ἰηἶΐξ, 

ΟἸΙΧΧΥΙ. ΤιΘμπᾶ : εἰς ΓἜρωτα. --- 1. Τί τὸ πλέον ; οΟηΐ, 
6Ρ. 88, 1. --- 4. « Εἰζίδιι φιέγἑψιι)", ἢ. 6. δυροίαγ. » Βοίι. 
-- δ γλυχοῖο Οοά., 568 τοοΐο ἴῃ ΡΙΔη. Βοἰββοηδάϊι8 80 γ106- 
Ραΐ ἄρα, δηποΐδηθ: « ΝΌΠ 6ϑ΄ πθοθβ88 υὖ ἄρα, 4αυπὶ ΡΓῚ- 
τηᾶτη Ἰοησάτα Βδθροΐ, οἰγουταθχα οἰ θυ αἴ γ. » 

ΟἸΙΧΧΥΊΙ. Τιομημηᾶ : εἰς ἔρωτα, ποῖα τὰ ἰδιώματα τούτου. 
« ΤΑ]15 οϑ ργοοϊηηδίϊο ἃρ. Μοβοδυχα 1. 1, "ἔρως δραπέτης 
(ἰμἴτα ΙΧ, 440), δ ἴῃ 1ποῖδηϊ Επιρέϊίυϊς δ 27.» Χαο. αδ]- 
Ἐ1οἷ8 γϑυβίθυβ γα ϊαϊξ Τοησοροίγοοιιβ δὰ. Μοβοῖ. ᾿. 110: 
441; ἱΠπβίγαν!ς Μϑηδρίαβ δὰ Τάβϑατῃ Ρ. 114. Νοὴ Ποίαμι 
ῬΓΟρΡΤΔΙΠΊἃ (6 βοῦγο {πρί(ἶἰγο οαϊάϊξ 6 Ῥᾶρυτο “Ἐβυρίϊδοᾶ 
οἱ ἀοοΐθ δχρ!!οανὶξ [ιϑἰγοπηΐα8 ἰπ ἈΡΡοπάϊοθ ΑὙἸβίορδηβ5 
ῬΙαοίΔηϊ Ὁ. 14 5664. Β. -- 2 ὄρθριος αγ ἤα5 οἵ Υἱν ἃ. ἴῃ 
Μαβοο Οδηΐδθν. σοὶ]. 11, Ρ. 31. --- 8. ΝΟ σὰπὶ ΗθΟκΘΓΟ 
ΒΟΙΡΟΓΘ γλυχύπιχρος. ΜΟΙΪὰ5 ἰάοπη ἴῃ ἢπ6 γϑῦϑιι8 ἀταρόής 
Ῥοϑιϊί. ΕΔοθαΐαν ἀθαμδής, φαοᾶ ππηο Ὑ6]16 πὶ ΤΟΙ {1886 ; 
ὨΔ ΠῚ} ΘΟΙΏΤΊΟ Δ ΘΧΡ]Ἰοδϊοποπι δαυ  {Π{.. --- 4. Οοηΐ, 6Ρ. 
179, 8, οἵ Βοί58. δὰ θρ. 178, 3. --- δ. Ρ]αΐο σοηνΐν. Ρ. 178, 
Β : γονεῖς "ἔρωτος οὔτ᾽ εἰσὶν οὔτε λέγονται ὑπ᾽ οὐδενὸς οὔτε 
ἰδιώτου οὔτε ποιητοῦ. « ὙἹἱά. 6ρ. 180, 6; Απίαρογαβ 80. 
Ὀίοξ. 1. ΤΥ, 26, οὰπὶ ποία ΦΔοο βιϊ ΑΠΔ]. ἔ. ὟἿΙ, ἢ. 184; 
ΒΑΡΚΟΥ. ἴῃ ΟἸΔ55. Ὀΐϑν. ἔ. ΧΙΠΙ, Ρ. 172.» 8. --- 7 ἐσδραῖτε 
Οοά. Βοίμ᾽υ τινα]: ἐφορᾶτε. --- 9. « Περὶ φωλεόν, αὐ ἴδτᾶ 
ΔΙΙχὰὰ ἴῃ Ἰαβίτο Ῥγ θγθα ΕΠ 115 ἰη5᾽ 4185 (Δοίθηβ. » Β. 

ΑΝΤΗΟΙΘΘΙ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

ΟἸΧΧΥΠΙΙ. Τομῖδ : ὁμοίως ἐπεργαστιχὸν εἰς Ἔρωτα 
θαυμαστόν. « Αἢ ἐπηρεαστιχόν ἢ ΟΔ]11οἷ5 γοΥβίθι5 το! 
ΤΠοπροροίγιβ δᾷ ΜΌβοῖι. Ρ. {{θ-τετ413..» Β, --- βίο Οοὰ.ς 
οἀοθαΐαν τί δ᾽ ἐμοί. Οοηῖ, ΧΙ, 6ρ. 68. --- 3. ὄνυξι ΡΊΙΔη. 
« Νβαπι δἐηυη, ἱπα ] οἴτιτη 6556 δἰαηΐ ΡΠ γβϑιοσπομηϊοὶ 1101- 
ἀἰηΐβ οἵ δα] ουὶ!, αὐ δῇ 0 Ατἰβίοίοθ, Αἀδπιδηΐίο, Μ6- ς΄ 
Ἰατηροᾶθ ἰγδαϊξαπι; οἵ ἱπηρογίαπϑο συγ οϑἰἐδίϊθ., γογβα 
80 τηδ} {166, ἀοοθηΐθ Φοδηηθ ΜΔΌΤΟΡΟ ἱπίον τηθᾶβ δᾶ Ματί- 
παπὶ ποίδϑ Ρ. 131 : ῥὶς σιμὴ τὸν περίεργον χαὶ ποιχίλον 
χαὶ πονηρὸν δηλοῖ. 56 ἃ ἴῃ ΡΘΥ5, αἱ ο5ὲ ΑΠΊΟΓ, πἰΒἢ] ᾿παϊ- 
οαἰϊοηϊ [4 σϑπὰβ Ροδία ἐγ θυϊδϑοῖ,, δὶ Αὐι βίοι! τηθυηϊηΐ8- 
βδί, χυΐ ΡγΟΌΙομα. ΧΧΧΙΥ͂, 10, τὰ παιδία πάντα σιμὰ 6586 
αἰξ, δα δβί σιμὸν πιιπο ἰάθιη 80 σιμὰ γελῶν, σιμὰ σεση- 
ρὼς, ΘΡΡ. 177, 179, αυΐ τἱάδηβ πᾶ50 βυβρθπαϊξ δάαποο 
4008 1 51:. » Β. --- ὅ. « Πρὸς δ᾽ ἔτι λοιπὸν ἄτρεπτον. ῬΓῸ 
λοιπὸν, ααοᾶ τηϊτο6 Ἰαησιοί, δασοῦνη! βἰ σηϊ Ποδηξι5 
λιρὸν β'γ6 λῖρον, ἰᾷὰ ο8[ ἀναιδές. ὙἹὰ6 ΑΡοΙΙοη. [μοχ. ἵἔ. ΤΙ, 
Ρ. 5223.» Ποϑοοῖ. δὰ Αἴδο. Ρ. 189 δᾶ, 866. “Δ 600)8. : «1π 
γΘΥ 8. πρὸς δ᾽ ἔτι λοιπὸν 68[ Δρυπαδηϊα αυδράδτη, [δηηΐ- 
Ἰϊγὶβ βϑυτηοηΐβ ποοὶσοπίϊο ἔτ θασπάδ, 4υδιῖα βυηΐ μετὰ 
ταῦτα ὕστερον, ὡς ἀληθῶς τῷ ὄντι, οἴο. » οϊπᾶθ σοᾶοχ 
ἄθρεπτον, ΡΊΙΔη. οἃ, ΡΥ. ἄτρεπτον, « ρογίἠιασθηι, ααὶ Προ 
πρϑβοῖϊξ ; τηυϊέο γϑοίϊιβ Ταδὴ ἄτρεστον (4ποᾶ Η,. 5ίορ!ι. οἴ 
Βγαηοῖ. οαϊἀογιπί ), ἐριρογ  οΥγ θυ. Νάτα {Ππἃ Δρου 5 
ἴῃ ΤΟΡΓΘ μθηβίοποιῃ αἰοϊίαν ; μοο οἰΐδτι δᾷ ᾿ἰδυᾶθμι ἰγδμϊ 
Ροίοβϑέ. » Ογαΐ. Ρ. 121. --- δ. « Αἄθο 68ὲ ρᾶγυμπη πηδΐτὶ 
ΤΟΥ ΘΟΓΙΒ,, αὖ ἰρβᾶτη βαρ {1585 δυϑιι8 51} [ογῖγο. ὙἱᾶΘ ποί. 
δὰ Ατἰβίϑη. 1, 8, Ρ. 346. » δ. - 7 τοὶ γὰρ πεπράσσεται 
Οοᾶ.; τοοῖα ῬΊδη. --- 8 θέλοι Ρ] δῆ. --- 9 οὔτι σε πωγῶ ΡΊΔη.. 

ΟἸΧΧΙΧ. ΓΘμητηᾶ : εἷς Ἔρωτα, περίεργον, ὡραῖον. --- 
ἃ. « Τροοιυ5 ΧΠῚ, 56 : μαιωτιστὶ εὐχαμπέα τόξα. 10ὲ 
ἀδ ὅγοὰ ϑουίμῖοο τηοπυΐ. » 8. -- 38.. « Ἑογΐαββ6 βουϊθθη- 
ἄυτῃ φλέξω, ναὶ ---, αἴ Ροοία, Υἱᾶάδηβ ΑἸλογθμι τίάογο, ἃ0-- 
τυχμηραΐ ογαίομθμι, δαάϊξαγιιβ ναὶ τὴν Κύπριν, υἕ ἱπϊεἴο. » 
Θγαΐ. Ρ. 85. θεϊπάθ σοάθχ γελαῖ, 8608 ΡΊδη, ΓΘοΐθ. « Ιῃ 
ΒΘααθη 18 ΘΧΡΓΘββίβ86 υἱάθίυγ ὙΠπθοογίατη, ΧΧ, 13 : 
χείλεσι μυχθίζοισα... χαί τι σεσαρὸς χαὶ σοθαρόν μ᾽ ἐγέλα- 
ξεν. » Χ66. --- ἀ. Σαρδάνιον, υἱ Ηοτῃ. Οἁ. Υ, 302. ΡίΔη. 
σαρδόνιον. « Ἠ6 τἶϑι ϑαγᾷοηΐο Υ. δἃ Ζϑεβδγ, ἢ. 397, Οοηΐ. 
ΡΙδη. 6Ρ. 86, 6. » Β. ΜοΙδᾶρον γελάσει Ῥοίζίι18 5οΥ ρβοτῖξ, 
- δ ἢ γὰρ σοά.; εἰ γὰρ ΡΊδη., ΟΟΥΤ, ϑ0ΔΙσον. « ἘΡΙΠοίο 
ἃ 60 δᾷ 8145 ἰγδηβίδίο, τὰ ὠχύπτερα γοσδηΐα ποδηγὰ 
Πόθων, «υΐα Απλογ, Ουρίαϊηυμη ἄθχ, ποδηγὸς ἃρτηθη 
Ργςραϊ(. » 766. --- 7 παρ᾽ οἶχον υἴογαιμι οοᾶ., ΟΟΥΓ. 50 ἃ- 
Ἰῖίσον. 6 υἱοίοτία σαάηιοα, ἰὰ οδὲ ᾿ρϑ8ῖ8. υἱοίογθιιβ ρϑγηΐ- 
οἰοβα, τυυ]έα Ῥω τοστδρῃὶ. « Ὀἰϊχὶ δᾶ Ζδοιν. ἢ, 44. » 
Β. -- 8 λύγχα (ᾳυοὰ ἴῃ οοὐᾶ. ἴδεγα λύγγα 50  ὰΓ) 78- 
οΟΡ βία : λυγρὰ ἴῃ υἵτοαθθ οοαϊοθ,, Βἰπ6 86η8:. ΒΙΓΌΠΟΚΙΙΒ 
θῆρα. ΒοΙββοηδαϊα8 : « Ουἱϊ γογξ οὐδῆν οοηδοοίαγ ἴιρο, 
ατοίϊαβ υἱάθίον ἀθ οδάθπι οουγθοίΐοηβ οορσίίαϑϑο “υᾶπι, 
ο᾽ 5 ὙΘΥΒΙΟΠΘ ΠῚ ἰσηΟΥΔἢ8., ΡΙΌΡΟϑαΐ οἵ ἢγτηδυὶ δὰ Ζϑοθδν. 
Ρ. 337 : ὡς λύχον αἰπολίοις. Ρ οβδἰΐ οἵ 5ογ!θὶ αἰπολίϑισι λύ- 
χον.» --- 9. « Ἐπιλαδὼν, ῬΓΩΐοΓ 8185 οἰΐδπ ἑαϊαγία βυγο 
αὖ Μογοανα5., 40 ΟΟΙ ΘΓ 8 δα υρῖα8.» 766. 

ΟἸἼΧΧΧ. ΤιΘ ἃ : εἰς τὸν Ἔρωτα, ὅτι μητέρα μὲν ἔχει 
τὴν ᾿Αφροδίτην, πατέρα δὲ οὐδ᾽ ἕνα, πάντων δὲ γέμει τῶν. 
χαχῶν. « ΕΔ ]ἰοἰβ. γϑυβῖθ8 τγρααϊαϊς Ποησορθίγοιιβ δᾶ 
ΤΏΘΟΟΙ, Ῥ. 180. » Β.ι ΜοΙπμ οἵ ἱηρθηῖ ΑἸΟΥ5. οδα5520 
ΘΧΡΙοδηΐαν, «αο. --- 1. Βροτολοιγός, Μαγ(δ Θρ᾿(Ποΐοη Πο- 
ΤΊΘΠΟυ Τα. « Τόξα, Υἱᾶθ δα 6Ρ. 124, 8, --- 2. Λαμυρὸν 50]- 
ἀδ58 νου εὔλαλον, εὐτράπελον, χαταπληχτιχὸν, τερπνὸν, 
οὐ ἤυπο Ἰοουμῃ δ]οσαΐ. » Β. ΡΙδη. πυκνὰ γελᾷ. --- 4 ἧφαί- 
στον χοινὴ, ὅ μητρὸς...μήτηρ ΡΊΔη. ---- Θ γενέτης υΐογααδ.. 
Οοά., 584 ἴῃ Ῥᾳ]. α ϑυρουβουρίαμηῃ ; ἀοἰπαδ οὔτε τις, οὔτε 
τινός, ΄υοα ΘΟΥΡ. 080. --- 7 Ἣφ., 8 Ἄρεος ΡΊδη. « Βέλη, 
τοροίο ἔχει, Ἰϊοοῖ απ σϑῦθυτῃ 510 Ἰηἰουροϑίξιη). » ἴα... 



τὰς ἢ δΔιιϊοχυϊέαγ. [ἢ ποιηΐπθ Καρίων, ουΐπ8 ῥτίτηα 
ἐν. « πηρᾶϊᾷ 5.118 08 ἱπηπηυΐοβεῖξ »., ΝΣ γογθο 
᾿ ἱπάϊοαί ὁδοοθβῖο ἕοπι. ΧΙ], Ρ. 423, τηθ!εῖβ. Θχθτηρὶ 
οοεί. Ἠθοκογβ Ρ. 59 564., 5ϑὰ οδέθγα εἷὰβ ἰῃ δυης 
Υ̓ΘΓΒΌ ΠῚ ἱπηπ) ΘΠ ΓΔ Ια. Κώλαχες «υϊᾷ 5ἰπξ, ἱσπογαΐιν. 
ΒαἸπιᾶβ. : « Κωλάδας Ηΐο 561 χώλαχας, “θϊΓαΓηαα 6. δηΐτῃ 
 βογθίξαγ,. «υϊὰ 6556 υἱάθίωγ εἰ τῷ χολάδες 

 καρίων χωλάδας. ἈΝ πΚοηΐιι8, 4υΐ ῥτγοίο!ξ ἰᾷ δ σταπηπιὰ 
Ἔ δὰ ὙδἸοκθη. ῥ. 52, τϑρουὶϊξ τῶν χαρύων χωλάξδας. 

ἡμῖν λάδε, νεῖ Ζωπυρίων. 5οὰ ΘΓΏΌΓΩ υΥἱἀδέυγ Ζωναρίων, 

Τοττηδίαμῃ υἱ Πυγμαρίων, Τιμαρίων εἴ αἰΐα Ἰᾷ σοπιβ ΡΙΌΓΑ. 
᾿ ΠῚ ποτηθη Ἰἰδίογα υἱάδίαγ, ςθὰ 

ταὶ δὰ ΘΟΗΥΪΥΙ Ἰυχαγίθιη πϑοοββατὶθρ, Αἃ σα πδπῚ {ιι85 
θᾶ ̓ δτὴ Θπηΐἶβ86 ΞΟΓυ πὶ Θχ βϑαυθπί θα ἰη- 

παρηκ γεῦθα ἀλλὰ πόθ᾽ ἥξει ποβοῖο δὴ βου βοπᾶα ἰηΐ 

χώλαχας αἴϊογαξ. » --- 2. « Μοποϊξ 
ἰοββαίον (οαϊεῖβ τόπαξ 6556 ἀντὶ τὸ (Ξἰς) ἅπαξ. ΒΌΒΠΚοΗΪΟ 
σἱἀθθαΐοῦ 

β ; : Ἷ , : 
Βοίεϊα5 τ᾿ ἀπόπαξ. Ηεϑγοΐο ἀπόπαξ εξ: σύμπαν. « 5οτί- 
Βεπάυπι ροξίι5 τῶν ῥοδίνων δέ" τί πάξ; τοὶ τῶν ῥοδίνων " 
τὸ πάξ; ΕἸπρίξ ροοΐδ βοῦυυπι ἀομηίηὶ τιδπαία ἀδργθοατὶ 
υἱὐ ἤἥπροηι [5515 (δοῖαξ δατη τηοπθγα. Τὰ φαΐ Γἀσογοπξ, υἱϊ 

ἰηξουϊεοξίοπα πάξ, ἱ. 6. οὐ δ 7αηι βαϊϊς 6ϑΐ. (οηΐ. ᾿ 
πέντε στεφάνους, τῶν ῥοδίνων τέτορας, υξ 6ρ. 

185, 4 566. --- 4. Π6 Λαπίθης οσοηνϊοῖο νἱὰς ΤῊδ5. ἴῃ Λα- 
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Θρίξετ. 213,3 : δὲς φιο βίφηο φιιὶς ἐ6 ηιϊξογὶϊ αγποβεαΐ.» 
8. Ἐδεραΐωγ Βαχχῶν, βοἃ Οοᾶδχ βάχχων, « φαυοᾶ εογε 5 
ΒΙΠΉΌΤ δϑΐ 6586 ΠΟΙΉΘη ῬΓΟΡΓΪ ΠῚ δἰπ8 φαΐ Ἰοχυϊίαγ. Ὁΐς, 
ἱπαιξ, τὴ6 ἢ απ 6556 ΒΔΟΟΒοηΘτα ζυΐ ΠΙΡΟΓ φαϊηχυῖος, 
ΠΠδὴὶ ἀδοβουϊαΐαβ 6ϑξ. Αἂ πέντε φΟΠΐοΓ ΡΕΠΟΔΟΙΌΓΩ ΧΙ, 
ΘΡ. 80.» ΔΙο ποῖ. Αἀὰϊξ ἩΘΟΚογιβ : « 564 Βῶγϑο ἴῃ ἐςί- 
λησεν πυᾶδ ροβῖίο ; οοττίσο Βάχχων᾽ ὅτι πέντ᾽ ἐφίλησεν, 
5611. ἘἜβεῆγα. » Ουοά ΓΘΟΘΡΙ 3. --- 12 χλίνη ῬΙΘΓΞΟΠΕΒ. 
τρ Ἠογίησα; χαινὴ (οα. [6 οοξογῖβ σοπίο ορῖσν. 128, 4: 

ΟΕΧΧΧΙΙ. 1,Θμηπιᾶ : ἐρωτιχὸν χαὶ μανίας μεστόν. Αὐ- 
" οἴογο ΥΥγΓΘΏΡΔΟΙο ΒΒ]. οὐξ. 1, 2, Ρ. 29, ΡΓΘ χη. 

᾿ Βαϊο Θρ σγατημηδέϊ ἀϊβεϊομοη χαρὰ Ἰερίαγ ἢ. 187, ἰάδπι 

5116 πε ποία. Ἑφυϊάθιη μαναΐ ργὸ τὸ πᾶν 
ΤῸ τόπαν. » Β. Βγυποκία δ᾽ ἀπόπαξ, 746. ἰπ ποίξ. τη55. δε Ὁ 

᾿ μᾶλλον δὲ μηδὲν εἴπῃς. ἘΟΓΓΩΌΪΑΤ μᾶλλον δὲ ἐγασίαν! δῇ 

Ἑομητηθηἀδηΐθιιβ Μαπβοηθ, Βοοκῖο, Ογωῆο, δοκοτο. --- 
1 εἶπε σοά. εἔ Ρίδη., ἰἰάδιηχιδ ἐπίχτητα. Οοττοχὶξ Βγαπς- 
Κίυβ : « ἐπίτηχτα φιλεῖν, ΠΟΠ ΔΠΊΔΓΟ 6Χ ΔηΪΓηΟ,, β' πη0]-- 
ἔπι ΔΠΊΟΓΘΠῚ ῬΓὸΘ 856 ἴΈΓΓΘ. Οἴσογο Αα Αἰσιμτι ΥἹΙ, 1, ὃ δ : 
Οηιπία ἐϊα ῥγίρια, χιιῶ εἰΐαηη {5 {ἰ ογὶς ἴῃ οαϊμηι 
[ογοϑας, ἐπίτηκτα [μογιπί. Ομαηιὶ πο, δϑὲ ζαοϊπς υἱἷγ- 
ἔπι5! φιαηι θϑτο αἰ [ἢ οἰ τα 675 ἀἰμίαγπα ςἰηιιϊαξϊο! » 
Ποθθοκίαβ Ῥαΐδοὶ. ῥγοίος. Ρ. 519 ργεβίαγε ραΐδθαξ « ἐπί- 
χηρα, ΒοΟ 6δβέ ζιρίἐέυα, ἀογμποίοτία οἴ ποι δχ δηΐτηο 
Οδ]αίδ. » ογοᾶβ, Βογυ 8 ΠΟΙΉΘη. --- 3 ἰδοῦ πάλιν (οᾶ., οοττ. 
Βγυπεῖς --- ὅ μὴ χέτι μέλλετε τοῦ Οὐἄδχ, ΘΟΥΓ. ϑαϊπηαβίυϑ. 
« Ὁ Ποτοδᾶδ τε δὲ τουοοδέ ροοΐα, βὶς Ὑοϊέαγι! Οτος- 
ΤῆδΔη65 50} (ὈΓΑΘΠΙΪΠΌΠΗ : 

Οὐυγβ Οδ6Ζ 6"! 6 ἃ υϊπβίδηξ ; γᾶ, υοἱϊϑ,, (ογαβγηίη. 
Μοπίγο- αὶ σεὲ ἐοτίξ... δἷν " Ομ Γ ἀπε, ἀδιηδαγε, 
ΒειηΘΌΓΟ ; ἢἰ π᾿εξξ μᾶ5 ἴδπιρβ. 

- 7. Ἑάϊξυγ ὁχ Οοάϊοα μᾶλλον δ᾽ ἔτι ληρῶ. ΜαΙυΐ φαοὰ Πα- 
δεῖ δρορταρβυπι Βεἰβκίδηυτη μᾶλλον δὲ, τί ληρῶ; 7υπρο 

Αγβίςπ. 1,21, Ρ. 523. Υἱάδ οἵ Κυγαθίηρ. δὰ ὅγηθβ. ᾿ἘἘσυρί. 
Ρ. 216: Ραϊαῖγ. Οὔβεῦνυυ. Ρ. 432. Τογίυ δῆ ΑΡροΐος. 
6. 49 : ἐϊὲ Κοπογαπαϊ; πος ἰγγίαθηαϊ, ἰηιηιο δὸ αρι- 

᾿ »ἔδις δὲ ριιπίεπαϊ. » Β. -τ- 9 τὰ ἅπαντα λέγειν ΗδοκοΓας, 
Ὧπὶ ἃΡ. Αἴποπ. 11, Ὁ. 67, Ὁ. » Μείποι. Βοϊβκίαβ. 

πίθης εἴ Λαπιστής, Ρ. 112. --- ὅ. Οὐδέν βογγο ἃἀδὲ Μείποκ., 

860ἃ γϑοΐθ ὀθβθγυδγο υἱάδίυγ 9198 0000 5., πϑιηΐπϑιη ργεΐον 
Πιογατη Ἰοχαΐ. « Ροβ515 εἴϊδπι οὐχ ἀδιχεῖς οὐδέν; » Μεῖπ. Ουἱ΄ 
[1 }}} 

ΠΘΚ.: οἶνον ἈοΙΞΚ. ῬΓΟρΡίοΓ Ἰδοῦηδηι τηδγρὶπὶ Οοάϊοῖβ ζήτει 

5664. εοηΐεγε ΑἸοχ ϊβ ἐγαστηθηΐαμ ἀρ. Αἴμθη. Π,Ὸ 
Ρ. 117, Ε΄ .-- 7 ἄλλος δύο (οά., φυοᾶ ορίϊπηα. οοττοχῖξ Μεὶ- ᾿ 

υΐ τὰ ἃ χέρματα 6Ρ. 41, 1, εἴ δ] 4υ οἷαί. Οοᾶοχ μὴ 
φείδου τὰ πάντα λέγε. Ἀεἰδκίιβ (υθηη ἰδεῖίο βραυϊξατ 
Βτγυποῖ.) μὴ φείδου σὺ τὰ π. λέγειν, 74 00}5. τάδε ( Βοΐῃ. 
τά γε) πάντα λέγειν, 4}1}} ΓΌΓΘΕΒ ΔΙῸ ΡΙυγα τηυΐαπίοβ. 
θά. Οοά. τίσ ῥτῸ τί σε. --- [0 σὺν οπι. Οοάδχ, ἱπέεγ ᾿ἰπθἃ5 
Βυρρὶδέυτα. 

ΟΕΧΧΧΊΠΙΙ. Γοηπηᾶ : χαὶ αὐτὸ χώμου χαὶ χαπηλίας (516) 
᾿ μεστόν. « Οοηγίνίυτη ἱπβέγιθηβ ροδΐίδ Ῥαθγατῃ ταϊξ, 

- πα « Ὑογβυμη 8 ἱπίδοξαμη Το χαΐ. Τη ἤπα σχα- ὦ 
δόνες Βαυὰ ἀυθίυπι. ἰ « Οὐυοᾶ [υϊξ ἴῃ ἀροστάρῆο Βυδη- 
Κοηϊ. » Β.] αγοβ δυΐθμι ουπὶ οΥἶβ εἴ ρ᾽δοθπεῖβ ἰπηρσο- 
θαηξ γείθγοβ ἴῃ τηθηβὶβ Βθουπαϊβ : Ηἴης εοηϊδεὶΐ : 

φὰ, λάγως, σχκόμόροι, σησαμίδες, σχαδόνες, 

γαὶ ῥγορίυβ ἃ ἀυοῖθυβ σήσαμα χαὶ σχαδόνες. » 7ας. 1π 
ΠΟΙΪΒ τη85. ἰϑηΐαΐξ ᾿π’τ10 νώγαλα ( 601}. Απέραπο Αἴμιθη. ΠῚ, 
Ῥ. 47, Ὠ), χτεὶς, σχκ. ΗΘΟΚΟΓῸΞ σθεσμυχες Ὑογεξ ἰῇ σταῖς, 
μύρα χαὶ σχ. « 56 ὦτα ἰοτία556 Ξογνατὶ ροίοβε, ὶ ἰπ ἤπθ 
ΒΠΡΟΓΙΟΥΒ ὙΘΓΞῚΒ ΒΟΥ ρἔυτη ἔα ἶββθ ΡΟπὰ5 πέντε θ᾽ ὕεια, τοὶ 
5: πη] 6 υϊὰ. ΑἸΓ65 50.115 ἴῃ ἀ6} 1615 Γαι 556 φαθτῃ δἰϊαπᾶθ 
οοηβίαξ ἔστη ὁχ ΑἸοχίαθ ἂρ. Αἴδμϑη. 111, ». 107, Β. Βεὶϊ- 

τροῖθ διημδπᾶαυϊ 9140.» Μείπει. ---- 9 αἰσχρόν ( ποπ 
αἰσχράν) (οἄ. Αἴσχραν ΒγιΠΟΝ. « Αἰσχρὰν ποτήθῃ Θβΐ ργο- 
Ῥχίθτη ππρτιοηΐαγῖοθ, υδὶ 6᾽1ι5 σοσποιηθη απ ογαξ σαϊξα 
ἀοίοττηϊ. Ηἶπο τηδ]ο Αἰσχρὰν 5εγῖθογο. Ἐξὲ Αἰσχρὴ ΠΟΙΉΘΠ 
ποΐτγιοἷβ ἱπίγα ὙΠ|, 6 Ρ. 458. » Β. --- 10 μυρόπολιν Οοα. Ἄργυ- 
ρέας, Ξυθαυαϊὶ ληχύθους. --- 11. « Εἰπὲ δὲ σημεῖον, αἴ ἴπ 

4ὉΪ τρδίογοπι υἱηΐὶ οορίδτη ροΐαΐυτῖβ ἀρρογίεϊ. » ὕ7ας. --- 
2 ενχιον (ΟΟἄ. 5'π6 δοσθηΐα οἵ εὕτη ποΐδ οουτιρίοθϊςθ. ΒΓ. Πο- 
κίυβ Χῖον ἕν, ᾳφυοά δἀϊοεξίγαμη ἃ Χίος ἀογιγδΐπιτη Ῥγοᾶι- 
εἰΐξατ; βοᾶ γν. 1168. Υ. Χίος, Ρ. 1507, Ο, Ὁ. --- 3. « Βαδί- 
σας, Υἱάδ 6ρ. 185. 56ἃ ἴῃ τὸ πρῶτον ΞῈΒΠΟΤΘΟ. Νά φυὰ 
ἀοίπᾶς ἀϊοοξ βούυυϊυβ, δαυΐ χφαυϊὰ ρμΡοβίθα τηϊέθξ ὡπορο]ὰ 
Αὐιβεϊ59 --- 4 ἡμιδαὲξς Οοᾶ.; 56 ϑυϊάαβ : Ἡμιδεὴς πίθος, 
ὁ τοῦ ἡμίσεως αὐτοῦ ἔνδειαν ἔχων, ΠοϑέΓιΙΠ ὙΘΓΒΌΤῚ 5Ὲ}1-- 
εἰθπβ. Φυθοίυγ Αὐιβέϊαβ βρη μη ΓΘ ΓΘ ΘΟΘΓΔΙΉΙΌΓΩ : 
«αοα ΘΟΓΔΓ υ τ 5ΘγΡΙΘπατα οομἐποῖ οοπρῖο8. ἄπ οἷ ἴδ 
ΔΏΡΙυ5, 5βιέααθ ἰᾷ 58.185 οεΐο οοηυΐυβ. Υεὶ οογγαρίᾶ 
γογθᾶ 5απξ τοὶ τηπέ!8. » Β. 564 γογρὰ {14 δυϊᾶτ δρβαυπέ 
ἃ ορξϊτοῖβ φυϊθυβαας οοαϊοῖθαβ, οἔ ἀοίου!ξ Οαἰβίογαῃ. 
ὙοΓΒα5 ἰδὲ εἰξαΐυγ 580} Ἡμι:δαής, ἡμίχκαυστος, οὕτα ἥμιξαξ. 
εἴ ἔνεισι, ῬΓΟΥΒΙ5 αὐ 6βΐ ἴπ Οοάϊοο. Εχ 15 συ ἀἰβρυΐαν!ξ 
Βοϊββοπδαϊιβ, ρᾶπθ δρρᾶγεξ τϑοϊρίοπάμστη ἔαϊ556 ΘΙ ΠηΔ51: 
οιηθπδαϊοποιῃ ἄπεισι. Ργεΐογοα ἱπίθΠρο. : εἰπὲ τῷ Ἄρι 
στίῳ, τὸ πρῶτον (χεράμιον) πέμψαι αὐτὸν ἡμιξεές. 

ΟΙΧΧΧΙΥ͂. Πδιηπιᾶ : εἰς ἐπίορχον ἑταίραν. --- 1 θεούσ 
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(εἰο) σοά. ΑΠδοίιι5. ρΙθμᾶ δροβίορθϑβίβ. Ουνδὰ (1605 ἰθβίθϑ 
ἱπγοοδϑ 9 ---- 3. « Οοηΐ, ΧΙ, 6Ρ. 237, 3.» 8.-- 39 πάλι Οοᾶ,, 
ν βιι|ογΡοβίίο. --- ὁ ὦ Οὐοά,, ΟΟΥΡ. Βοΐβ8. --- ὅ ὃ περί- 
ὄλεπτος ἔχλαιον ΟΟἄθχ. « Βοζθρί Βοίμϊ οοπ]θοί τη, σε 
Κλέων. » ΜΒ. Ιῃ οἀπάσδῃι ἱποίἀογαΐ Ομαγᾶο ΒοΟΝ., οὐ]ι5 
Β8η6 ΤΌΡΟΙΪΟ ποίδη) : « Αοιυξββίιμηθ υἱάθγιηΐ β4]πι88. οἵ 
ΒιθποΚ. τοῦ ἐγ θαθηᾶαμπη 6556 τὸ περίόλεπτος : 8188 
[ϊσίάυπι οἱ ρυϊππι οβί. ΜωοΝὶ δαΐθιμ ποιηθη 88} γ006 
ἔχλαιον τι ΐηἱ Ἰαΐογο υἱα δία, δῖ 1ου βϑί πα τη 0η6 Γοϑίϊ- 
Τυσπάμσμπι : 

- οὐχ ὃ περίθλεπτός σε Κλέων....χἂν μή τι γ᾽ ἀπείδω ; 

ΝΟΠΠΘ 88η6 (ΔΠΊΟΒι15 1116 ΟἸδοη ἴθ... Οἰϊδηηϑὶ Ὧ6 (δη ΠΠ]ὰτὰ 
αυϊάθπῃ οο]105 ἃ [ΟΥ 5 π|8 ἀνδγίδγῃ, ἱ. 6. ΒΘΙΉΡΟΓ ᾿πίθη- 
05 ΠΑΡΘΔΙ δα μ88 [ΌΓ65., Π6 (υἱ5 ἱγγοραΐ, » δοο βία ἴῃ 
πΟίΪ5 Πη88. : « Εογΐ. οὐχ ὁ περίδλεπτός σ᾽; ἔχλυον, ΝΟΉΤΘ 
ριυοϊιοῖτυς {116 6... αὐλοὶ οηῖηι. » Μίηυβ ῬγοΟΡΔΌΪ]1ἃ 
ατωῆαβ Ρ. 97. Ρογρὶί Βοΐβ8. : « ἃ χἂν μὴ ρΡοΐοβί βυθδα- 
αἰγὶ λείπῃς αὐτὸν, Ὑ6] λήγῃς αὐτὸν δεχομένη, γ6] αἰυὰ φυϊά. » 
Ιη ἢπθ Οοᾶοχ τιδ᾽ (310) ἀπείδω, οογγοοίαγη ἃ Υἱγὸ ἀοοίο 
ΔΠΟΠΥΠΊΟ ἃ. 18{2. --- 8. Οοηΐ, 6ρ. 178 οχίγ. 

ΟἸΧΧΧΥ. ΠιΘμημᾶ : ἐπὶ πόρνῃ, ὀψώνιον. Ἠδἰδκίι5 οοΥτὶ- 
᾿ϑοθαΐ ἐπὶ παρασχευῇ ὀψωνίου. --- ῶ. « 6 β᾽διιοῖβοο, Ρἶδ08 
ηροῦίο,, νἱᾶθ Αὐἰθαϊαμι ; 9 0008. δὰ 2Ε] ἴδῃ. Ν. Α.1, 10. 
Ὅ6 Ρῆγφο, ὅδοοῦβ. ἰ014. ΧΙ, 29. -- ὃ χύφας χαρίδας Οοά,, 
ΘΟΥΤ. 780. δὶ 5ἰξ χαρὶς ῥβ5018. οΥΓιβίδοδιιβ,, Ὑθύπδοῦ]6 ἀἰοία8 
ϑδαϊίσοχιι6 οἱ ογουοίίε, ορὶμϑίομ χυφὴ δΔρϊββ πηαπὰ 1}- 
Ἰμ5 δἰ θθοβιίας 6586 υἱάθίαν. Ὁ6 ἢΠ|0 Ῥῖϑοθ υἱάθ δ Απθοᾶ. 
τηθᾶ ΠΙ, Ρ. 441. » 8. --- 8 Θευδορίου Βοἶδκ. « Νοααθ 
δεσμοὺς τ ΤΟΙΡΙΟ, ποθ πλόχμους σὰπὶ Ἀοἰβκὶο 
δᾶάϊ ροίοϑδέ : ποαΐγιαμη Θηΐπὶ ἀ6 ΟΟΥΟ] 5. ἀἴοὶ τἰϑι [δία τη 
δϑί. Νϑαῦδ οἸηηἷηο ΟΡα8 οϑέ δὰ ῥοδίνους δᾷαϊ 5υθδίδης,- 
συ Π}; ΟἸΩΙ Εἰ στεφάνους. ὙΟΥΒιι5 ἰΐὰ Ρο[᾽α8 ΘΧΡΙ ΘΠ π85 
υἱάσίαυν : ῥοδίνους ἕξ πρόσλαδ'" ἐπείγονυ χαὶ Τρυφ. » Μοΐ- 
ΔΘ}. Ὁ. 108. Οοἄ. πρὸς λαδὲ. --- 6 τρυφερὰν Οοᾶ., χυοᾶ 
βοιυδί Βοῖβ5.: οοηΐ, δᾶ θρ. 1δ4, 2. 

ΟἸΧΧΧΥΙ. Το πη]δ : εἰς Φιλαινίδα πόρνην. --- 1 πιθα- 
γῶς..«δάχρυσι Οοα., οΟΥ. ἈοἰΙΒκῖ8 ; δαχρύοισι Βοίῃϊπ5, σαὶ 
γτϑοία ροβί Φιλαινί ἀἰδίϊηχίξ, 

ΟἸΧΧΧΥΤΙ. νΙάρ δὰ θρ. 182. 

ΟἸΙΧΧΧΎ,ΤΙΠ. Το πηᾶἃ : εἰς ΓΕρωτα τοξότην. ϑοηΐοηξ ἃ 
ΟΡ συ πδί15 6888 υἱάθίαν : ΝΙΠ]] Ῥρθοοο ἴῃ ΑἸρόγθιῃ, ἀ]- 
ΟΘΙῺ ἀθαμῃ ; δἰζδιηθη ΔΠΊΟΤΟ ΡΙΌΡΘ Ρ6ΓΘο. ΤΠπη46 ᾿ιοο9 --- Θἢ 
ἀοργθθπαϊ ποχΐσμῃ : ἀθ8 Ταθ ᾿πϑίπμη ρα πὶ, Δρρᾶ- 
ταΐξ του] 18. ἱπ]αβίιβ. ὈΠ]οίβοδυ; ααΐἶθ πὴ ΔΟΟΙΒ8 119 --- 
1 ἀδιχῶ Ρ]δη. Γλυχύς, Υἱα]ϊοοΐ ἐστὶν ὁ "Ἔρως. ΒΘοίθ 3806. : 
« Ὀυϊοὶβ ἄδιβ, » οἵ τηδίγοη ἰρβᾶμη ἰθβίαϊ αν, ΠΟἢ 51η6 ἱγο- 

πἶδ,, 614 618 ΠΟῚ 5616] δχρογΐδιη. Μδ]6 Ἠδοκθιιβ δὰ 
Τιϑοπ ἀδπὶ γοίουί : « Θρο, 4αϊ 56 ΡΟ. ΤΩ 551 Πη)8 5. ἴῃ - 
ἄο]6., οὐὐα8 ᾿ρβδπὶ ὙΘΠΘΓΘΙΩ ἰθϑίθμῃ ἰηγοοο, οὐρᾶ ΑΠΊΟΓΘΙῚ 
ΠΟ 511 ἰπιϑίιιδ. » --- 8 θερμῷ δ᾽ ἔπι θερμὸν ΡΊδη. --- 
4, ἼἌτραχτον δ 1485 ΘΧΡ]Ιοδΐ βέλος, ΠΟΟΊΟΘΟ τιϑι18. ΟΟΠ ΤΟ 46 
ὅδ. τηοιϊηϊξ ΤΗπον ἀἸα 5. ΤΥ, 40. --- 56. Ηπῖὶο νουβυΐ ]ὰ- 
οοπλ δἰζα] Ὁ ῬΙΟΟΟΪΟΒ, ΡΥΪΠλ5 ἰοΐ ᾿πίουΡγ ἴἍΩ ΤΏΘΙΊΟΥ ρΓῸ- 
γ ΘΙ εὗρε θεὸς τὸν ἀλιτρόν, ἀ6 40 5010]. ΤΊΘΟΟΥ. Χ, 17: 
παροιμίαι εἰσὶ τὸ εὗρε θεὸς τὸν ἀλιτρόν » χαὶ τὸ εὗρε 
θεὸς τὸν αἴτιον .... τὸ δὲ εὕρε θεὸς τὸν ἀλιτρόν λέγεται 
ἐπὶ τῶν διδόντων δξην τῆς ἁμαρτίας. Ουοα ἰησοηΐοϑα ἰηγο6}- 
{0 Τιοοηϊά 8 : : χὠ θνητὸς τὸν ἀλιτρὸν ---, οἴ Β αυα]Θηυ1 
ΤΟΠΠυϊίαν εὗρε, αἱ Πέἔ ἴῃ ΡΓΟΥΟΙ 5, ἣ χάραξ τὴν ἄμπελον, 
ἁ χεὶρ τὰν χεῖρα (6ρ. 208), οἱ 81118. ρΙαττηῖ5. Νοη ἀοθοθαΐ 
Ὑἱ ΟΙο δη ἰ5ϑἰπιι8. δάάθνα ἔχω. (Ν της ἀδιηαμι υἱᾶθο δἰϊδιη 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΙΖΕ ΡΑΙΑΤΙΝΖΑ͂Ι 

Ὀπρογιμ Βοἰΐγ. Ρ. 31 Τηθιηἰηἶβ86 ΡΥΟΥΘΡΟΙΙ {Π1π|5, 5οὰ πη. 
Θ6γ6 χὠ θνητὸς τὸν ἀλιτρὸν τίσομαι.) Οοἄδχ οἴ ΡΊ]Δδη. : χὠ 
θνητὸς τὸν ἀλιτρὸν ἐσώ κει " θνητὸς ὃ δαίμων. τ ρΓΟ Δ θὰ 
ἰοηίΐδγιηΐ ΒΓαηΟΙ., 6 Πη6ρ., 8}1|. ἩΘΟΚΟΙΒ : ἐῴχει, γϑὶ, 
γτῃηοηθηΐα Οἰΐομο ΒοΠ ποθι, γθοίι8 ἔοικεν θνητὸς ὁ δαίμων, 
ΡΓῸ θνητὸς ὧν, Ιοῦο ἀδίν!, Ποἢ γᾶτο αϑὰ. Θαοα ὈγΟΡΔὈ ἴιι5 
Υἰβιιπ 115 88 ῬΓΟΡΟϑαθτηΐ ΜΟΙ πο 8 Ρ. 122 : χὠ θνητὸς 
τὸν ἀλιτρὸν ἐγὼ, χ εἰ θνητὸς (9) ὁ δαίμων Τίσομαι. Ο. Βοιποὶ- 
ἄδγι8 : κοὐ θνητὸς τὸν ἀλιτρὸν ἐσώχει --- ἄδμ᾽ητος ὃ δαίμων 
- τίσασθ᾽, ᾿δὸ βρηΐοηΐα : Νοη, ροίογαην δγο, Ὡιογίαἷὶδ 
μοηιο, ριυῖνγο ἀδιηι ἱγυυϊοίιιγ., ἃ6 88 Ἰοφαθηβ8. ρϑύβοπα 
ἰογῖϊα, φαδηι ἰΐθπὶ οατῃ ργΐπιὰ ἱπησαηΐ Ηοχῃ. 1]. Ε, 878, 
ΑΥβίορ. 1,08. 42 864., Το. 1, 128. οηίψας ὈηρθΓιβ, 
ΟΟΠΊΡΓΔη8 Ρ]αΐοηϊοαᾶ (Ἔρως) τύραννος ἔνδον ἐνοικχῶν ἈΘΡ. 
ΙΧ, Ρ. δ73, Ὁ, οἵ βἰ μη], 5. βουῖθι : 

χὠ θνητὸς τὸν ἀλιτρὸν --- ἐσῴ χει θνη τῷ ὁ δαίμων --- 
τίσομαι" ἐγχλεισμιῷ δ᾽ ἔσσομ᾽ ἀλεξόμενος. 

- 6. ὙΟΥΒΌΙΩ ἃ τυ] 5 ἐθηξαΐαμπη ἀἰδἐϊποίίοπο βϑδηαυϊ Μεὶ- 
π6Κ., μδυἀοπ 5 Ἠθοκοτο οἵ Ρίοοοϊο, θαάππι δηηοίανογαί 
Βοΐ58. : « ΤΙ ΘΥΤΟσ ΔΈ ΟΠΟΙΩ ἔδοὶ ΒΘ η88 ΒΟΠΟ : ἔἸοίδοαν : 
γΘΊ5Π.6 [6 70, ἢϊ6 δὶ ἀοἰοπααηιῦ » ΤιΘηπορία8. οοηϊθοογαΐ 
τίσομ᾽" ἀνέγχλητος δ᾽ ἔσσομ᾽ ἀλεξόμενος. 

ΟἸΧΧΧΙΧ, Τὴ ΡΙδη. Μοϊθαρφγο ἰμβου ἰ αγ, ---- 1 μέσον δ᾽ 
Ἠβδοκογαβ, 80}}. χεῖμα : ἠιοαία πἰθηι5 οοπαϊὶί ῬΙοϊαα 
Οἶ5 ΟΟΟΔΒ.18 ΤΏΘη56 ἀΘΟΟΠΙΌΥΪ : ἐπιδύνει δοίῖνα,, ποὺ 
6 δουϊβέιιβ. ἃρ. Ηοιη. 1]. Β, 413. Οοᾶσχ οἵ ΡΊδη. μέσην δ᾽, 
αυοᾶ ΘΧΡΙΪΟΔΥῚ ποη Ροΐεβί. Βοἰββοηδαϊαβ: « Νὺξ μαχρή. 
Ἠογαδίϊυβ Οα. 1, 25, 7 : Μὸ ἔμ Ἰοηφαηιν ρογϑιιΐ πο- 
οἰοηι, αὐΐγ. ΒΕ. ̓οἱ οοηΐ, ΟΥἱὰ. Απι. 1, οὶ. 2, 3. Ααἁ δύνει 
ὅαο. βυρδῦαᾶϊ νύξ. ΒΌΡΔαἰΓῚ ΓΔ] πὰ ποιήθη ἥλιος : τι αϊα5 
ἐγ γ Ῥιοὶαάαςβ οὐσοϊαὶὶ 8οῖ. Ἠΐδμβ βἰσηϊοδίαν, Ηγρίηιβ 
Αβίγοη. {1,21 : 1πὶ ΡΙοἰαάιηι οἴη οοοϊαδηΐα τ τς 
οϑδί θη αἰΐι}". Δύνει 81. διρβοϊυΐο ρμοβίζατη θχβίδγο αυΐάθιη 
ΠΟῚ ΤΟΙ ηΐ ; δθἃ δϑί ἥλιος ἱπίθυ ποηηΐηᾶ 4185 ΒΘ ρ6 ρᾶ- 
(ἰαξογ 6] ρβίη. » --- 2 νείσομαι Οοᾶ.; νείσσομαι ΡΊδη. ---- 
8 χείνης Οοᾶ.; Ἑλένης ΡΊδη., 6Χ τηδηϊ δᾶ ἰη!οΓροϊαἰΐοπο. 
Κλεινοῦς Μοΐποῖ. Ρ. 105 : « 5111] οὐτόγα Κλίνη ἴῃ ΠΡ γ5 
Αἴ ποηδὶ Χ, Ρ. 425, Ε, ἀιδ 8110 ἴοθο 80 ἶρ80 Αἴΐι. γοοδίυγ 
Κλεινώ. » ΗθΟΚοΙπβ Κλείνης, 6011. γαγϊοίαΐα ἴῃ Αηγίοϑ 
Θρ᾿ δγδτηιηδΐο ΥἹΙΙ, 486, 1. « ΒΟΥΙΡβὶ Κύννης. Μογοίτχ 4ι6- 

ἄτη ποπηῖπα Κύννα πιοιηογδίαγ ἴῃ Ὑ65ρ[5 1027. Ὑἱἄ6 Ὑα]6- 
κοη, ἰπ Αἀοηΐαζ. Ρ. 861. ΕΓ ἰὰ ἐογίθ υοϊυϊξ 9δοοθβίιβ, 
αυΐ Κίννης ΡγοΟρΡοΒαϊΐ. » ΜΒ. Τὴ Ῥαϊδξίπϑο ΘΧΘΠΊΡΙῸ ποβί5. 
απ ΟΠ ηϊοδίο Φδοο ϑα5 οἵ βίου βοῦση βυβίμ!! οἱ 
οΟΠΪδοίαΓα5. ἴῃ Τηᾶγρίηθ ρΡοβἰίαβ. Βοίμ 8 σαοάι : « Π 616 
(ἰηφαϊξ ) δϑίογιβοαμη, σαὰμλ ΠΏ] ἀ651: δυΐ Ἰαθογοΐ. » -- 
ἦς « Κύπρις ἅζοὰ οἵ βαρ! {15 δυτηαΐ ἂρ. ΤΏθοου. ΧΙ, 15 : 
ἔχων ὑποχάρδιον ἕλχος Κύπριος ἐχ μεγάλας, ἅ οἵ ἥπατι πᾶξε 
βέλεμνον. Ατοΐθ ἱππροηᾶδ ἀνιηρὸν ἐχ πυρός, '. 6. πυρίφλε: 
χτον οἵ ἀνιηρόν. » 966. 

ΟΧΟ. Τιομημηᾶ : εἰς [ἔρωτα δριμύτατον. --- 1 ἀχοίμιητόν 
τε ατῆμβ, ΡΓΟΡΔὈΝ 6 Υ, ἀυδηηααδηη πολὺς πνέων 60η- 
ΓΟΥΡῚ Ῥοίαϑβί. --- 2 ζῆλοι ΡΙδη.; ζήλων Οοᾷ. « Κώμων πέ- 
λαγος. ΗΟ 6χ δηϊ υΐογο ροοσία μοί 6558 ΟΠ] σογα Ἰἰοοῖ 
ΟΧ ΟἸΘΟΙΌΠΘ 46 τηθίδρῃοΥβ ἃρθηΐθ ἰη ΠἰργῸ 6 ογαΐογο 1Π|, 
1: Νοῖο 6556 ατὲ ηϊαι5 ψφινιαηιν γ65 ροϑβίιυϊοί, ἰοτηροϑίδϑβ 

ΘΟΠἰββδίοηἱβ ; αὐ ἡλὶηνι.8, ΟΟΠἰϑβαΐο ἰθιηραοβίδίβ. » 766. 

- 4. ἀποψόμεθα σοά. οἵ Ρίδη., 564 ἴῃ 110 ἐ ἱπίου γϑύϑβ 
Ῥοβίϊαμ. « βουϊρίυμι οϑῇ ὀδυτηθη ἴῃ ΤΥΎΡΒΘΓΔΠ,, 6 αυὰ 
ΒΌΡΓα αιθϑίαβ οϑί θρ. 154. Ηἴο ϑοψίαηι γοοδί, βῖνα ῥγο- 
Ῥίδυ ρϑυϊουὰ ἴῃ {δ πῃ 6]5 οοπϑιδίπαϊπα ἱπουγτοθαΐ, 5ῖν8 
οἰϊδιη ῥγορίθν τἀρδοϊἰδίθιη. ῬΊγθθοῖαγο πὰς ἴδοῖξ Απαχῖδο 
ΟΟΠΪΟἱ ἔγᾶρτη. Νεοττίδος Υ. 1 : 

᾿ , ΜΝ μάν: ὑλῶν «νου νύν εκ 5. ἀν συν ν «,- ...- γ,Δ΄ν τὰ. ὦ 



Ἥ δὲ ἄδιον τί νυνὶ ἐν διαγέρειν Σχύλ)ης δοχεῖ: 
οὐ δύ᾽ ἀποπνίξασ᾽ ἑταίρους τὸν τρίτον ον δηρεύατας 
ἔτι γαδεῖν ; :» 2ας. 

ΟΧΟΙ. 1ιοπιπιὰ "ὦ εἷς ἑταίραν. βρέξω ζηλότυπον χαὶ μα- 

μεστόν. Ροδία ἃ Διηΐοδτη ΘΟΠ ββαίν, ἱπεογέιϑ ΠΌΤΩ 
ι  οχβρθοίδπίριη οἵ υἱβιαπέθμι 5 ἱπυθηίζαγιβ, 8η 

θεῖε. 7Άοο05. εἶϊαΐ 

Ξ ;, πο τοοθρογυηξ Οτγωῆυβ εἰ Βοΐββ5.: ἀποδυρομένην 
ἤπωξαι ἐπαραομένην 54] γη88. εἴ Βγαπεκ. --- 5. [π δ 
; το το υρκδινεη μορροηρνπαβηηραινἀῤράς στῶ- 
γαρεῦ. δέοι γὼ Ν τ “ἰ πρρλόρος δὲ μκρόμς..., ρο 

 ἱπίοττοραπαϊ 1 Ῥοβίίο. 1οσοθαίυγ ἤ τιν᾽ 
᾿ ἔχει πν τα ὅσα παρε, ρρτανῆ ἰΐὰ ἀϊξβοῦῖξ δὰ 
: Θθοτᾷ. Ρδοῦγτη. Πθοίδπι. Ρ. 195 : « Πη[ΘΥτοβΆ 10 πηΔ]6 Υἱάε- 
υγ ΞΘ θυ ο πε θυ8 οοηνεπῖγθ. Ἐογίδββο, ἦ τιν᾽ ἔχει σύγκοιτον, 
Ργκοζεείο παδεί... Ῥυϊαπᾶιβ εβὲ ροϑία Ῥδὺ υἰπιδβ ᾿δπιιςθ 
 διἰίονθ τηοὰο υἱάϊββ6 ἃπηδίογομη γί δ!θπὶ ἱπίιι8 ἃ Δγηϊοᾶ δὰ- 
β πηΐββυτη, ΒΘ ψυδ ἀϊοῖξς ἀοβροηάθηβ. 7ᾶπυὲθ 5ϑ ΡΒ πΔ]6 

τὐογοίσίοἴθυβ ποσυογαμξ. 515 βαργα ορίατ. 41 Βὰ- 
Ἶ ὐ κεν φεημαι δὰ του θγουϊαπι ἱποδυξίογεμι. Ῥοββὶξ οἰϊδιη 

δαὶ : εἴ τιν᾽ ἔχει σύγχοιτον, ἐπὶ προθ. ἴ Ηος ΟΠ Δγάοποη 
 φοπἤθοῖδεα υἱᾶθο 'π βοιιθᾶϊβ. 1 56 ἰὰ πηΐπιιβ Β6ΠΘ ; πᾶτη ἰΐὰ 
᾿ ἱ οββεξ ἰη σοάϊοθ, ργοροπογοιη ἢ τιν΄. » Ἐτηθπἀδ ΟΠ Τὴ 
᾿ ρογίροϊξ Ἠδοκογυβ μαράνας, οἰϊαπι ροῦ 86 ΠΟῚ 5815 ἀρίυτη, 
ΓΥΡΟΝΜΕΝ μέν. - 6 ἐχδήσω ϑαϊτηδ5. οἱ Βοίβᾷ.: ἐχϑήσας 
(σά. --- 8 στοργὰς ({ ἱπίεγ Ἰΐη. στοργῆς) σχύλα τὰ δ᾽ ἐχρέμασε 
Θοᾷ. Βοΐβθ. στοργᾶς. « Σῶν χώμων ἀϊεξέαπη 5ἴπ6 ῥρδοι- 
᾿Μαῆ τβρδεΐα δα οομηϊββαϊομομη. Κῶμος ΒΟΟ 1060 βασγα 
. Ὑεποτῖβ Ξἰσηϊοδί : ́υτθ ἄδἃ ασπι, τυ 4118 πυπηῖπᾶ, ΠῊῪ - 

βίοτία 58 Παμιοαΐ, μύστης χώμων ὙΘΠΟΙΙΒ 15 Ἔβξ, ααὶ ὨΪ5 
χη βίου ἸηϊΠδξυϑ ἄδαδτη οὐϊέ δὲ ΠΟΠΟΓΟ ῥγοβδζαϊίαν. » 
ας. 

ΟΠ ΟΥΧΟΗ. Γοιημᾶ : Μελεάγρου εἰς Καλλίστιον. --- 2. « θ- 
Ε μος πΐοτα ϑυγδουβδπογιτα δϑξ Χ, σύδτῃ ἱηυθηϊξ ἘρΙΟΠδτ- 
᾿ τηῦβ, 4υθπι οἰϊπι Ξοτθαγοίαν ΚΗ. Ζαῖὰ 4πδ6 ποπηϊπαπᾶδ 
ἔυογαξ Καλλίσχιον, Οὗ ΡΟΝ γα ἴδιηογα, ἰσχία, δα τοσαΐᾶ 
ξυϊξ Καλλίστιον. ΕΤσῸ πιυίϑέμυτη [αἱ χ᾽ ἄυρίος Πΐογα, ἴῃ 
5πυριοοπι Τ.. 516 τοοῖθ Ομ Ρ. 99. ποὴ υδ]άθ οὔβεα- 
ταπὶ ἀἰπίϊοοη δβὲ ἱπίογργοίαίαβ.» 8. 

 ΟΥΧΟΠΙ. Τιομημιᾶ : εἰς Κλειὼ κόρην ἐρωμένην. 5:1 ΠΤ ΠΤ 
᾿ φρἰ στδιηγηδίὶ 563, υδὶ νυ. ἀπποῖ. Ἀθοΐα Ἠθοκογαβ 1, Ρ. 221 : 
«ἴῃ δβ συ ἀἴγογβα Ἰοσυπέυγ, ἰδπέθτη οογγθοίογαπη μγῶ- 
Ροβίογα ΟυΓὰ ἔθ ΓΘ ἱπέογροϊαΐδ: βαπέ, φαύτη ργβεϊηἃ 8Ρ6- 
᾿ οἷδα ποὴ ἀἴγογβα [πουῖξ. » --- ἰ τὰ γαλάχτιν᾽ ἈΘΙΒΚΙῈΒ ; ἀγα- 
Ε ̓ χαχτιν᾽ Οοᾶ., Ἰάδτησαθ ἄδωνι πος Ἰοοο, ποθὴ ἅδ. --- 4 προφά- 
᾿ σεις: Οοά. ΒΓάποΚ. ἄπαγε, 568 δἰΐοτατη, η16 5ϑοιηι αὐαπςαὶ 
(ΑΔοηΐβ), 586. [δία Ἔχ} }5 Θ᾽ αβτηοαϊ ἰταπεῖϊυβ ἃ ΡΓΙΓηᾶ 
βϑουπᾶδγο Ρογβοηᾶ δα (θυ 18. 
Ἴ 

᾿ς ΟΧΟΙΥ͂. Γοιηπὰ : εἰς χόρην Εἰρήνην παρ οθένον. ---Ἴ. « Ὑε- 
Βυβίοπιπι ἀδογατη δαἀβροοΐι8 115, χαΐδαβ ἰαυθηΐ, σϑ- 
παπίδξοπι ἙφΟηο δῇ. 51. ΙΧ, 6ρ. δή. » ας. Οαΐ 56 4αεπίϊ 
ΟΥαῦβα ἐρχομένην φοη  οϊεβαῖ, αἰγσίποη Ῥγοαἀθαπίθμη ὃχ 
Ἐπαίατηο Ὑοποτῖβ, υδὲ ογπαΐβ οἱ ἀομαΐα 6556 Ππραίαγ. --- 
ὃ. « Θάλος, εοπῖ. 6Ρ. 174, 1. Β6 ἐχ τριχὸς ἄχρι ποδῶν οοπί. 
ἈΡγοβοι. δὰ Αὐἱβίδῃ. 1, 12, ν. 399. ΡΙδυΐαβ Ἐριά. Υ, 56. 
1,17: ὕδαιο αὖ πὠιπισιιίοσιίο αὐ εαριϊιηι διυυηιηιιηι 65 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ Υ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 1τ141 

[οεἐϊουϊδειηια. Αύγδου, οοηΐ, ορίοτ. 13. Ἐξ γλυπτὴν ἀἀάϊξ ΟὉ 
Γγοααθηΐθμ ΡΌΪΟΠΓΟΓΌΓΤΩ ΘΟΓΡΟΓΌΓΤΩ οὑπὶ βἰδξιβ σοτηρᾶγα- 
τἰοπθι, φυδπι τηθηβίγαυϊ δὰ Εππᾶρ. ἢ. 380.» ΒΒ, --- 5,6. 
« Φυηρδ ἐπὶ οὕτη ἦχαν : ἐφῆχαν ἠϊθέοις πολλοὺς ὀϊστοὺς χερ- 
σίν. Βαπ6 Βΐσ ΠΌΘΟΥ χερσίν, ᾿ἰοοΐ βοχαδίαγ ἀπὸ τόξου ἁρ- 
πεδόνης, ἀοσοηξ Θχθιῖρὶα δ ΗυβΟΒΚῖο θχρτοτηρία δᾶ Τὶ- 
ΒῈ}}. 1, 6]. 3, 4, Ρ. 74 564. Πορφυρέης, Ρυϊοῦγῳ εἴ 5ρίθη- 
ἀἰάδο, υὐ Ατηογίβ. » ας. 

ΟΧΟΥ͂. Γιοτημπᾶ : εἰς τὴν ἑαυτοῦ ἐρωμένην Ζηνοφίλαν. --- 
1,2 5. Οοάαχ. Τουρία5 Ζηνοφῦᾳ,, υἱ ἀδ5ῖξ γϑγθῦτη : Ρτο- 
Ροϑβαθγαηξ 980088. ἀπένειμαν γε} ἐπένευσαν, ΠΟΘΟΚία5 συνή- 
νουν, Υἱγ ἀοοίαβ ἀποηντηῖ8 συνεῖραν (ποα σοηβθηϑιι γϑοὶ- 
Ῥίοθαπέ Βοῖβ5. οἕ Βοίῃ.). Αἀάϊξ Βοίδε : « Οορίαγογατῃ ἀ6 
Ἰοσοπᾶο σύνευνοι Ζηνοφίλᾳ, φιιᾶ σῆν Ζοπορλέϊα πὶ εοάδηι 
ἰεείο τεσιϑδαπί, βυθασαϊξο γοῦθο ἀδπάϊ, οὔἼγοπαϊ. [πη 56- 
ἀυθηΐθ δρίστ. βυπέ Ζοπορ 6 σύγχοιτα φῶτρα  ἀἴγοῦϑο 
αυϊάθτη ἢδθο 86η58}. » ΗΘΟΚΟΓῸΒ ΡΓΟΡΔΌΙ ΠΟΥ 88π6 σύν- 
εὖνε Ζηνοφίλα, γογθυγη ροίθπβ ρῥγίτηυση χυϊάθτη δχ δρῖστ. 
140, ἀοἰπάθ οχ βεαποπίϊ 196, Πυῖο δρ᾽ στατητηδίϊ ργροβί 5, 
Βῦμπο ἰπ τηράστη : 

Ζτνοφίλα, κάλλος μὲν Ἔρως , σύγχοιτα δὲ φίλτρα 
Κύπρις ἔδωχέ σ᾽ οχὔδῳ πες εἰ; Χάριτες δὲ χάριν" 

αἱ τρισσαὶ Χάριτες τρισσὸν... 

Ῥδυῖο τοϑ 5 ποβέγιτη δορί στάσημηα 50 δ] υπρὶ Υἱἀδαίαν μεῖς 
γϑϑαΐ ριστδιηγηδίϊβ 140 : 

αἱ τρισσαὶ Χάριτες τρεῖς ἔδοσαν χάριτας, 

56ἃ πουΐγαπι δορί σταγηγηδ, 4υ8}18 δχ Ὀΐη15 οοτηροϑοῖ Ηδο- 
Κογαβ, ἰξα Ξογιρίαπι ἴαϊβ56 ἃ Μείθαρστο ᾿ϑροπίϊ ουΐᾳαθ 5ἔδίϊ πη 
Ραίθθίξ. -- 2 ζηνοφίλαν τρισσὰς ΟΟά. --- 3 ἁ μὲν ΒυρΕΓΡΟΒΙΐο 
ἡ οἵ μορφῆς βυρεγροβίίο ἃ Οοά. --- 4 ἵμερον δὲ Οοά. οτηΐ550 
ἅ. « Τὸ τοροξϊξατη νοοδθυϊυτῃ οἰ αβάθπι βρη Ποδίοηϊβ, 
λόγος, μῦθος, ἔπος, ποη ἰδγοπάσυχηῃ ; συλ γοτη οΟΠΪθοΐ : 

ἵμερον, ἃ δ᾽ δάροις τὸ γλυχύθυμον ἔπος. 

Αηϊτηδάγογία δἔϊδμῃ, 5ῖ δρ᾽ στατητὴδ ΡΟΥ 56 ἰηΐοσταπ ΠΑΡθΘᾶ- 
ἴυτ, ἀδέιτη λόγοις βῖγα ὀάροις ΠΟῚ ὨΔΌΘΓΘ 400 ΓΟίοΓα ΙΓ, 
4αυτῃ ργεθοθᾶδξ θεμένα ἐπὶ μορφᾶς. "ΠῚ ΘΠ] ΠΟΙ͂5 τα 15 
δὰ ἔδοσαν. » ΗδΟΚΕΥ͂. --- ὅ τρισσάχι σεῦ δὲ μόνας χαὶ χύ- 
πριδος ὥπλ. Οοᾶ., ἱπροηΐοβα δ (6 Π]οἰἴοῦ σουγοχὶξ 780088., 
Ργοθαηΐθ ΥΥΥΓ ΘΠ βαομῖο, Ἡδοκογο, 4}1|53, ἀυθδξαπίαε ατοῆο 
Ρ. 117, αὶ ἱπέογ 8118 : « Οσοῃίογίατη οί, αυοᾶ, ααῦτῃ δηΐα 
Οταϊξίαγαμι ἄοσπιμ αἰσογοίαν γλυχύμυθον ἔπος, πυποὸ Πειθὼ 
μύθους ἱπβέγιιχί556 ῬοΓΒΙοίυγ. [ἃ ΠΟΠΠΌ]}}18 γϑγοὸ 1Π|4,, υἱ 
Ἠοττηοβιδηδοΐθ, ἱπίο αγαδίῖδϑ τοίογεθαΐογ.] Εογίαββ 6 ΟΠ Π65 
οσοηϊδοΐαγοθ Ὑᾶπὲθ βαπέ ἴῃ δρίστδτητηδίθ ἰᾶοθτο ἀξ Τη8]6 
οοπβαγοϊπδίο. » --- 6 μυθούς (510) Οοά. 

ΧΟΥ͂Ν. Ἰδυκοδ - εἰς Ζηνοφῶαν. --- 1 Ζηνοφίλα. σοᾶ: 
Οοηΐ, δὰ ορῖστ. ργωρθάθῃβ. 

ΟΧΟΥΗΙ. Γϑιμηᾶ : εἰς Τιμὼ χαὶ Δημὼ τὰς ἑταίρας. ---. 

4 ναὶ 5ομερίογ. οἱ ατῖ.; καὶ τὶ. Ὑπν., οοηΐ, 6Ρ. 165, 4. --- 
3. « (Ἰ]οβϑαΐοῦ ἴῃ πη ΔΓ ΡΙΩΘ Οοάᾶ.: ἐγὼ νομίζω ὅτι καὶ τὸ Ἰλιά- 

δος ὄνομα ἑταίρας ἐστίν. ΕΓ τοοΐθ νομίζει. » Β. ΒΓΆΠΟΚΙΙΒ 

Ἰσιάξος. Οὐοᾶ ο8ὲ ρ. ἀτοίζίαμη. Ἐπ ΜΆΓΟΘΙ Οογη 5 1ὰ- 

50ΠῚ : «6 [ἰς πάλι χιλιάδος, χιιοαριίψιο ραγζαϊἑ οηιοτξ 

ἴα δυο ἀο ᾿ ὀρίσγαπιηιδ. Ο᾽ 65} ἰ6 ρεπααπὶ ἀ᾿ Απαεγέοπ δὲ 
565 «ἴδια μι απιοιγς 6 {16 ἀ6 ΒΠοάε5 : Ρόδου τε δισ- 
χιλίους ἔρωτας. » --- ὅ πνεῦμα Μαοϊποοοῖυβ (ποη ΜοίποΚ.); 

τραῦμα Οοἄᾶ. εἔ ΡΙαη., φαοά τοὐά!αϊ ἀτοίυ8. --- ὁ εἴ γ᾽ 

ἐθ. ΡΙΔη. 
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ΟΧΟΎΤΠΙΠΙ. Πιοιηπηᾶ : εἰς Ἡλιοδώραν, Τιμάριον, ᾿Αντίχλειαν, 1 

Δωροθέαν. --- { οὗ πλόκ. Οοά., ΒΙΡογΡοβίίο μά, φυοὰ ἰη- 

(Πρ ἐατ. ---- 2. τιμαρίου Οοά. « Βογρδὶ Οαπὶ ατῶῆο Δη- 

ναρίου. Επϊξ φυϊάθηι Τιμάριον ΜοΙΘΑΘΥΙ ΔΙηϊοὰ Υ. ΘΡ. 204. 

δρᾶ Τιμάριον ἔογτηᾶ ἀἰτηϊηαξῖνα ἰδπέαπι αἰ οτί ἃ ργσοάθηΐο 

Τιμοῦς. Ροδδεΐ οἴ 50ΥἼΠ] [Θ΄ Τὰ ΒΓΘΠΟΚΙΟ] Δημοῦς ΡΓῸ Τιμοῦς, 

βουγαίο Τιμαρίον. 56ἃ 6ρ. 197, 1, ΟΔΡ1}} δα ἀαπίαγ Τιμοῦς. 

Ἑπΐξ δυΐοπι Δημὼ γ6] Δημάριον ἃηηΐοᾶ ΜοΙοδστΐ, ποίδ ΠΟ 5 
οΧχ 6Ρ. 172, 178, 197. ῬΗΠοάοΙηαΒ, 4ϊ οἵ Δημῶ δτηδθαΐ, 

ρᾶπι γοοδὲ ἱπ δοᾶθπι δορὶ σταιημηδίθ Δημῶ οἱ Δημάριον, ΧΙΙ, 

6Ρ. 173. Τηΐτὰ ΥἹ, 6ΘΡ. 61, Ἰοιητὴᾶ Παμφίλην γοσαΐ 4υδ 

ἰπ ἶἴρθο οοπηίοχίι Παμφίλιον ὙΟΟΔΙΌΓ ; οἱ ΥἹΠΙ, οὁρ. 298, 

Λύκαιναν ταῦ Π ΓΘ πὶ 4185 ἴῃ ορίστδτητηδίθ᾽ ἀἰοία οϑί Αυχαί- 

νιον. Εἰ θα. 6ρ. 487 Ρδγ]6 Θχθτηρὶ πὶ Φιλαινίδος οἵ Φι- 

λαινίου. ϑῖς Ατἰβίοοποίο 11, 14, οδᾶθπι τ] θοροῦ ]α Μέλιττα 

νοοδίαν ἂς Μελισσάριον, υδὶ γ. ποί, Ρ. 697. Αἀ46 ΑἸ]αΐ. δὰ 

Μοίΐμοάᾶ. Ρ. 387; Μυγαΐογ. Απροᾶ, Ρ. θά οἵ 127.» Β. Μίγα- 

ἴὰγ ΜΑγΟΘΙ] 18 ΟὉΠΊ65. « πρόθυρον οὐΐθ ραγηιὲ 165 αἰϊγαὶί5 
φεγϑοηλιθῖ5 (65 αὐογόθ5 : σοηυηιθη 66 ὑοϑίϊδιυιϊο (6 Ῥίηιο 
βογαϊί-ἰϊ ὠ ἤὸοϊιο ἀο Τ᾿ αηιοῖ  » Ἀθοΐο τηϊγαίυν, βοᾶ 
ΘΟΥΓΘΟ οποὰ ἴδοοτα ργωβίαϊς. Τ ΓΟ Πἶσο πρόθυρον πῃ 400 
Ρῥτοβίαθαϊξ Ῥθηιο (Υ. 6Ρ. 179), 581568 τηθτηογαΐαμῃ ἃ ΜΕε]θᾶ- 
σῖο. --- ὅ Ροβί φαρέτρη ἴῃ Οὐαϊοθ γοχ ογαβᾶ: ΟΘΥ ΠΗ ΕΓ 
ΤΠ γὼ πρ. ὦ..εν. « ΤΑΡγατίπ8. υἱαθιοθ 86. βου ρβογαΐ πτε- 
ρόεντας. ΕχοΙαϊ γοοδθα! μι.» 966. Βναποκίαβ Βαρρ]οΐ 
χρυσέη, ατοἤπι5 πρὸς ἕνα, ΒΟί 8 πρώην, ἄθ 40 ἱηγοηίο 
Βοϊββοηδάϊιβ δὰ ΟΠπουγϊοίατη Ρ. 348 : « ΝΌΡΘΥΠη6 Υἱν ἀο- 
οἴυβ, δἀσηδίί5 {ον }8. 1818, βου ρϑὶς πρώην, ΤηΔ]0., πὶ [Δ8]- 
ΤΟΙ, 5. ΘΟΘΒΘῈ ; Πδ1ὴ βᾶρὶ {85 ἀρ θηΐ 6856 ἤὰσηο, υἱ δηΐθᾶ, 

γΟΪΌΟΓΟΒ. ῬΓΙΌΡΟΠΟ λίαν πτερόεντας, δασίἑαϑ τοϑῖοσ65 ηϊ- 
νην, χιιαδ 66 ΘΟΉΡ650676 υαϊὶί ΡΠαγοίγῶ ορογοιι- 
ἴμηι. Μυ]ΐα ροβϑιηΐ 8118 ἐδινζαγὶ : φαρέτρη, (βλέψον) πτερ., 
Υ6] ἀυρ) οὶ ορ ποίο, φυοᾶ ἐγΘα θη δϑί : πυρινοὺς πτερ., 
πιχροὺς πτερ. » Εἴ πρόσθεν πυρόεντας ΜΆΓΟΘ]]18 ΟΟΤΏ68. --- 
6 κρύπτεις Οο., ΟΟΥΓ. ΒΓΆΠΟΚ. 

ΟΧΟΙΧ. ΠιΘημλᾶ : εἰς ᾿Αγλαονίχην ἑταίραν. « ΑρἸδΔοηΐο6 
ΡΌΘΙ|1α, ουΐ, 81 τοί υἱᾶθο, ρβοϑί θρι]ὰ8 ἃ Νίοδρογὰ (πο- 
ἄδτη {{05 Ὑἱγρίηἰ αἰ 5 Θγορίαϑ Γαθγαΐ, Ὑ ποῦ φυδοάδῃι ἀοπᾶ- 
τα ροηΐϊί.» ὕαο. Οοηΐ. ΗΘΟΚΘΟΓ. 1, Ρ. 105. --- 3 οἷς Τγ8]6 
Βυϊάαβ ἰη Μυδῶντες, φαοα ΘΧΡΟΠΪΐ βρέχοντες, διυγραμμένοι, 
σαπέντες. --- ἀ χεῖται δυϊά,, 56 ΤΘ]ΟΓ68 οοὐα. χεῖνται, αὖ 
ΡὩ]. --- ὅ ἐνδύματα ΗΘΟΚΘΓΕΒ ; οἀοθαίαν ἐχδύματα. 

ΟΟ. Τιρμηηᾶἃ : εἰς χόρην τινὰ ᾿Αλεξώ. ΗΟσ οἵ βο4.6 8 
ΘΡΙσγαιητηδ οἰ υϑάθηι θα] 6586 Ῥαΐαὶ ΗθΟΚΟΥ. 1. ο. -- 
1 πνεῖον τες (810) Οοᾶ. Ὑἱ οι μύροισι ἀαϊγ5, ΡΓῸ 40 
υύροιο ἨΘΟΚΟΙαβ, Πἰδίατη ἀθίθπαθγο βία ἀθηβ Ὁ. 69. Ργῶ- 
ἰογθᾶ « χρόχος ᾿ΡΒΌΤΩΠΘ ΟΥΟΘΌΙΩ, 8 ΠΡΌ ΘηΓαΓη ΟΥΓΟΟΙ ΠῸΠῚ ἢ 
Νααΐγυτῃ 88.018 ΘΟ οαθ. Αἢ ΡΓῸ χροχωτός, Ἰαΐαοὶ ΦΟΙ]ΟΥ 5 
ἱπαυτηθηΐο,, ἀϊοΐατη ὃ» Ψψα(. --- 3 Θῆλυ δάγνου Δ} 6 Ὁ οδ- 
Ῥίοπάσμι, 58] ηδϑῖ1ι5 στῦβοθ Διο ρϑὶἐ : μαλαχῶς χαθορῶντι 
χαὶ στραδίζοντι ἐπὶ τῷ τὰς γυναῖχας καὶ τοὺς παῖδας ἀπατᾶν. 
-- ἅ χεῖται σοᾶ., οοΥν. ἈοΙϑκ. 

ὉΟΙ. Πιριηπηδ : εἷς ἑταίραν τινὰ Λεοντίδα. --- 8 μελισθὲν 
ἨΘΟΚΟΙῚΒ; μεληθὲν Οοᾶ.; σὺν Μούσαις μελετηθὲν 54]Πη88. 
Οοηῖΐ. ΤΏΘΟΟΥ, ΥἹΙ, 12. 

ΟΟΠ. Τιθημηᾶἃ : εἰς Πλαγγὼ ἑταίραν. « ΟΔ]|1166 γοΥεϊί 
ΤΔΥΌΠοΓ, ποῖ. δᾶ ΟΠμδτΐ. {. 11, Ρ. 198.» Β. 6 Πλαγγόν: 
ΤΘΓΘίυ106 απηοϑα Αἰμθηδοιιβ ΧΙΠ, Ρ. ὅθά, Β. « Ηδο ἀο- 
ῃᾶτὶὰ ἀραϊοαΐδ 6556 ἴῃ ἔθ ῃρ]0 ὙΘΠΟΙ 8 Αὐϑίποβ ἘΦ βίγ5 
βίαϊαο, φαοὰ ἀρογία Πγπηδΐ υθῦϑιι5 2, εὐίππων ἐπὶ προθύρων, 
ὉΠῚ ἀθ Νορίπηο οορί [τὶ ρο586 ρυΐαθαΐ Ζοοθβίυβ..» Π66- 
ΚοΥ. -- 2 πλαγγὼν, πΠοη πλαγγὼ, Οὐ. --- 3, 4. « Τῃ οαγία- 
ΤΩΪΠ ΘΟ ΘΒ[Ὑ], 56 ΤΠ ΔΡΠΟΥΙΟΟ ἀμιδγιιμ) 56.616 8.55] ΔΓ ΠῚ 
ἐπιθαάππι αἱ ὑγῖχ Γαογαΐ ῬΙΔηρο τηργοίγῖχ, ρθη ρβηξίβαιιθ 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙῈ ΡΑΓΑΤΙΝΑ 

τυ]ογαΐξ οοχῶ γᾶ. Ραΐαΐ Ταῦοὶ. Θῖας. ΡΙπὰ. Ῥ. 19 νὸ- 
τᾶτη ἴῃ τί δαυϊ πὶ (888 ἀυδυιπι τη] ΘΓου] γα πὶ οοη- 
οογίδεϊοποθμι ; οαΐ πὸπ ϑϑθηΐίου. Πῶλοι 'π τηθίδρμογα ἢ|ἃ 
οοπεϊπαυδία βαηΐ ΡΊδηρο ἰρβὰ οἕ ῬὨΠ]πῖβ, δάλμιιο ἃ Ἰυοία 
{γοιηθηΐθβ. Ὠϊουηίαῦ ἑσπερινοὶ, φαοᾶ γοϑρου πὶ (υἱΐ 
οογίδτηθη. Νοίαπι δϑί 516 ἀϑαγρδυὶ ἐθι ΡΟΥ 8 θρ μοί Ῥγὸ 
δάνουιῖ8 οἵ γοηὶ ἰθηιρογὶ αὐ ρεγβϑοπαηι ἐγ αΉΒ[ΟΥΥῚ, 
αἱ Θογυΐα5 δἷΐ δὰ ὙἹγρῖ ἢ πηδα5 86 πιαϊιηιι ἀρφοῦαί, 
ΥΠ]|, 465. ΑΥϊξίορῃ. 1,08. 283 : τοῖς μὴ παροῦσιν ὀρθρίως. 
Ἐβί ὀρθρίοις ορΕπιο ἰη οοᾶ. 2712. ΝΙΒΠ πἷο υἱάθγδΐ ΤΔΥΌΠΟΓ. 
[δϑαυϊξατ ΘχθΘΠρΙΟΓ πὶ ἱπρθὴβ ὨΠΡ68 ὁχ Απποϊορία οἱ 
ΟΥΙΠοοτατη βου ρίϊ5. 1 51 υϑῦΐ βαηΐ πῶλοι, 8ϊ γουατη οογίδ- 
τῖθῃ, Θρ᾿ μοΐοη ἑσπερινῶν, ΟὨΪ 15. 56 Π5118 ΠΟΙ ΟΥΕ ]1ιι8, 
οὐἱξ δἰϊθπαπι. ΝΠ) ποὴ οἴθᾶο δααθβίγομι ᾿πἄστη Ὑϑϑροὶ 
[υἰ556 Ρογδοίυτη. » ΜΒ. Μίγο Ηθοκοῦιβ ἱπηρὶξ Π05 σοηϊνοβ 
οὐπὶ Κύπρι φίλη, Γδηλι5 απιῖοσα Θχιογιηι Ζορ)ιμτὶ ἴαξο (2) 
μϊπηϊομίζνηι, οορίίδηβ ἄθ ὙΘΠΟΥΒ ΒΔ 06}10 ἴῃ 
ΖΟΡγτῖο ργοτηοηΐοτίο, ἄ 4ὰ0 ἀρὶξ Ῥ. 72-75. --- ὃ τήνδε 
τιθεῖσα Β0Π ποι ἀΘννῖηι85 ; τήνδ᾽ ἐπιθεῖσα Οοά. οἵ οἀᾷ. 

ΟΟἸΠ. Ιουητηὰ : εἷς Λυσιδίχην. « Οἱ Ἰαξίπατη Ἐοἰβκὶϊ 
ὙΟΥΒΟΠΟ ΠῚ τοροίυϊ Τιάγοθμογ. Ὀΐθ5. ἀθ Ὑθπο Ρ. 285, 
ΒΆ]Π166 στ ποί. δᾷ ματι. {, Π, Ῥ. 193. --- 1. ἘΦ ἰπ 
μος ορ᾽ στατητηδίθ ἀ6 υθπογο ροπᾶ πα οὶ πὸ ἀυθέο. Αα- 
αἰγὶ ὀχοϊοΐοβ δ ἔθ ργΟΌΓΟΒΟ5 ΥὙἱγῸ5 ααΐ, υἱ 550 ΓΘ ῸΓ 
ΠΘΒΓΟΥΘΟΓΕΙΠῚ ΠΟΥΥΟΓΌΠῚ ἀΟὈἢ Ἰ88,, Παστὶβ οββοηΐξ Ἰδοθγδηᾶὶ 
οἵ δουϊοῖς ραπρσοπᾶϊ, 6 Ὑθποῦθοὸ Παρτόσγύτη ἀ811 ΠΠΡ6]} πὶ 
βου ρϑὶξ Ἰαξπατη ΜΟΙ Ομ 5., αθτῃ ᾿δίϊη6 δὸ σα! θα οἀϊαϊξ 
δηΐθ μο8 ΧΙ, Δῆπο5 Μογοίουϊ 8 Οοτηροπάϊδηιβ, ουἱΐ 9 πιο- 
ΓαΠῚ δίααθ ΠΡ] ΠΟγιπὶ βραγοϊ (ἴθ Ῥοαϊοαϊο σορποτηθη Χυ1 
ἱπαϊίαπν. Μύωψ λέγεται δυϊάς, φαΐ Βοο Θρ᾿ σναπημηᾶ Δ] σαΐ, 
ἣ μάστιξ τοῦ ἵππον, τὸ σιδήριον ὃ ἐπὶ τοῦ ποδὸς φοροῦσι χεν- 
τοῦντες τοὺς ἵππους. ϑθἃ νἱἀοίαν ργορτῖα βαπιθη απ δἅ- 
Ἰοοξναμα.,, οἕ μύωπα ἱπδίγυχηδηξιπι ἔαῖ586. 40 ἔΔΥἀἴΟΓ 65 
τηοΐτβ ἴῃ Βοο Ἰαο υἱτὶ βυρίπὶ γϑὶ ἐδιηηΐπδθ θχοϊδθδηΐαν. » 

Β. Ουἶδυ5 δᾶδο Πῶς οχ βομοᾶϊβ σμαγᾶοπίὶβ : « Βγυποίι5 
δΡ᾿ στάτητηδ ποβίγαπμι 6 {τα θ ἐπξο Πσοηᾶατη Θχ ΒΕ τηδ)αΐ, 
Ῥοβίθα ὑϑτὸ ἴῃ ῃοίἰ8 δᾷ 1, γβἰβέγΐδτη Ρ. 47 βοπίθηϊξζίδπι τη6- 
Πογ τὰ ΔΙΏΡΙΟχὶβ υἱάθίυν : ἢΐο οὶ ΠΘΙῺΡΘ 46 γθηθ 6 Ρ6Π- 
ἄυ]α ; φαοᾶ ππῖοα σϑόγαπι. ὙἹἱᾶ. ΒυΒηκοπίαβ δᾶ ἈΠ]. Ἀπ. 
Ρ. 260. » --- 8. ουδέπο (510) ταύτης Οοᾶ., ΟΟΥΤ. 54] Π1Δ85. 
Τηϊξίο Ὑθῦβαβ « ΤᾶγΟΠ6Γ. ῬΓῸ ᾧ γυ]ΐ ὃς, φυοᾶ εἴ γοϊπογαῖ 
Βοϊβιίαβ. 5ϑἃ μἰ ἢ} τυ δηάστη. β'θηβαβ βοαυδηξυτη : Εἴ 
ἀυδλπᾶο ἰρβᾶ βυρίηδ ϑααΐ υ]ο6 [πα ροθαΐαν, βοἀθηίθ ἔδηγῖπᾶ, 
ὨΌΠΖαΔτη ἰρϑὶ Τα δαμπηοίαμη οδ]οδΥ,, αἵ ΘΠ. αν οὐΌΟΥ {ἢ- 
σογσίαυγ. --- 5. Ταίε!. 1. οἰΐ. δὰ Ριπάδτϊοα ΟἹ. 1, 82, δέμας 
ἀχέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων, ὰπΠῸ ὙΘΥΒΌΠ ΔΡΡΟϑιΐ ἐξ 
ἱπξαγργοίαξιιβ δϑέ δ] 16, ποὸη τροίθ, 8ὶ αυϊᾶ υἱᾶθο. » 8. 

ΟΟΙΨ. Το : εἰς Τιμάριον ἑταίραν, τωθαστιχόν. « δά1α 
γοίυϊατη [δοΐδηλ οαπῃ πδυϊρίο Πυο 5 οἵ υϑη 8 αυδϑϑαΐο 
σοιηρᾶγδΐ. » 766. --- 1. « ἙξΐγτΩΟ]. Μ.: χέλης...» εἶδος πλοίου 
ληστριχοῦ. ΕΓ δυϊάαθ ἢ ΤΟΒρ οἴθη8.,, εἶδος πλοιαρίου μι- 
χροῦ. Αρΐδ τηρίδρμοτὰ πιθγοίτιοὶ. Νοίΐαμη δυ] δ Αὐρυβίο 
ΠΙἰδ ἀἰοΐατα : πηφιαηι πἰδὶ παυὶ ρίθπα ἰοἴϊο ὑϑοίογθην. 
- 2. Εἰρεσίην. Οοη πυδίαν τηθίδρῃογᾶ. 510 ἴῃ 
ΤῈ Ὑϑηθγθᾶ θρῖρτ. δέ, 4.» Β. Μοϊποιίαβ Ρ. 171 : « πλωτὸν 
ἐΐα ᾿π 6} Π]σοηάαμη 8δὺ δὶ αἰχίββοίΐ ροοΐᾶἃ Τιμάριον οὐχέτι 
πλωτόν ἐστιν οὐδὲ φέρει Κύπριδος εἰρεσίην. ὙΘΥΒΟΓΌΠΙ ἐδ ΠΊ6 ἢ 
οΟἸΙοοδΐϊο μαΐς ἱπέογργοίδίοηϊ ρᾶγατα ἕανοῖ; δα ποβοῖο᾽ 
δἃη πλωτῶν ρορία Β0Γ ρου, ἃ τϑοΐο οᾶϑὰ πλώτης. 510 
ΜαΙθᾶρΟΓ τὸν νάστην ΧΙΙ, 6Ρ. 167, οἵ τοὺς πλωτῆρας ΑΥΒ[0Ρἢ. 
ΕΘ]. 1086. » --- 3 νώτοισι ΜοΙπΟΚίυΒ : ἸΘσοθαΐαν νώτοιο. --- 
4, Πρότονος ἱπξοΠΠσοπάατῃ 46 οΔ01}118. --- ὅ, Θ. « ὈΙΒέοΠοπ 
510 σοηϑβίλιθ : χαλᾷ δὲ (δοίϊγα, 5611, Τιμάριον ) σπαδο-᾿ 
νίσματα μαστῶν, ἱστία αἰωρητὰ (ποη, 86οι5 ὧο ὉτὉοῖα ρ6- 
ἀθηϊία γ, ἔχει δὲ (6δᾶθπι) στρεπτὰς ῥυτίδας γαστρὸς ἐκ σά- 
λον.» αγωῶζ. Ῥ. 103. Αα σάλου Βοΐῖβ8.: « Ἐοάθηι ἴΓΟΡΟ. 

ἐδ οδ, ὧν ἂν να 

; 
' 



ἐτὐρεσωνδυσον ἐὰνν ὑενουννναι 

ἸΝ ΟΑΡΌΤ Κ᾽ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

: σαλευόμενος 6Ρ. δά. » --- 7 χοίλη Οοά., οοΥγ. ατωῆαβ. --- 
8 ἔντροφος οοηΐ. ἩΘΟΚΘΡαδΒ, 4υοα Προ 'ῬγΟΒΑΒς: Π6Ὸ ΟΡ 
ο ΜηαδΙΙΟΠ6, ἐστί ἀἰοαΐαγ υἱ ἔνεστι. ---- 9 δυστανός 
᾿ τεζωὸς ἐτ᾿ ὧν δ᾽ ἄχ. Οοάοχ; δύστανός τοι ζ. ϑαϊτηδβῖτ5 οἵ 
Οτγῶξ,; δύστανός γ᾽ ὃς ζ. Βταποκίυβ, οἵ 8111 δἰ ἐξὸν σοὶ δίϊ νὰ πὰ 
ἐπ δγθηΐθβ, « φυοὰ ἴῃ (Δ]} γογθογατη ἡαιποίατα (ἱπαιίξ Μεὶ- 
ες ) ποῃ 6586 πΠρορββϑδυίατη ἀοοοΐ ἨΟΠΊΘΙΙΒ : δυστήνων δέ 

παῖδες ἐμ! μένει ἀντιόωσιν. » ΝοΞίΤΟ [δηη6η 1000 ΔΗ ῖ- 
Βαθοῖ δύστηνος, ἃ0 81 ἀ6 1ΠῸ φαορίδηι ἀϊοογοίαγ. 

- 10. Ἄνωθ᾽ ἐπιδὰς, Ρ]ΘΟΠδϑΠη8 Ροοδίϊοι5, ΄Ζαοᾶ δχθιη- 
ἄοοροί Οτεῖ. Ρ. 104. « Εἰχοσόρῳ, οοηῖ, 6Ρ. 161, 2. 

Π: "ξ Ἰηθϑέ τὰ δ ποιῆθῃ “Ὸ 8. ὁ ταφὸς, ἱηΐον- 

8 

Ρτοίθ Μόβο ΤΙ. σχεδ. Ρ. 53. » 8. Αἴχαδ ἱρϑβὶ γδίυ! 
᾿γοίαϊεουθ σοροὶ ἀϊοοὈδηΐαγ. 

(οΥ. Τ1ιϑιητηδ : εἰς Νιχώ " ἔστι δὲ ἀναθεματιχόν. Ῥ6}]ἃ 
᾿ὙΒοββαϊα Ὑοποσὶ τβουθαμη τηδσίουτη ἀοαϊοδί. --- 1 ἠνξή- 

118 

(ουῖθ8 ἀπὲ οἰ τ προηἀδθ δϑϑοηΐ ἰγαβοογθίασ, ΝΙΡΔ γα Τὴ 
θυροχοπιχὸν μέλος οδηθραΐ, ΄φυοά αὐλήσεως σΘη5 ΤηΘΠ0- 
γί ΤΥυΡΒΟ ἂρ. Αἴμρη. ΧΙΥ, Ρ. 618, Ο. Ηοο 5ὶ ἴδηθδβ, Ἰθηὶ 
ΤῊΔΠῈ ΓΟ ηρσα5 αὐλείοις συγχοτέουσα θύραις. » Μεϊποϊ. Ηϊ3 
8118 ἨΘΟΚΘΓΙΙΒ ὙΘΓΒΌΤΩ ἰΐᾷ ΒΟΥ ρβξ ργο Δ ὈΠΙουὶ βοπίοπίϊα .- 

σὺν ᾧ πανεπόρφνι᾽ ἐς ἠῶ 
ἡ ὔλησ᾽ αὐλείοις ἐγκροτέουσι θύραις, 

..»}6Υ ἰοέαηι ποοίθην αὐ αἰγογαηι οθοϊπὶ ἡωυοηϊδιι5 γιιὶ 
᾿ ΓοΥδ5 ἐπδυϊαϑαπὲ ο[[Γασίιιγὶ. ΑἸέοΡ ΠΟΥ]. οἱ Βγυποῖ. 

νιχοῦσ (510) Οοά.; ἴογξ ἡ νιχῶσ᾽ δυϊάδβθ. Τῃ π6 ὙΘΙΒΙΞῚ 
ἣπ . σαάχειν, ΟἿΌΠῚ 5'ση0 ΘΟΥΓΙρΡίδΙ 9 οἵ ἰπ τηᾶγρ. ζήτει. 

« « Ἀθοΐο Βιβοίυβ οἵ 581π)88. ἕλχειν, ΟΑΚΕῚΙΝ--ΘΑΚΕΙ͂Ν, ἴἰη- 
Ἷ  ἀογοδΙ γοτὰ Ὑδγβιιπὶ ῬΒΔΓΠηδοδ αι γίο ΤΗροου ἔθοθ ΤΩΘΠΊΟΓΔΠ- 
' ἴοβ; Η δαΐθπι δα ιδϑὶξ οχ ργ:ςοθάρηΐθ Ν. Ἴνγγα ΠΠυδίταί 
γοβοίαϑ δᾶ᾽ Ὑ ΡΡΙΠ Εδὶ. ὙΠ], 68. » 7κς. Βοί58. οἰΐαΐ « πο- 
α8 δὰ Ματγίπυτη Ρ. 122 564., ΟὙΘΌΖΟΙ, Οοτητηθηΐι. Ηδτγοὰ. 
ἘΠῚ, Ρ. 260, 5. βδογυπι δὰ ϑδηοτγιοῖ Μγβίοσγίδ ἴ. 1, 
Ὁ’ 193. » --- 3. Ποιχίλλουσα 5'π6 ΘΧΘΙΏΡΙΟ, ΠΟῊ 51Π6 διιἃ- 
᾿Ἰορία ποιαξγα! οι δοοθρίββα υἱάθίων Βοίββ., ψαΐ δηποίδυϊί : 
« Τιροἴἴο φοπ᾽δοξαΓ 15 ποιχιλθεῖσα ἃ ΒιαΠΟΚΙΟ τϑοθρίδ τα ϊεὶ 

οοΥϊξ ργὸ δοηπῖηδθ ποιχίλλουσα. » Ιηροηΐοδ6 94- 
φοβῖιβ χρυσωπὸς στίλδουσα. Τῃ ποίῖ5 τη58. ἰάδιη : « Εοτί. 

 ποιχίλῃ οὖσα, Οοηΐ, ΙΧ, 6ρ. 332,2. » Οὐυοᾶ ροβαϊξ οἰΐδηι 
ἨἩΘΟΚΟγιβ,, ΟΘΧχ ποικίλα. οὖσα οτἴυπι Ραυΐδηβ ποιχίλλ. --- 
ά, γναά νοι θοὰ. - ὅ μαλαχὶ Οοὰ. « Πορφυρέης. 15 ΘΟΪΟΥ 
μος ἀρὰ Υἱτὰ ΒΑΡΟΓΘ Οχ βιὰ θαΐυν ἴῃ ΓΘ τηδσῖςα. ΤΏΘΟΟΓ, 
Ὧ, 4 : φοινιχέῳ οἰὸς ἀώτῳ (δὶ υἱᾶθ Βοίβ8. ἐπ θᾶ. 560.). 
᾿λὰ εὐτίρδμας ῬΓΟ Ιοπάπ μη στέμμα ἐρίου λευχοῦ ἢ φοινι- 
χοῦ (οἸητηθη δίῃ πῃ Οθοροῃ. ΧΥ͂, 8. » (6. --- 8. « ΤΙ65- 

ἐγχροτέουσα ΒΥ ρβογαηΐ; Βοἰββοπδαϊιβ συγχροτέουσα. ΝᾺ 
αὐυἱὰ ομηϊ ἴδηι, 800 05. ἴῃ ποξξ. τη88. : « Ἐοτγί, ηὔγασ᾽, ἐν 
αὐλείοις εὖ χροτέουσα θύραις. » Ο. ΒΕΠποίδοτιι8. πανεπόρ- 
φνιος ἢ χὼ ηὔγασεν, 4υοσα ποη 6ϑὲ 5{ΠΠ πυΐα8. ΟΠμαγᾶο σοπη- 
Ῥαγαΐ ΤΏΘΟΟΓ. ΧΥΠΙ], 7. 

ΟΟΥ̓Ι ΤιΘΠηπηᾶ : εἰς Βιττὼ χαὶ Νάννιον. « [η ἐτθαΔᾶ5 
᾿ Υ̓  ποτῖβ. ἰγᾶτῃ Ργογοῦδί. » 7ας. --- 1 καὶ ἄγνιον ΡΙΔπ. --- 

8829 ΤΩ ΠΙΟΤῸ 5. ΟὉ ἱποδηΐδέϊοπιιπι, Ρου ἤδη ἰδιηοϑβέθ. Ὑἱᾶθ 
γάρ. δὰ Ῥγυδοηξιὶ γοῦρθα Οοηΐγα ϑυτημῃ. 1, 89: Νὸς πο 

ὧν " ΡΟΚοΡιβ, μείων πᾶς ἄρσην. « ᾿Αρσενιχαὶ λαδίδες χαϊὰ 516, ΤΆ ϑεαϊΐοα ἀοοί δεϊηνις 16 ηιαρσίω. Οομ, ΧΙ, 6Ρ. 259, 
ἃ; ΧΙΥ͂, 6ρ. 140, 2.» Β. 

 ΟΟΥΙ. Ιιϑιημηᾶ : εἰς Μηλὼ χαὶ Σατύρην τὰς αὐλητρίδας. 
-- 1. « 6 Απέϊροηϊἄα τηυβίοο Υ. Βυτοίί μη ἴῃ Ἡδηι. ἀ6 
Τ᾿ Αοαά. τοὶ]. ΧΙΧ, Ρ. 470 56ᾳ4., Ὁδὶ ἰδηηθη αἴγογβθ εοἰδεϊβ 

Ποη αἰδεϊησαπηΐαν. » 7946. -το 2 παῖδες θ᾽ αἱ 
μουσῶν Οοά., οοΥγ. Βοἰδκία : χαὶ ΒΓΌΠΟΚ. « Εὔχολοι, 5ἰπη- ὦ 
ΟΡ ο65 δἕ τηἰηΐπηθ τὰ] Μυβαγαπ) ἃ ϊῆοθ5. πη 6] Πσυηΐαγ. 
᾿αὐλητρίδες Ῥουηΐᾶ ΡΔΥΔΌΪ68. » Πδοϊ. 1, Ῥ. 107. ---- 
8 πίμπλησι Οοᾶ. « Ταχυχειλεῖς ἱπέο! σο οἷς ἀχώλυτα δια- 
τρέχουσι τὰ χείλη, υἱὐ Ποησιιβ αἰΐ 11, 35. Βδίβκίαβ παχυχει- 
᾿λεῖς, ποη ᾿ηργοθδηΐθ 5. μη ποίαθγο. » ὕκ6. ΟδΠΠι8 τανυχει- 
λεῖς, « φυοᾶ ρῥγδοίεγδτη Ἠθβείδπο. ὈΓΓ 6 ἕδτηθη ργεθϑίαγα 
Ῥυΐοῃῃη ταχύχειρας αὐλούς. ΡοΟ]ὰχ ΙΥ͂, 72 : ἀπόδεξα: καὶ 
τὴν αὐλητοῦ ταχυχειρίαν χαὶ εὐχέρειαν. 18 Το]αβί65 ΑἸ ΠΘΗΘῚ 
ΧΙΥ, Ρ. 617, Β, Ἐὀίαγατη Ἰαἀδὲ πνεῦμα ἀγλαᾷν σὺν ὠχύ- 
τατι χειρῶν.» Ηδφοΐ. --- 6. ζευξαμένη Μεϊποκῖαβ Ρ. 111: 
Ἰοσοθαΐαῦ τευξαμένη, « 50ἃ {010 6χ οογὰ ποὴ οοηῇοίθη- 

ἔυγν, 5οα οογὰ ἱπησυηΐαν. ΟΟηΐ, ΙΧ, 6Ρ. 828. ζευχτῶν δονά- 

τ 
χων. » ὈμροΡιβ Βεϊέγῶρο Ρ. 2ι τηδοθαΐ πηξαμένη. --- 
7 πανεπόρφνι᾽ ἐς ἠῶ Θρτθρῖθ τοβεϊυἱς Ἡθοκοιτβ; παν ἐπόρ- 
φνιος ἠώ Οοᾶδκ. --- 8.581. Οοάδχ, ἀοργαγδίθ. Θυοπιοᾶο ἡ ἠὼς Ϊ Ι 
ζιοοαί πανεπόρφνιος ἢ « 51 58π8 68 οαἰΐα ἸδοἴΟ, γε ]5 οὐ 
χοτέουσα (Δο᾿ αἴθοπι οἱ ραϊθηξϊαπι δχρυϊπιὶ ἀἰχοιῖβ, {πὰ} 
ἀμιεῖμα ἰοΐδηι ῬΘΓ ποσίθτη ᾿βάιδ δα 530}15 οὐΐα πη ΘΟΓηΪ5- 
ΒαΠΠθῈ5 δαδγαΐ, [ου θὰ 5 δ ΟΡΡΟΡηδραπΐαν ποη ἰγΓαΐδ. 
Μιαϊο ἴδιηθη δρίϊα5 ἴῃ οοηΐγαγίαμη ραγίθμῃ αἰοθγθίῃν 58- Ὁ 
ἔγγα Θομυββαπεθα5. ἰαγθηϊθα ἰΐα ἕαυΐββθ, αὐ ἰρβᾶ δίϊδπι. 
ν 

Ἂ 
᾿ 
" 
Ε 

᾿ΡτοΡδηΐθ 7 δοοθ βίο; ἢ μὴ... 

2 αὐτῆς ΡΙΔη.; αὐτοῖς (οᾶ. τη8]6. --- 3. ἃ 6χ ΡΙΔη. ΒΌΡΡΙΘ- 
ἔπ. « Εἰς ἕρα. ὕπάθ 10 0}ΠΠπ5 εἰπα τιηι γορδὲ ἑτερόζη- 
λον. » “ας. --- ἦ τὰς χοίτα: τὰς π. ΡΊΔη. 

ΟΟΥΙΠ. ΤΘπηπηᾶ : ἀποτρεπτιχὸν παιδοφθορίας. --- 1. Οοηΐ, 
ΘΡ. 19. --- 2 ἢ μὴ... ἐθέλει Βοϊδϑβοηδαϊι8 δᾷ Νίοοίδῃ Ρ. 79, 

ἐθέλοι Οοά.;: εἰ μὴ ΒΓΌΠΟΚ. --- 
3. Ὀιοίαπη οϑέ Ἐρομδττηΐ : 

Ἃ δὲ χεὶρ τὰν χεῖρα νίζει " δός τι χαὶ λάδε. τι. 

« Μοιηοῦγδΐ ΝΙΘΘΡΠΟΤΒ ΟΥΟρΟγὰ5 ἰη Απηροᾶ, τηοῖβ ΠῚ, 
Ρ. 198, υδὶ]᾽ γ. ποΐδιη. ἘΘγΙηΘ ἱπέ Προ ποχάτη μὰ τ18 56η- 
ἐοπξῖθο οὕτη ργϑοοᾶθηΐο; Βοἃ ἴδοοτγα μἰδοοῖ. » Βοῖξββ. Οαἱ 
βοαυθηΐζία [8 οοπδίϊ αϊξ ΡΓΟΡΔΡΙΠ ΟΣ ἀοϊοοία ἴῃ ατῆὶ 
οΟη ΕΟ ατί5 δοῖο. σοᾶοχ χαλὰ μένειν παρὰ χκοίτις ({ ἱπίογ" 
Ἰη. κοίταις ) εἶν πᾶς, οὕτη ἢδο ποΐδ ἴῃ τηδγρίπδ : ζήτει τὴν 

ἔννοιαν. ῬΙῸ μένειν 786. ἰδηΐαθαΐ μὲν ἔοι, ἩΘΟΚΟΙ5 μὲν 
ἐὰν, ἀγα. δ᾽ εἴ μοι. ΠΘΡΠ 5 υἱάθίυγ φαοᾶ σοπ]δοὶξ 

ΠΠαδίγαίαν ϑέγαίοηβ οδυτηΐπο ΧΙΙ, 7.» Οτωῇ. 

ΟΟΙΧ. Βοιημηᾶ : εἰς Νιχώ τινα χόρην. Ῥοδίαΐρρο 5011 
{ἸυΪΓ ἰπ ῬΊδη. Νιχὼ διηΐϊοδῃχη Αϑοϊθρίδδβ τηθιηογδὲ 
ΒΌΡΓΑ 6Ρ. 150. « Ουοά ἀ60}}16 φϑὲ δυριτηθηΐατη 4.0 δρὶ- 
δτδιητηᾶ οἱ δ βου θαΐαγ, ΝῸΠ ππῖιβ ἔαπϊξ τηθγοίτοἷβ ἰὰ πο- 
ΤΏ6η, Π60 τηΐὰ8 Υἱτῖ ΝΙοο τηθγοίγιχ ΔΌΣ ΓασμΘ οἔϊδτη 
᾿Αβοϊορίδαδο δρίσγδιητηα 2059 » Β. --- ΟἸοδπᾶον Νίοὺβ ἰῃ 
τηδῦῖ παΐδηΐ 5 ΔΙΏΟΤΟ οδρίαϑβ, γοίβ δὰ ὙΘΠθσοιὴ ἔδοῖ 5. 8ἃ5- 
βοοαΐαϑ 65ὲ υἱ 6ἃ Ρο[ΓΟ[ΌΓ. --- 1 ̓ Εν παφίη ( ΡΙδη. παφίῃ) 
χυθ. παρ᾽ ἦϊόνι δὲ ( Ρ]Δη. παρήϊον εἶδε) χλέανδρος Οοάὰ., 
«ᾳποᾶ ορτορίθ οηθηᾶαυν! 9 ΔΟΟ β᾽α5 ; ηἰτηΐγυτη ΕΝ οἵ ΟΗ ἴῃ 
γοξαβέϊ5 οο. 5: ΠᾺ] ΠΤη8. -το 2 νιχοῦς πΐογαιθ οοᾶθχ, 56 
ἴῃ ἢπθ νηχομένην Ρ4]... γηχομένης ΡΙΔη., ΟΟΥΤ. 780. -- 
3 χαιομένους υαΐογαμθ οοᾶ., ΟΟΥΓ. ΒΟΒ πο ΘΓ οὗ ΒΡΌΠΟΚ. 
1η ἢπα ἀνήρ ΡΊΙδΔη., ΡΙῸ ἄνήρ. --- 4 ὑπεσπάσατο τηδγυ]ῇ 
Βοίμίπ5, οἵ σοῦβα 6 ψαύσασαν. --- 7. Ἀτελεῖς, οοηἴ. 50ΡῈ. 
ΡὨΙ]. 780. 

ΟΟΧ. Πιμᾶ : εἰς Διδύμην. « (4]}1015 ὙΘΓΒΙθῈ8 το αϊα 
Τοηροροίγϑιυϑ δά ΤΉΘΟΟΓ. ἢ. 327.» Β. --- 1 τῷ θαλλῷ Οοά, 
οἱ ΡΊδη., 116 οὰπιὶ ποίΐδ ἴῃ ΤηϑΥρὶπ6 : ζήτει τὴν ἔννοιαν. 
« Οοη δεῖ οἵ βουῖρβὶ τῷ θαλερῷ. » Βοῖδ5. 510 ατοίίαβ : 
Εἴογ διὸ. Ὀπροτιβ φιοχαθ, δέ. ΤΧ, Τῷ ϑαλερῷ Δ. με 
συνήοπασεν ὥμῳ,, ΠΟ ἜΓΘΠΒ τὼ θαλερὼ μηρὼ Μαγί8 ἢ. Ο, 
18. 568 ΠΟ ἰανϑηΐ 48 βοααυπίαγ, ΑἸ ΔἸΠ6Γ : Μοὶ: 
ποκίμβ Ῥ. 106 τῷ χαλῷ, 5ῖγ6 ροίϊιι8 τῷ χάλλει, « φιοᾶ 
ΔΙΈΟΓ γογϑιιβ [6Γ6 Παρίταί »; τῷ Ψψαλμῷ Θφοϊίαβ; τὠ- 
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ϑιυὶς ηυϊδογιην, ηι6 οθρὶ( οοεἶϊ8 ; τὠφθαλμὼ Διδύμεης με 

συνήρπασαν Βιιμηκθηΐῃδ; ἡ Θαλλὼ Διδύμης 205. 5ΟΔΙΙΘΟΡ, 

αὐ ὈΙάγπι6 81} πιδίθγ ρα6}180. ἩΘΟΚοΡὶ Ρ. 856 οοπδίατη ἴα- 

6616 ριϑβίαξ. Ῥίοοο!οϑ τῷ θαλλῷ ὑποίτιν ΘΟΠΙρΑΓΔ ΙΟηΘ΄ 1ο- 

ουοηΐ5 Ρ]αἰοηΐοο θαλλὸν προσείειν τινί. --- 2. « Κηρὸς 

πὰρ πυρί, οοηΐ, ΧΙΙ, 6Ρ. 72, 4; ΡΙδη. ΘΡ. 80, 6. (δ]- 

᾿παδομαβ ΟΟΓ. 92. --- 38. Μέλαινα, οοηῃῇ, δὰ 6ρ. 121, 

1.» Β. Οοπίοιτὶ ρμοίοβί οἰϊαπη ΤΉ Θοογ, Χ, 26 5664. [π| πὸ 

γογϑι8 Οοα. ἀλλὰ τὸ ( Βυροτροβίίο α ) χείνου ( Βα ρογροϑῖίο 

ἧς). ΡΙΔη. ἀλλ᾽ ἂν ἐχείνους. ΦΔΟΟΙΒΙΒ ὅτε, Ου]ι18. ΟΟΠῚ- 

Ραπάϊιυπι ἱπ οοὐά. (ΔΟ.]]Ἰπ16 Ἰορ αν το, 

ΟΟΧΙ. Τιοιηπᾶ : ἐπὶ τὸ ἐρωτιχῶς διαχεῖσθαι. --- 1 δάχρνα 

“μὲν χαὶ Οοἅ., 564 Ρ]δΔη. 5[η6 μέν. « ΟΟγΓαρίαμη οϑὲ δάχρνα, 
{αὰπὶ ΙΔΟΥΪΠΊδ ΒΟΙΠΊΪ ΠΟΙ. π᾿ ΔΠΊΟΤΌΠῚ ῬΟΡάποογο ποαυθδηΐ. 
Ποβίάογο δὰ βοηΐϊθηζίδιη νοοδθα! απ 4816 οβὲ καρδία, 568 
ΠΟ ΠΙΘ ΤῸ ἀρίατὶ ποαυϊί. » ΠφοκοΥ.. Ἰτὰο δρ  οθίοη Ῥοία8 
γοοίβ χῶμοι, [ογίδ886 80 ἀχρο- ἱποὶρίθη8, ᾿ΐο αι ΓΘ ΠῈ 
δβϑθεἰπαϊοδί βου ρίυσα Οοαϊοἶβ. Ουἱ πῃ Ππ6. ὙΘΓΒῸΒ αἰρη, 
ΒΌΡΟΓΒΟΣρίο γρ. ἄραι. ΡΙΔη. ἄρω. --- 2 «᾿Ανθραχιήν, οοηΐ, 
ΧΙ, 6Ρ. 17, 2, 8 τῃοᾶο 6ρ. 209, 3. --- ἅ ἄλγος ὁ μὴ (ΒΟΟ 
Οοᾶ. ἱπίογ 1ἴη..) χρίνων χοινὸν ἄγοντι πόθος Οοἅ. εἴ ΡΙδη. 
ΒΟΥρϑὶ χαινὸν ἄγει τι πόθος, ΠΟΘ οΥΐΠΘ : ἀεὶ δὲ πόθος ἐξ 
Ἀφροδίτης, πόθος ὃ μὴ χρίνων, ἄγει μοι τι χαινὸν ἄλγος. 
Ἐβί ὁ μὴ χρίνων ΔΙΠΟΥ «αΐ ΠΟ ἰβοογηϊ ἱπίου θὰ ααδ βιηΐ 
ΔΙ Π 8 διιΐ ΠΟΠ,, οἷαΪ οΠηηΐα ῬΡΟΠ ΐβοιθ Ὀ]δοθηΐ. ΒΟ οἸαβί 
Υ οι. Ἰοσοθαΐ ἄγει, οὐ] 8 Προ βαηΐ σϑθᾶ : ἀεί μοι λύπην 
προξενεῖ ὁ ἐξ ̓ Αφροδίτης πόθος, ἤτοι ἔρως ὁ μὴ χρίνων τὸ χοι- 
νὸν χτλ. » Β. Ἑδηάθῃη οοπ͵δοίαγδτῃ ργοΐ]ογαπί ΒΟΒΟ 5 ἴῃ 
Ἰ ον δᾶ 7Ζδοουβίαμη (γ0]. ΧΙ, Ρ. 4683) οἵ Μοϊποκῖυ8 

Ῥ. 195. ΗΘΟΚΟΓΒ ἰοηΐαθαΐ ὅ μ᾽ ἐχρινῶν, αὖ ΑἸοίρῃγο αἰχὶΐ 
ΠΠ, 67, πρὶν ἢ ἐχρινηθῆναι τοῖς πόθοις, ΒΕ ΠαυΠ ΘΠ ηἃ- 
{ἰοποῦὶ οογΐδμι Βοἰββοηδαϊ δὰ ῬῃΠ]οβίγ. Ἐρἰβί. Ρ. 80. Ο. 
ΟΠ ΠΟΙ ἄοτιι5. ἄγοντι ἸΘηἰΐον τηπΐααΐ ἴῃ ἁλόντι, 564 ὁ0η- 
ἰογία βοπίθηζία : Πόθος ὁ μὴ κρίνων κοινὸν ἁλόντι μοί ἐστιν 
ἄλγος. 

ΟΟΧΙΙ. Το : χαὶ τοῦτο διὰ τὸ περιπαθῶς ἔχειν πρὸς 
ἔρωτα. --- 1. « ῬΙῸ δύνει τοοθρὶ Ηδυ Δηἰδηϑηη ΘΙ 6 Πη6ἃ- 
[ἰοπθ πὴ δινεῖ. [ΠΟ πὶ 984 6000}8. ἴῃ ποίξ. τη58. 1 Ραΐίο τοί πὶ 
οδυογδαΐιν ὙΟ]ἶθ56. ΘΟΓΙΡΟΤΘ, ΠΟῸῚ Οὔδογυαί!". ν Β. 
Ἠδυὰ ἀυῖ16 βου ρβὶῖ. Π 6. βοπίθηϊια αὐ ᾿. 86 : « Ουη- 
Οὐἱβ Βθῃβῖθι15 ἐοΐοαιια Δηΐ ΠΟ ΔΙΠΟΓΙΙΠῚ ΒΟΥ ΠῚ Ὑἱγ Τὴ ἱτηδ- 
δίποιῃ οοπεϊπουὶ. Ουἱαχυϊᾷ δηιδηΐθβ δυαϊιπέ, ἰᾷ δα 81108 
ἀυΐϊδαιθ ΔΗΊΟΓΟ8 Τοίθυπηΐ ἢ δίαψιιθ [6 ἴῃ Ομ ηΐθι18 ἰποϑί 
ἦχος Ἔρωτος. ὈὨοΒιἀοΥῖο ΔΠΊΟΓΌΠ ΒΟΥ. ΔΟίῖ αἰ!Θοίατη 
ὈΡΙψα6 ἱπηδσίπθπλ ΟΟ1}18 πδίδηϊιθιι8 φαφσιηΐ: ἰΐα ὄμμα 
Πόθοις δάχρυ φέρει. ἘδαρΙηαθ ἱπιᾶσο,, Ὀ6η6 οΟρηϊίδ, ΔηΪΠΊΟ 
ἱπηργοϑϑᾶ οϑί. 510 ἰῃίθ σα γνωστὸς τύπος. » --- 8. ἐχοίμισεν 
ΡΙΔη.: ἐκοίμανεν Οοά. --- ὅ ἐφήπτασθαι Οοά. 

ΟΟΧΙΠ. Πιοπηὴδ : εἰς Πυθιάδα. --- [ἔχεις οἱ χαθεύδεις 
Οοᾶ. « Ὑἱιάοίαν ραθτο ἀαθπὶ δὰ Ρυ(ῃϊδάθιν τηϊ, ᾿ρθἃ 
γοΥθα ἀἰοίδγθ απι85 4881 Πουὶ ἸΟα Θ ἢΓ15 ἱτημηπΐαΐα τοίογδξ. 
ϑρα 1ἃ Ὀγουΐαβ οϑί, οἵ, πὶ τα] 510 Θρὶ σγδιηγηα, τηᾶ- 
ΤἸῖτὴ φαοᾶ ΦΔοοὈβίι Ῥγοροϑι δ ἔχει, χαθεύδει. » δι Οὐδ ᾿ΐ6 πὶ 
ΤΘΟΘΡρουαηΐ ΜοΙποκῖα8. Ρ. 1960 οἵ ΒοίμἽι5. ΑΠΟ1Π185 ΠΟΘ 
οϑὲ Ρυ(ῃΐὰθ., οὐ ἴῃ ἙσπηπΟμοΟ ΤΟΓΘηΐ]. --- 2 ἐσχαλέσαις 
Μοΐπβϊι.: ἐσχάλεσον ΒΙΠΠΟΙΚ.: ἐχκχάλεσαι Οοἅ., δρογίο υἱο. 
- 3. Οοηδ, 6ρ. 181, 11. Οοάθοχ διαχλωπῶν, οοττοχὶΐ 
ΒοΙβκίαβ. « ΤΊΒΌΠΠ ΠῚ ΟΡ 1, 6]6ς. 2, 238 5664., Οθὶ Προ 
αἰ} Ηδυπίιβ. » ΟἸναγάο. -- 4 ἦλθον ΒΡΌΠΟΚ.; ἦλθεν Οοά. 

ΟΟΧΙΥ͂. Τιομημηᾶ : εἰς Ἡλιοδώραν. « Μαΐυμπη 5:0] ἃ 
ῬΌΘΙ]ἃ ΔΙ ΌΤΙ Θχορίδηβ., ΑΠΊΟΥΘΙΩ ϑατὴ οαπὶ Ρ16 1ὰ- 
ΒΟΓΘ ΟΟΙραΓαΐ,, ΡΓῸ 11 οογᾷθ υἰοηΐθ. --- 2 τὰν..«παλλομέ- 1 5αρουαίίνο Ἰαπρὶ ΡΟ886 Υἱχ ογθ θα Π), ΝῸΠΟ ΘχοΡ (ΔΈ ΟΓς 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΑ ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂Σ 

νὴν χραδίην Οὐὗδχ, ΒῈΡΟΓΡΟΒΙ (5 α. Οοιηπηοάθ ἀοἰθοίι. 
γοθυτη πάλλω, χυοᾶ οἵ ἀ6 ῥ᾽] οἵ 46 οογὰθ βθϑυ! αηΐθ. 
ἘΒΙΓΡαΐαΓ. » ας. --ι 8. « Ἐβί Πόθος ἰάδτη πὰη δίαθθ. 
Ἔρως δηι ποπιϊηδία8..» Β., -- 4 ἀπάλαιστρον Ἀοἰδκῖία5: 
ἀπαλαιοτέραν ΟΟἄ. « βοοιπάμμι ρΔ] ϑίγο Ἰο 565 15 δ θη 
το θαΐαν. Ῥ114, οαπὶ ἀοθοθαΐ γι Έ6Γ6 : ῬΥΟΪ οἴ Π5. δῶμ 
Ἰυϑυη]π6. ΤΟ βΔη8., Δ᾽ 6 Υ]5. οοηΐοιηρίαμη βισηϊ οαθαΐ. 
ΤΑ]θιὴ ὕδριν, ἃ ῬΑ] βέγο τιϑὰ ΔΟΠουγθηΐθτη.,, ροθία ἄθργο- 
οδίαχγ, » Ψ66. : ᾿ " 

ΓΥ Ψ ΎΥΥ ΟΟΧΥ. ΤΠιοιηπὰ : Με)εάγρον εἰς Ἡλιοδώραν, διὰ τὸν 
πρὸς αὐτὴν ἔρωτα: παθητιχόν. Ῥοσίαΐρρο {ὐἸδυϊαγ ἱπ 
ΡΊδη. Βὶ5. βου θιταν ἴῃ Ραϊαϊίηα 5880 Ἡοϊδαργὶ ποιηῖπο, ΒΐῸ 
οἵ ΧΙ, 195, ΠΟΠΏῸ]}18 πιπξα 18. « Τη Ῥαθγατα ἃ ροοίδ υἱάθ- 
[ὰ 6886 σΟΙροβί(πτὰ  {ππὶ ποιηΐπθ δα υϊαπὰ ἱπηπηιϊαΐο 
ῬΌΘ]125 δΔοσοιηπιοᾶδίαπι οϑέ, » 766. 868 τοοΐία ατἢαβ ὁὉ- 
βουυαΐ Ηοϊοαογὶ Ῥαθτὶ πυβαυδτη πιθπεοποπι ποτὶ ἰη Μ6- Ὁ 
Ἰοδργοίβ. --- 2 ἐμὰν (ο., Βα ρογΡροβίίο ἡ : ἐμὴν ῬΙΔη. --- 
83 βαλλὴν (5π6 800.) Οοά., Βιρογροϑίίο εἰ. -- ἡ πτανὰ Οοᾶ. 
-- δ νοοῖ προϊέντα ἰη (ο. ΒΡ ΟΓΒΟΥ ρα : γρ. είσαν (510). 
ΡΙδη. χτείνῃς. Αρίθ οομιραγὰΐ 546. Τμοοολ τη ΧΧΠῚ, 47 
οἱ Τιθα απ ΠῚ, οἱ. 2,29. ! 

ΟΟΧΥΙ. Τιοπιμλᾶ : παραινετιχὸν πῶς δεῖ (0. δὴ ) ἐρᾷν. 
-- 1 516. ΡΙδη.; χαλάσῃς Οοά. --- 3. « Ἔμπλεος ΠΠΐ ῥα 6- 
Τοῦ τηδρὶβ, σοπηπιδίο ροδί θυμὸν ροδίίο. --- 3, Φαροθδίαβ. 
στεγανώτερον ἱπίο!]ἰσὶΓ 6 δηΐγηο {γπιΐοσθ, θ6Π6 τυυμἶο, 
πἀπαϊχαρ {αΐο. ατοΙΐ οοηγθγβῖο, ἐο  θη8 απίηϊοβ, δὲ 110 6- 
πίον, αἱ ροοΐο. Ἐχρυμηοτα υἱἀθίαν στεγανώτερον ἰδοϊξαγηΐ- 
ἰαίοτω οἵ οοτηροβίεϊ συ]αβ {ἰδ πάτα ἀαδπάδηι, 4ἃ πιοία 
ΤηΘη 8 ὙθΙδηΐι" οἱ στέγονται. ΗΘΒΥΟΙ 8 : στεγανώτερον Ὁ) 
σιωπηλότερον. Ἰἄθηι : στεγανόν" δυνάμενον στέγειν τοὺς λό. 
γους, πυχνὸν, σφιγχτόν. ϑυ1488, ἰρϑατη τοβρίοῖθηβ ἤπης 
Ἰοσιη. : στεγανώτερον" πεπυχνωμένον, συνεχέστερον. Α6 
γϑγηδοιΐο ἀἰοί μη. αἰπὶ ΠΟ 6 86 776 ἀδ 60 αἱ ΓάγΟ οἵ 
Ρογρδιοᾶ Ἰοχαϊΐαν, ουἱΐ ΓΑΓῚ5. ΒΘΓΤΩΟ 6ϑὲ δὲ τηᾶρῃηᾶ ἰδοθηαϊ 
Ἰυθῖάο. Αρίθ ϑδϊπιδβίιβ δὰ ϑο]ηιπι ὁ. 32. : ΟὐἸηϊοβ : 
Ῥιοηλιδ γἱηιαγιι διήη, ας αἰφι ἐἴας μογαο, δάϑουϊ- 
Ῥϑὶξ : οὐ στεγανός εἶμι. --- 4. θ)Ὲ ΒΌΡΘΙΡἃ ΔΡΔΌΟΓΠΙ ΒΌΡ6Γ-ς 
ΟἸΠἸογαπι δ αἰϊοιθ Ρ] υσΐμηα οοηροϑϑὶ δᾶ Νιοθίδμη ρβᾶρ. 124, 
190; δὰ Ατιβίῳποίυσμη Ρ. 172; δὰ Ἡδγοάίδηθπι ἢ. 104. 
Ραίγοηϊαβ ὁ. 91 : δι ρογοίἑἑιυην αἰ{έτι βιιδί εἴ, Ὁ ὶ ἰπΐου- 
ΡΓοΐοβ, οἵ Βυτιηδηη. δᾷ Απίδοὶ]. Τιδΐ. Υ, 1 : Οοπ ὑθΉ 1615 
1αϊϊο ροηο βιιρογοϊϊιηι. Οοηΐ, δρ. 91, 4, οἵ Ῥδὺ 5116 η- 
{171} 566 η8 δρΙσταιημηδ. Ῥγοὶυἱ Βίγαίο ΧΙ], 6Ρ. 21 : τὰ 
λαθραῖα Νεύσομεν ἀλλήλοις ὄμμασι φειδομένοις. Οοηΐ, 60. 
269, 4...» 1. -α δ. Ἔργον τι γυναιξὶ, 51 πὶ ΈΓ6 μαΐδηδ 
6886, δοϊδθηΐ, --- Θ. « Ουἱ οοπἸϊοϊοθαΐξ οἰχτρολάλων, βίαϊ πὶ 
ἰρ86 υἱᾶϊξ 7δοοθβίαβ ἄγαν οὑπὶ Βα ροιϊδίϊνο ἱπησὶ ἀρ ἸΒ5' πη6 
οἵ δρροβυῖξ δχθηρὶα Ὁ. 102. 519 βομο!αβίθβ Ρ]αΐοηϊθ 
Ρ- 36 Βαμηῖ. : χαὶ τυφλῷ δῆλον - ἐπὶ τῶν ἄγαν σαφεστάτων. 
Μοιηΐηΐ Φοδηὴβ ΟγΥ58. αἰ οΘμ 5 81οὐ ὶ οἵ ἄγαν πολεμιώτα- 
τοι. Ἐξ 11 δᾶγθιθία Γαι δυσθηο ΒΟ] Δ γ0 ἰπ561- ἢ 
γἱαηΐ. ῬΟΙΥ ΘΠ 1, 18 : θεραπαίνῃ τῇ μάλιστα χαλλίστη, υδὶ 
ΠΟ Ποθοθαΐ οὔποτ ΟὌγάνιβ. Αἴσχπο ᾿ΐα ΗΟΙΊΘΙΙΒ ΟἸΪ ΠῚ 
ἀρ ὙΠοΓΙβΙία : ς ἐ 

Ἔχθιστος δ᾽ ἈΑχιλῆϊ μάλιστ᾽ ἦν ἣδ᾽ ᾿Οδυσῆϊ, ᾿ 

αυοᾶ αἴ ᾿ργορτῖθ ἀἰοίαπι ποΐαθδΐ Η. Βέθρῃδπαϑ, ποίδηιιβ.. 
ἰρ86. Νοίδηδὶ οὉ δα πᾶθμι βϑυθυϊδίθπι ΗΟ δ πι8 οἱ ΤΠο- ο 
τηὰ8 Μδρίβίον. Αἃ Ὑπροουϊζυτη Ὑ11, 100 : Ἄριστις, ἐσθλὸς 
ἀνὴρ, μέγ᾽ ἄριστος, 50Π01185[65 : ἀντὶ τοῦ χατὰ πολὺ ἄριστος" 
ποιητῶν δὲ χαὶ αὕτη ἐστὶν ἐξουσία, τὸ ὑπερθετιχοῖς χρῆσθαι 

μετὰ ἐπιτάσεως. Αἀδοηάυτη χαὶ τῶν λογογράφων ταύτην 
εἶναι ἐξουσίαν. ΟἸΐπὶ δᾷ Ἐπηδρίπτη Ὑογθᾶ εἰς ὑπερδολὴν 



; Υἱᾶδ 101 ἱπίογργοίθβ. » 8. -- 
7 ἔστιν Οοά. --- 8. Οἶκτον 740. τϑοΐθ ἱηἰογργοίδϊον τὸ εἰς 
πον 

ΠΘΌΟΧΥΠ. [ιδϑπηπιᾶ - ὅτι χρυσῷ ἡττῶνται γυναῖχε:. « 50 πη- 
ΕἸ πο ΡαΝ, οἱ 

Ῥοοΐδϑ οορηϊοβ ἷ ,. Ηογαίίατη τὸ- 

βροχῖββθ, Οδττη. ΠῚ, οα. 16. » .76ο. --- 1 5. ΡΊΔη.; ἄμμα 
ΠΟ ον πα ψόκαταλω « Οοηΐῇ, ΥἹ, 6ρ. 164, ἀ: 182, 

Ῥδαὶὶ γϑυβι συ] τα δΔ]Ποραηβ, ἅμματα, δεσμά. » 
οοᾶ. Ι,οἰὰ. ἀθραύστοιο, ἰπ Υ. Κάσιον. --- 4 δά- 

πεδα καὶ Ρίαη, -- ὁ ἐπηνάμπτει ΡΙδη. --- 7. ̓Ελύγωσε 5υϊ- 
δ5 ὀχροπῖξ ἔχαμψεν, ΠοΟ ὙδΓβα τι5115. --- 8 παφίην ΡΊδη.: 
'παφίαν σοὰ. ΒΌΡΕΟΓΡΟΒΙΪΟ ἡ. 

ΟΟΧΥΤ,ΙΙ. δρυμὰ : ἐπὶ Πολέμωνι χείραντι τὴν γαμετὴν 
μοιχείας ἕνεχα. « [π|0 ἴπ ΥἱΓΠ 4υἱ ῬΒΘΙ ΔΤ, 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ Υ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ΟΡ ροεί ̓ 
ΔΙΠΟΓΘΙα ὙϑγθοΥθὰ5 δχοθρίδμι, οὐ 5 5ροϊαυϊξ, βίτη "5. 

Ῥοϊοιποηΐ ἴῃ Μοπδπᾶνὶ Περιχειρομένῃ. » ας. Ὑἱᾶδ ἔγαρ- 
τηθηΐᾷ Μοπδηάτὶ Ρ. 40 δα. Ὀϊάοΐ., οἱ Μεΐποκ, ΒοΙΐᾳ. Ρ. 136 

ὑπτὶ γλυχεροὺς ΡΙδη.; γλυχερὰς Οοᾶ., ὑπᾶδ ΒΟΔΙΙΒΟΓ 
, 40 ποχηΐπα ἴυϊ556 τὴν περιχειρομένην ΤηΪΠίτηΘ 

δέ ργοβαμῖϊθ. « « ϑεσίθυηξ Γλυχέρας Υἱγῖ ἀοοί!, τΐ 'π ποτηΐηθῦ 
Ῥτγορτγῖο. 5868 μϑο ἄδ δορδπέα τοίγαϊμοπᾶο γθξιῖὰ ποῖ αΒὶ- 
486 γαϊεΐ. [π ΠΠῚ0 ἴρβο ποιηΐπ ἀϊβογίθ Αγοδάϊῃβ : τὸ δὲ 
γλυχερὰ ὀξύνεται,, εἴτε χύριον εἴτε ἐπιθετιχὸν εἴη. Ὑἱά6 ποῖ. 
Ομεϊξίοδοτ. 263. » Β. --- 3. Ὀἱοΐα Υἷχ ορὰβ δϑέ δὶπὸ 

β᾽οββαίογοτη ποιθθῃ Βογηϊπὶβ ΟΟἸ]οσῖββθ 500 ρίδπθ Ρουῖ- 
Οοηῖ. δὰ ορ. 220 ἱπίτῖο. --- ὃ. « Οοηιῖσα 5:8}Ρ6 ἃρρεὶ- ουἷο. 

Ἰδηΐυγ θὰ 
Ῥτο [αδῖ5 ; 5661; σοηιίοσιι5, 40.8}15 ἴῃ σοτηα α115 Θχ μἰθοίωγ. 
Ἦσος Ιοοο οἰδηοβεϊπιιβ τ] 6 γὶβ ΔΙΏΟΥ υἱάθίοΓ βρη Ποδτὶ, 

ΠΙΒΠ ἴῃ οοτης 115 ἐγοχιθπίϊιβ. ΝΙδὶ 

- 9. « Ιηΐογρυηχὶ ἴΐδ υἱ σχέτλιος οὔτ ἱπαϊσηδίοΠ6 
6586 ΤΠΟΠΟΓΈΙΩ. --- 10. Βυϊάδβ : αἴθοπα, 

ἀντὶ τοῦ διάπυρον, φλεγμαίνουσαν, ΥΘΓΞΌΓΩΖΕΘ τροϊίαΐ. » Β. 

τοϑὶ οἱ ἐλϑεἀϊοβὶ,, δυσχόλου χαὶ δυστρόπου, εὐἱϊ 5ΓΩΙΟΥΪΠ65 
ποιηθη. Ιρϑῦτῃ ᾿υβατῃ ργοίνογαΐ Ἐτοηΐο ΧΙ], ορίρτ. 233.» 
«ας. 

ΟΟΧΙΧΣ. ΤΙιοτημηᾶ ς εἰς ἹΡοδόπην. --- 2 περιδήριτην (516) 
Οοᾶ., Ξυρεογροβίίο τον. « Ὀϊεὶϊξ αὐβεϊϊοηι εἴ οὐίοαϊθιβ 
εἰγουτηβορίατη. 7Ζποϊέαξ δπΐτῃ οἰδίοάϊα, ἱπααϊξέ ΟΥἱάϊυβ 
Ατξ. ἃ. ΠΙ, 601, οἵ 

Οὐκ τϑηϊξ ἐχ ἰαΐο πη δϑὶ δοοορῖα γοϊαρίβθβ. » 

“ας. --- 4. Φώρια 5υϊάα5. πἴπο Ρείϊατῃ Θχροηϊξ λαθραῖα, 
χλοπιμαῖα. (οἴ. 6Ρ. 221. 

ΟΟΧΧ. Τιοτυμᾶ : ἐπί τινι Κλεοδούλῳ τὴν παλλάχην ἀπο- 

χείραντι. Νοπ ΡγΩβ  οτῖπι: δαυϊάοτη οοηβαεπίον Βεθο 94- 
φΟθβὶὶ : « Αἂ δυπᾶάεσιη «υὶϊ ΡῈ6115, ἀθ 4πᾶ 'π Ερ. 218 
ἀστυΓ, ΘΔΡ1}105 δξοϊἀεγαῖ. ὅϑῆρθσῃ ἱΠυτη [αΐ556 Πὲπο ἰηΐο]- 
Ἰϊσίξαν, ΟἸδονυϊατη πομηῖπθ, εἴς ραθ!]απη ἘἈΠοδαπίιθη. » 
Ἑδάδιῃ βϑηΐθηζἃ Βοϊξβοηδάι. - 1 νοσεῖ θαλυχρόν 1 ἴῃ Οοά. 

ΞυΡοΓροβίξαμ γρ. μελιχρόν. 5185 ΘΧΡΟΗΙΐ διάπυρον, ΠΟ 

ἈΝΤΒΟΙΟΘᾺ 1. 

δὰ 
68 48 'ἰπ οοτηο αϊ5 Ππηΐ. 516. αὐγεε σοηιίσιηι 
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ΥΟΥΒῸ 50.8. --- 5. Ξυνά, 4 οἸηἶ 5 50 ηΐ ΠΟΙ ηἶἃ 
Βοιηΐηΐραβ, Βυτηδηδ ρεορδΐδ. ---- 7 ἀντίπατρος Οοα. « Β6- 
γοσδυὶ νυδίθγαμη δα οπΌτ ΒΟΥ ΡίυΓΑΓ ᾿γὼ τϑοθρία πῦπε 
᾿Αντίπατρος. 1,π|588 65ὲ ρΡογβρίοθβ ἰπ ορροβίτοπα νοοᾶθα- 
Ἰογθπ ἀντίπαλος οἴ ἀντὶ πατρός, 4υὶ ᾿υϑὺ8 αϊάποϊξ Τη0- 
ἀοβίε Ἰϑοΐογὶβ δῖα, ἰΙάα 58:15 δϑέ. ϑογιρίο ᾿Αντίπατρος, 
ἀυδβὶ οδϑϑϑΐ ποιήθη ργοργίυτη, ξ δὐηΐστηα ΟὈΞΟΌΓΙΕΒ οἷ ΌΓΘ 
ΒΘΠΒῈ ΟΔΓΘΠ5.» Β. 

ΟΟΧΧΙ. Τιοτυμηᾶ : ἐρωτομανές. « ἘΌΓΕΥΙ ΔΙηΟΥ5 ἰτηρα- 
Ἐἰδηβ8 ρΡοεΐδ ραίδιη, ᾿ἰσδξ οὔσῃ υἱἕδθ ρογίουϊο, διηδγα 58[8- 
ταϊξ. » ας. ---  χησιπόνου Οοᾶ., ΒυΡοΓΡοΒβίίο υ. Ηπϊο 
γογβαΐ ΡΊδη. βυ θϑεζυϊξ βαῦχῃ ἰδίδτη : 

δράσας ἣ λέξας ἐχθρὸς ἔρωτος ἀνήρ. 

ΟΟΧΧΙΙ. Ιμϑπηπιδ : εἰς Ἀρεάδνην ( 510 ) τραγῳδὸν καὶ χι- 
θαριστρίδα. -- 1 ἔχουσα ΡΙδη. --- 3. « Ῥοίζημα, σταγνὶ5 
ἰγασο άϊϑο βριγῖπιβ οἵ βοπυβ. Εἰίδιη ἴῃ ογαϊΐοηθ ῥοῖζος χαὶ 
πνεῦμα ᾿Ιδυάδίαγ. » «1066. --- ὁ κἀνεδίχαζε Ετίαταξυ5, φαοὰ 
Ργοραυθγαηξ Ηδγτηδηπιβ, Βοἰβίσ., 146. οἵ Βοῖββ.:; δάθθα- 
ἴω χἂν ἐδίχαζε, φυοᾶ ἑεποπξ ϑομοοίογ. δὰ Ατἰβίορῃ. ΡΙαυΐ. 
Ρ. ΧΧΧΥΠΙῚ εἴ Ῥϑοκαηρ. Νου. ΒΙ}]. οὐἱξ. ΤΥ, Ρ. 50, 
γογαυο τοί. --- 7 σιγῇ ΡΊΔη. εἰ Οοᾶ. ἃ ρῥγΓ. ᾿., 
σιγὴ ἃ 860, « Σιγῇ ἐφ᾽ ὑμείων, οττηῦϊα ὁχ Ηόγηστο ρμοίϊΐα, 
ΗΠ. Η, 195. 5:]οπΐο, αἷξ, Ῥγοιηδιηβ υόσθση δαγηϊγαηξ 5 
δηΐγηϊ, π6 δυϊ ἃ Βδοομυβ Ατἰδᾶπο Πυΐ 5 διηρίοχύτη δρ- 
Ρεΐαξ. » ὕας. --- 8 ἔχῃ Βγυποκ. 

ΟΟΧΧΗΙΙ. Ἀῖὰ δχορίδίδτη ποοσΐθιῃ πδοίι ἰδπάδιῃ ροσία 
Πιποϊξογατη τοσδξ τ τηογαγὶ γ᾽ δδιησιδ δχΐεπάσγο νο- 

Ἐξ. -τ 2. « Τὴ οαἴο [ιποἰΐογὶ δὺξ Ὑ ποτῖβ 5} }14 5}! 
Μδγβ υἱοῖπα εβϑί. » Β. -- 3. Μδῦρὸ Οοάϊεὶβ : ζήτει τὴν 
ἱστορίτην περὶ τῆς Κλυμένης. « Νοίᾷ ἴαθυϊα ἀ6 3015 εἴ 
ΟἸγτηθηθβ διηουῖθυβ; 56 ἃ 4αΐπδιη ποσίογῃ ἔθ ἃ 3016 
Ργοίγδοίδπι 6556 Πηχογίηξ, 1ὰ ψυοᾶ ὃχ Ποὺ ἰοῦ δρρᾶγεΐ, 
ἵἴρποτο. Νοππὰβ ΧΧΧΥΎΠΪΙΙ, 131 5644., υϑὶ ΟἸΥΤΘΠ65 ΘΓ 
5016 πυρίϊα5 ἀσβογθῖξ, ΤΟ ΘΓΌΓα σϑυτηθη παρξϊδ]6 οδεῖ- 
Πἶβ556., 1ππϑτη ἴδοα Ῥγρϊαχῖββθ πᾶῖταΐ. » ας. --- ἄ. « 5.1ῖ- 
ῥϑὶ ἐπ᾽ ἀντολίης ΡῥΓὸ τνυϊσαΐο ἀπ᾽. Ποῖ ογ, ποοΐαᾳ οοη- 

᾿ ορ]δἔαβ 50] θὰ αὐτὴ ΟἸγτΏθΠΘ6 ΓΟΟυΡαπίθιη, ποὴ δᾶ 
᾿ ΟΠ πΐθιη ὑγορογαυεσγαῖΐ, 86 περὶ νύχτα ἐδήθυνεν.» 8. --- 
6. Οοπί. 6ρ. 283,6. 

ΟΟΧΧΙΥ. --- 1. Αὰ λῆξον 740. ὁχ 56αθθηΐ υϑῦβα 50}- 
᾿ Ῥεῖ βάλλων, Βοτηοτίοδ βίπιοίαγα, ὀΐστευσον Μενελάον, εἴα. 

Ουἱϊ Βαυᾶ οοπβυ!ο 54{15 τοΐγασαγὶ υἱάθίῃσ Βοΐβ5. : « Ιτηο. 
βἰγυσίαγα δϑξ ΡῈῚ 86 Βοπᾶ οδἔ ἱπΐοστα. 519 [9] βαργᾶ 6ρ. 
211 : χήγω δ᾽ οὔποτ᾽ ἔρωτος. 6 ἰδοογα 5646 ΔΙ ΟΥΙ5. τηυ]α 
ἀραὶ 'ἰπ Νοοΐδιῃ Ρ. 162. » 

ΟΟΧΧΥ. Ιοτυτηᾶ : εἰς ἔρωτα,, διὰ τὸ πολλὰ πάσχειν ἕνεχα 
τῆς ἐρωμένης. - 1. σοπῖ. Ηοπι. 11, Ε, 339. --- 3 εἰμη, 58- 
Ρεγροβίίο ὶ, σοά. --- 4. Βεβρίοιυγ δὰ Ἠομι. ἢ]. Δ, 218. 
Δευομένῳ,, 561]. αὐτῶν. --- ὅ. « Π6 ΤοΙΘΡἢο υἱάβ βρ. 291, 
δ: ποῖ. δὰ Νίοοξ. Επρθη. Ρ. 1606: Βεμοΐῖ. ἌΡορβῇοσ. 1, 
ἃ: 8.» Ἵ 

ΟΟΘΧΧΥΙ. Ιου : ἐπὶ ὑποθέσει ἐρωτιχῇ. -’ 2. 516 
Ρ]αυΐια5 Ττῦσα!. 1, 806. 1,22 : 

δὲ βοιῃδὶ διποῦῖβ ΡΟσΌΪΠπι Δοσδρῖΐ ΠΠΘΓΘ. 
Ἐδαθ8 ἱπίγα ρεοΐῃ8 86 ρεπείγαυϊξ ρϑίϊο. 

- 3 ὅπηι Οοά.; ὅποι ΡΪδΔη. --- 4. « Ηἴπο οδίδιοσθγῃ 6 η6- 
ΤΠ δύρογα ροΐεογδαΐξ Πᾶγοβογιβ. Ὑ 6 μοτ5 Ρίαεϊα ( 8ῃ 
Μειλιχίας ".) ἴδρ! Τὴ τηθεηογαΐαγ ἃ ΟὙ}ὸ Π6 ΒΟΒΡΟΓΟ 
Π, 0. 6, 6Χχ ΠΙΟΠΥΞΙΪ ΒΥΖΔΠΓΙ ΑΠᾶΡΙο. » ΜΒ, --- ὅ. « Κεῖθι 

1.0 
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τοίδγθηδαμι δά τῆλε, Υ. 3, 'π ΤΟΙ ΟΠ ΟΥθ118 ἔουτῖ5,.» 766. 

--- 7. Ηἰπο ϑιϊάδθ : Ὀτλήσοντες  ὑπομενοῦντες, χαχοπα. 

θήσοντες. 

ΟΟΧΧΥΤΙ. Πιομμιδ : ἐπὶ γυναικὶ ἐρωμένῃ. « Οοτηραγδί 

δοίον ῬΌΘΙΪΔπΙ,, αυδηὶ ἀθρογίξ,, οὰπὶ υἱΐθ,, 86 ᾿ρϑιση ΟΌγη 
υἱπαοιηϊαίογθ. » 766. ---- ἃ. « Ἕλιχες Π0η βηΐ Βδιτηθηΐα, 
βοα οἰγγὶ ἀνάγυμη. » 8. --- 3. Ἀνάθημα μερίμνης, ἱ. 4. 
ἄγαλμα γ6] κόσμημα ἔρωτος : Υ. ὅδο. Ρ. 104. ΒΙΆΠΟΙΚΙ, οΧχ 
ΔΙ Π]Δ511 οοη]. ἀπάτημα. --- ἅ ἐνὶ πλέξας Οοᾶ., υἱ 8ῶΡ6. 
Οατάο δυΐοθμι ἑνὶ πλέξας ἅμματι, οὕπῃ Πδο ποίᾶ : « ἕν 
ἅμμα ἱπίο!Π Πρ αν 46 νίπουϊο 110 φαοᾶ ἱππροίτξ ἃμλδη 5. ἄστη 
ΘΟΙΡΙΙ8 ἃηηϊοθ διῃρ] οἴ αν, 1ΐα παῤ, ἠα ποῖ 15 τηδπίθιιβ,, ὃχ 
Ἰδοοῦῖ5. ἀπατῃ οἰποϊαίαν Ὑἱπου] τη. » ΒΡΌΠΟΚ. ἐπιπλέξας. 
780. : « ὑγρὸν δεσμὸν, Π10}16 Υἱποῦ]αμη ὈΥΔΟΒΙοσαπ. » Ο0}- 
[γοππ8 ῬΔΌ]α5 51}. ἰηγα 6Ρ. 255, 1ὅ 866ᾳ. --- ὅ. « Τρυ- 
γόω. ὙορΔθυΪαπὶ υἱπθιηίίουιι8 Ῥγοργαπι 810 ἰγδηβ- 
1] Αὐἱδίδποίαβ 11, 6Ρ. 1 : οὐ δεῖ τηρεῖν ὀπώραν " δίδον 
τοῖς σοῖς ὀπωρώναις τὴν ὥραν τρυγᾷν. 1π ΒΘααΘη 18 Ποὺ 
ἀϊοῖξ : πυ]1ὰ Ρα 6114 οί ποαὰθ Ὑθγπαη 118 ΔΠηΪ5., Ππόσζαο 
Ῥᾶυ]1ο Ῥγουθοίίου δίαϊθ, χυδηὶ ΠΔΌΘΓΘ τη] πη. » «766. --- 
8. « Οὐχ οἶδα μένειν. Ηἰο οδ8[ οἶδα ἴδγα ῥγῸ βούλομαι, δύνα- 
μαι. ΘΔΠΠο6 : 26 η6 βαιγαὶδ, ἰᾷ οϑὲ 216 πὸ ριιΐδ. » Β. 
Ῥοϊπᾶο ἔτι μοι Οοἀᾶ., ΟΟΥΤ. ΒΔ] ΠηΔ8. --- 7 ἔλθοι ΒΡΌΠΟΙ, οἵ 
Ομαγάο,, 56 μ1Π}}} τηυΐαπάμμη. 

ΟΟΧΧΥΠ͵ΙΙ. Τιριηπιᾶ : ἐπὶ γυναιχὶ ἹῬοδόπῃ. « Α ῬΘ]]ἃ 
ΘΧΟΙΌβτι8. Ομ θι15 τη 1 15. τοπαηί δῇ. 56 Ἰρϑύτη ΔΙ] Ϊ- 
υγ.» 2ας. --τ ἃ φαιδρῦνεις (510) Οοα., οοΥΓ. ΒΓΌΠΟΚ. 
Οὐδιηχυδτῃ 780. οἱ Βοίβ5. ἱθποηΐ φαιδρύνεις. ΠΟ ἀπποίδί : 
- Ὀἰχουῖβ Νοβίγσαμι δηΐθ οοῦ]οβ. ΠαΡυ 556 ΤΙΡᾺ]} Ἰοοῦτα, 1, 

δὶ. 8,0.: 

Οὐἱὰ {0 παπο π301}1658 ργοῦθϑί οο] υἶβ86 ΟΔΡ1}108, 
ΒΏΡΘΑΙΘ πιιίαίαβ ἀἰβροϑιῖβ86 ΟΟΠῚΔΒ ἢ 

Ουἱὰ ἴμποο βρΙομάθηΐθ βθ π88 ΟΠογᾶ8886 ἢ (αἰ ΠΡ0168 
Αὐεἰδ οἷβ ἀοοία 80} Ὀ5Θου 8556 ΠΔΠῈ ὃ» 

- 6. ϑυϊάδβ : Ἠριπόλη᾽ ἡ ἡμέρα, ΒΟΟ γοῦϑὰ Δ]]ίο. ΟΟΠΐ. 
6Ρ. 254, 2. 

ΟΟΧΧΙΧ. Πομμτμᾶ : ἐπὶ γυναικὶ Εὐΐππῃ. --- ὅ. « ϑαβίῃ]ϊ 
ἀἰδβεϊποϊ ποίη ροβέ ἀνίης, π6 οοηϑίγαοίομθ ἰαπραίαν ἔρως 
ἀνίης. Νυπο οϑὲ τϑοίϊι8 ὀχετηγὸς ἀνίης ἕνεχα τεχέων, ἕνεχα 

παθέων. » 8. 

ΟΟΧΧΧ. Τϑιμμμᾶ : εἰς Δωρίδα τὴν ἑταίραν. 80. : « Νὰ- 
ζὰπὶ ΟΔΓΙΏΘἢ ΘΧ ῬΓΟΥΘΙΌΪΔ}Ϊ Ἰοου 06 ἐκ τριχὸς χρέμαται,» 
δ 4ἃ δᾶ γ. 7. --- 1 50 ΡΙδη.; εἰρύσασα Οοα. « δυϊάδδ : 
ἜΒθειραι " αἱ ἐξ ἔθους ἐπιμελούμεναι τρίχες. Εὖ ΘΧΘΙΙΡΙΔ δἵ- 
[ἐγ πη υϑγϑαμι οἱ ΥἹ, 6. 279, 1.» Β. --  δοριχτ. 
Οοά., ποῃ δορυχτ. ΡΙδη. ἐμὰς παλ. ΨΥ ΑΚΟΙ Ια. δοριχτήτου. 
- 3. « Τινάξαι ϑυϊάδϑ εἷπο Θχροηϊΐ διαῤῥῆξαι, κόψαι. --- 
7. ΑἸ δὰ ργουθγθίυμη ἐχ τριχὸς χρέμαμαι, ἀἰοίαμῃ ἐπὶ 
τῶν σφόδρα χινδυνευόντων, ἀ6 400 Υ. ἰηΐ. δὰ ΑΥἱδίεη. 11, 
1. Ρ. 613. Φόβοριβ 1βύδη. Υ, 6 : Εἶνοιν, χιιαηι ἐθηιὶ 
γιατί πιογίαϊία ἤἰο ! Τᾶτα Ἐπηΐὰβ Ρ. δά : ι 

Ηδο ποσία ἢϊο ροπάθρὶξ Εἰγαγία ἰοΐᾶ ; 

δὶ ΟοΙυσηπα. Αἀάθ Μουγβ. ϑ5ρ101}. δᾶ Τπθοοῦ. 1ά. 14; 
“οτη. 6 Δ θυ14 ῬΑΓΟΔΓαΤα ὃ 2} {πάθη τος. δὰ ΑἸημηΐδη. 
ΜΟΥ ΧΙΝ Ὁ. δ... 

ΟΟΧΧΧΙ. Το. : Μαχ. ὑπατικοῦ ἐπὶ γυναιχὶ χιθα-- 
ρῳδῷ. --- 1 50 Ρ]Δῆ.: πρόσωπα τὰδ᾽ Οοα. Ὠοίηαθ ἸάΘηὴ 
βάλλει, ΡΊδπ. τη8]6 βάλλεις. ΤΔΟΟΡ 5118 ἴῃ ΠΟἐ5 Τη58. θάλλει, 
ῬΓΟΒΡΔΌΙΠ 15 Φαδτη αιιτῦ 80 1118 ἰοηΐαΐα βαηΐ. ατοῆπι5 προσ- 
ὦπατα δ᾽ ἄνθεσο Κάλλει, « 564 5ἰσηϊοδίίοηο Ἰοηρο ἀἰγουβἃ 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙἉῈ ΡΑΓΑΤΙΝΑ 

ἀνατίθεσθαι δὰ υἱξίιηὰ γογθα τῇ χιθάρῃ οτἱξ τϑροίθηατη, 
ῬΓῸ Ποο οοπϊϊοῖο : τὴν χέρα Τερψιχόρῃ. ατγδΕΪβ5 ο8, Ρὲ]- 
οὨναἀΐη6 ἔγοπβ, ὑΌΠΟΓΟ ΘΟ, ΤΟΓΡΒΙΟἤΟΓΟ τηδηι8 αἰσηδ 
6586 αἰεϊΐαγ, » Ηδολον. Ῥίοοοϊοθ πρόσωπα παρ᾽ ἄνθεσι 
βάλλῃ, « ἤγουν, τὸ μὲν στόμα παραδάλλῃ ταῖς Χάρισι, τὰ 
δὲ πρόσωπα τοῖς ἄνθεσι, τὰ δ᾽ ὄμματα τῇ Παφία,, τὴν δὲ χεῖρα 
τῇ κιθάρᾳ. » Ο. Βομποίάογιιβ, «αἱ 5: ΠΩ Π6 πὶ 5ομ ΘΠ Δ ΠῚ ΤῸ - 
ααυϊγξ, τὴν χέρα τῇ Κυθέρῃ, Ῥγὸ Κυθερείᾳ ( Μοΐπρ!κ. ΑΠΔ]. 
ΑΙοχ. Ρ. 46), ἀ6 ἀσδθιβ βέδίαϊβ. Ὑ6ὶ ἱπηαρίπῖθιι5. ὙΠΟ 5. 
οορίξαη8. --- ῶ τὼ χέρε ΤΔοο βια8 ; Ἰοσο αν" τὴν χέρα, --- 
8 σχυλεύεις ΡΙδη. 

ΟΟΧΧΧΙΙ. Τομητὴᾶ : εἴς τινα γυναῖχα πολλοὺς ἐραστὰς 
ἔχουσαν : Ἱππομένην, Λέανδρον, Ξάνθον. « ἘΡΙσΥΔΠΠ)ὰ 
ΡΟΥΘ σδη8 Θχ δη  αυϊου 5 ροδίθθ Γοπ 15 ἀογ νύ πη 6586 
ὨῸ]1ὰ8 οαυΐϊάοτῃ ἀυθϊίο. » ὕΧαα. ---  ἀυθίατη Ποο ἃῃ ἵππο- 
μένη 51} ἴῃ Οοἀΐοσ. --- δ ἐνπαλιηισιν (Ὁ., ΒΡΟΡΡοΒβίίο αμ.. 
-- 8. « 1η{6ΠΠἰρὶὶ ατοίιβ ἀφνειὴν 46 αἰνῖο οἵ πυτϊηιηδίᾶ, 
«υοᾶ γΡοΐοβί ἀοίοηαϊ ; ἰὰπὶ πενίη οἱ ποὴ οδρίοηάατη ἔπ ἀ6 
Ραιποϊίαΐθ διπδίογαπι, βοὰ ἀθ ραιρογίαΐθ τηθγοίτοἷβ αηϊ- 
Υἱγὲρ, οἵ βου θη πὶ 56 ΠΊΡΟΥ 6618.» Β. 

ΟΟΧΧΧΊΙΠ. Τιϑιημηᾶ : Μαχ. ὑπατιχοῦ ( 510 φοΙ ΡΟ ΠαΪο }) 
ἐπὶ γυναιχὶ παλιμδούλῳ. « ΑΕ αυΐϊογοῖη Ροδίδμη ΘΧΡΓΘ5- 
5|586 Μδοθάοηϊιπ 58 {15 γ υ βίη] οϑέ, » 760. -- 3. Ηϊης 
Βυϊάδβ : ἀμδολία, ἡ ὑπέρθεσις. --- 3. Ταῦτα, γᾶηᾶ ᾿έθο ῥτῸ- 
πηΐβ88, --- ὅ ἑσπερίη ΤΟυΡ 5 ; ἑσπερίην Οὐ. « δ᾽. ΤΠοί5 
ἠερίη ἀνέθη μέγαν οὐρανὸν, Π, Α, 497; δα. Οα. 1, 61, 
ἈΡΟΪ]. ΒΒ. ΠΙ, 915. Ἑυρμογίοη (9) ἂρ. ΡΙαΐδγοῖ. ΜΟΡ. 
Ρ. δ57, Ὦ : ἠοῖαι σαίρεσχον ᾿Αθηναίης περὶ βωμόν. » 
Οπαγάο. Αγαδηβ δυΐθιη ἑσπερίη δοοὶρὶξ ἢἤραγαίθ. Ὀ6 φυὰ 
ΤῈ ὅδ. δρίθ οοιηραγαΐ Ατίβίοί. Ῥορί. ὁ. 21 : ὁμοίως ἔχει 
ἑσπέρα πρὸς ἡμέραν χαὶ γῆρας πρὸς βίον. ᾿Ερεῖ τοίνυν τὴν 
ἑσπέραν γῆρας ἡμέρας, καὶ τὸ γῆρας ἑσπέραν. --- 6 ἀμετρή- 
των... «ῥυτίδων Ἀοἰδκίιβ. οἵ Τοῦρ. 56ἃ πλήθω οὔπ αἰτοάιθ 
οδϑα βἰγυϊξαγ. 

ΟΟΧΧΧΙΓ. 1μΘπηπὰ : ἐπὶ τῷ (τὸ Οοά.) ὀψὲ αὐτὸν ἥττη- 
θέντα ὑπ᾽ ἔρωτος ἄρξασθαι ἐρᾷν. Οοπῇ. ΜοΙοαρτ ορίρν. ΧΙ, 
23, -- 1 ἐνὶ φρεσὶ ΡΊδη. --- 3. Ἀνέμδατος Ὠἴΐο ϑυϊάδ8 ΘΧρο- 
τὰ ἡυνὴν δεχόμενος. --- 6. θ6 ἠυαϊοῖο Ῥαγαϊθ. ἙΔοΡὰ- 
ὋΓ ἐφ᾽. 

ΟΟΧΧΧΥ, Τιριηὴᾶ : Μαχ. ὑπατ. (816: νυ] ὑπατιχοῦ) 
ἐπί τινι χόρῃ παράχλησις. --- 3. « ᾿Εσεσάλαξας, 1ᾶὰ 68 μετε- 
κίνησας, ἰηΐογργοία ϑυϊᾶα.» Β. Αα 50} δ σὰ 18 
γΟΙΌΙ ἱπίογροϊαίίο ποίΐδίιν ἴῃ Οοάϊοο. Οπαγάο. ---- 8. χρα- 
δίηι δὲ βυθῶι πελ. οἴστρου Οοᾶ., ΟΟΥΡ. 780., βυθῷ ΘΧΡΟΠΘΗΒ 
ἐν βυθῷ. ΒτυπΟΙΚ. οὐτὴ ϑ] πηαβῖο χραδίης δὲ βυθὸς πελ. οἵ- 
στρῳ. --- ά πνηγομένης Οοά. --- ὅ. Οοηΐ. 6Ρ. 209, ὅ. -- 6. 
Λιμένων διηθίσιθ αἰοὶ ᾿πίο σι πγ. « ΑἸΙοσουῦῖθ δαοίοι 
[586 νἱάδίυν ἘΠΊΡΘάοΟ]65, ἀ6 400 8680]. Ἐυτίρ. ῬΒοη. 
18 : Ἐμπεδοχλῆς ὁ φυσιχὸς ἀλληγορῶν φησι σχιστοὺς 
λιμένας Ἀφροδίτη ς, ἐν οἷς ἡ τῶν παίδων γένεσίς ἐστι. » 
“ας. 

ΟΟΧΧΧΥΙ. 1Τιοπηπηᾶ : ἐπὶ χόρη ἀπειθεῖ. ---- 1. « Πῆμα π΄} }} 
Δα οϑὲ ἀυϑη πάθημα, ἃ φῬγοίοίμοίο πάω, 4υοα 88- 
βυτηρίο {Ποία (πάθω) ἀπ ]1οὶ ταΐϊϊοπθ δᾷ βιὰ ΔΟΟΟΙΠΠΊΟ- 
ἀατὶ ροίογαΐ, γ6] ργοάαοίίοπο συ θα] 5 πήθω γ6] ἱπίθγροϑί- 
[ἴοπα οοηβοηδ πένθω. » Δοϑθοῖ. ἈΠοιρδΐ. ἢ. 70. --- 2 ἔστιν 
Οοά. -- δ. Ὑπερτέλλοντα, γ. Ῥοτβοη. δἃ Επτ. ΟΥ. ὃ. ἦ 

ΟΟΧΧΧΥΤΙΙ. 1ομμηᾶ : ̓Αγαθίου.. σχετλιάζοντος ἐπὶ τῷ 
“Ῥοδάνθης ἔρωτι ταῖς χελιδόσιν. « ἘΡΙβγδΙημηὰ ΠΟ ὁχ οὔδ-ς 
τίο Απδογθοηῆοο ΧΕΙ ἰτδἀποίαμ υἱἀοίαυσ. » 766. --- 2 ἐλι- 
νύσα! (οἁ.: ἐλιννῦσαι Ρ]Δη.: τοοία ΗθΥὶ δυϊάθ γ. Ἐλινύου- 

ἥ 
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τες. « Ουἱ ἱπίογ ΠΟΠΏΜ]]8 ΘΧΘΠΊΡΙΔ ποβίγιιπι ἸΟΟῸ ΠῚ δ γΘη8, ᾿ 8886 ϑιιποῖαί διωθι συϊξαΐθυη υοοδθ]οσπιτα, αιιδ δὰ τθπὶ 
διατρίθειν, ἐγχρονίζειν, χρονίζειν. » Β. --- ὅ 516 
ἤπο ῥοδάνθη, δἀ]εοίο σ ἃ ΓοοΘηΐογ τηδηὰ, Ἐαϊ- 

αἷξ Τοοθβίιβ 6 οοπ͵δοίατα ὄμματα δὲ σταλάοντα, « χυοὰ 
δἰπθ βιιββίαπίϊννο δαϊθοίο γϑοΐθ αἰοὶ ροββδθ δχυϊᾷθμη ἤθη 

Ῥίοη. ΧΧΥΙ, 135.» ΗδοΟΥ. --τ 7. « Οὐ γὰρ... ΒΌΡΡΙ6 
οορίίαπαο : πο δβέ οὰγ τῊΐηΐ ἰη δβίδθ 5118; ΠΟΙ. Θηΐπὶ 811) 

οτδάο; Ζυᾶγο οοπήϊοϊο ὄμματα δ᾽ οὐ μύοντα, (0}1. ΝΟΠΠΟ 

ΟΡβοαμδι ἀδίογααθπάα βυπηΐ. --- 4. « Διχλίδος, νἱὰρ δὰ 
ΘΡίστ. 256. Ῥαγαὶΐ Βοίβκῖο ὑμετέρης Ιοσοηίϊ ΡγὸῸ ἡμετέρης. 
ῬΓΟΠΟΓΙΊΘΗ ὑμέτερος ΡΓῸ σὸς Θέ 5: }}}}14 ἐγαοίανὶ δὰ ΤΠ ΘΟρΙ,. 
5ίτηοο. Ρ. 204. Εβί βάλανος ΡΓῸ μόχλος, οἵ ΡῬτορτγίυτη ἴῃ 
Βδὸ ΤῈ υϑυθαμι χαλᾷν. ΑΤΙΒίΟΡΔη65 1,05. 310 : τοὺς μό- 

᾿χλους χαλῶσιν αἱ γυναῖχες. » Β.. --- ὃ περάσαι δρρεπᾶ. οοαϊ- 

Τογθιβ. Ἀπδογθοη ]. ὁ. : τὴν γλῶσσαν, ὡς ὁ Τηρεὺς Ἐχεῖ- 
νος, ἐχθερίξω 
ψιάο ποῖ. δὰ Νίοοξ. Εὐρσοη. Ρ. 343. » Β. --- 10 εἰς αἶπος 
ῬΊδιι. « Μυξαΐιιβ δβϑί Τϑγθιβ πὶ ὈΡΌΡΔΙΩ, 4188 ἃνῖ5. πἰάτμη 
ἀφ ὰ ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ τοῖς πάγοις τοῖς ὑψηλοῖς, “Ἐ]ΐδΔη. 
Ν. Α. ΗΠ, 26.» 7αο. --- {1 χνώσοιμεν ΟΟἅ. « 1π Οτοξίδηϊδ5 
ταὶ ἀογηιὶγα βἰπαβ. Οοττοχὶ τηθπάπιπι οδϊδιιΐ γε] ἔγρο- 
ΤΌτη.» Β. 

τ 

ΟΟΧΧΧΥΠΙ. 1οπηπιᾶ : Μαχ. ὕπα (οΟΙη ρθη ο δι θῖριο) 
χαὶ αὐτὸ ἐρωτιχόν᾽᾿ ὅτι χαὶ ξίφος ἐπεφέρετο, ἐν ᾧ τὴν μορφὴν 
ἐπεσχόπει, ἅμα δὲ χαὶ ἀσφαλείας ἕνεχα. « Οὕδῖα. πάγη 
Θηβ6 πὶ σογαΐ, ροοία ἀοοθί ῃοο δρίὶστδιωγηδΐθ, χαρὰ οτηηΐ- 
Ῥὺβ Μαδοράοῃϊ οδυτηϊηΐθιι8 ἔδοῖ]α ργο]ουῖτη. » «ας. --- 
1 χούρη ΡΙαη.: χοῦρα (σᾶ. --- 3. « Ἴλρης ἀ6 ἴδΓΓΟ ΘΥρ]ἸοΔη- 
ἄσπι, υἱ ἀἰεϊξαγ ὙΠ, 6ρ. 631,2: ΙΧ, 6Ρ. 431, οἱ 311, 
7.» Μοίποι. Ρ. 178, εἴ Ἡδοῖ. .- ὃ κατόπτρου ΡΙδη.: χά- 
τόπτρον ΘΟ. --- ὁ δέρχομ᾽ ἐμαυτὸν την] ἩΘΥΙΩΔΠΗΙ8, 
βοιαοπίϊα χαὶ χαλὸς ὧν ποη δᾶ Μαοραοπίυπμι, 56 δὰ Ἄρης 

οὐπὶ 7 ΤΘίδΓΟΠΒ : « ΟἸδᾶϊαβ, φάθι ἔοττηθ οἵ 
δωυῖν ρων βοβίο, ῬΌΪΟΠΟΥ οδβξ. » --- 7 ἀπ᾽ ἐμεῖο 
λαθῆναι σοᾶ.;: λυθείης τηδ]6 ΡΊΔη. « ΜοΙΐὰ5 τα ΟΟΥΓΟΧί586 
Υἶβι8 ΒΌΠῚ β0γρίο λιασθῇς.» ΒΒ. Τάδτη ΦΔ0ο βῖι8 ἴῃ ποίΪβ 
ΤΏ55. τ] Ϊο δηΐθ ΔΠΠΌΓΙΩ 1842 δὰ Τὴ6 Τηΐβ585, οἵ Μοίηθκίαβ. 
Ψψογυπὶ υἱαϊί Οἰἵο ΒΟ πο ἀθΓ8 ΒΟΥ θ6 Π5 ἀπ᾽ ἐμεῖολάθηαι, 
ἷ. 6. ἀπολάθηα:. 

ΟΟΧΧΧΙΧ. « 6 Απλουὶβ ἤδιησὴᾶ ἰδηΐατη ΠΟ ΘΟΠΒῈΠ)- 
Ρΐσχῃ 6586 φυσηίξγ. » 966. --- 2 χαταθνήισχω Οοᾶ.; χα- 
ταφθινύθω ΡΊδΔη.: υἴογαθα Παφίηι. --- 3. « Μετὰ σάρκα, 
ΟΆΓΠ6 σοηϑυτηρία. » 9ᾳ6. Ουἱ δὰ γογβϑῦτη 4 ἴῃ ποίϊβ 
Τη85. : «Ἐοτί. ἄσθμα νέμων. » --- ὅ λαφύξει ΡΊδη. οἱ δυϊά. 
-- ὃ φορθῆς ( σὰπὶ ποία οοτταρίο!ς ἰη Οοά. ) ἡ μανίη Οοά., 
Ῥίδη. οἱ ϑυϊά. Οοττοχὶξ Τουρίαβ; ἠπανία ΗδΒΥΟὨΐ τ ἰηΐου- 
Ῥγοίαίγ ἀπορία. ϑυϊάαδ : Ῥύχεται ἀντὶ τοῦ ψυχραίνεται, 
μαραίνεται. πῃ ἢπθ ὙΟΓΒιι5 αὐτόματος Ρ]Δη. 

ΟΟΧΙ,. « Οδ} Ποῖ. γουϑὶ θυ τοθαϊαϊξ Τιοησοροίγδοιιβ. δὰ 
ΤΠ ΘΟΟΥ. Ρ. 445. » Β. --- 2 σχαπάνῃ ΡΊΔη.: σχαπάνη Οοά. 

ΟΟΧΙΙ. ἴπ ΡΙαπ. Αφαίϊἱς Ἰπβου ΙΓῸΓ. --- 1. Ῥτγοϊορ βίη 
ἴη παλίνορσον οβίοπαϊξ ΤΟΌΘΟΚ. δὰ βορ.. ΑἾδο. Ρ. 278. -- 
ὦ. « ᾿Ανασειράζω 18 Θχρ!οαΐ ϑυϊάδθ, ἀνθέλχω, ἀνατρέπω, 
110] ἀναχαλινῶ,,ἀναχόπτω. --- 3. Δασπλῆτα, Βυϊά: τὴν ἐπὶ 
χαχῷ προσπελάζουσαν. --- 7. 6 ἃ 5ΙΓΟΠαι ΟΟΙΠρΡΑΓᾶ- 
Ἐϊοπο Ρ υτίπια ἀοαϊ δὰ Ζδομδγ. π. 86. » Β, 

ΟΟΧΙΠΙ. Ασαϊιῖω {τὶ θυϊξαν ἀρυᾶ ΡΊ]δι. « Ουἱϊ ἔγαπαὶ 
ζαοτὶξ δεϊνοϊαξίϊοὶ ἰξα]α5., παϊο Εταϊοβίμοηϊ οὕτη Ασαίηϊα 
δοιτπηἶβ. Οδΐογασμη ποη δχϑίδὶ ἱπ δαϊξ. ΕἸΟΓ. πϑάῖιθ ἴῃ 
οοάϊοο Βαυθοτῖπο : υὐ ποὴ 80 ἴρ80 Ρ᾽δηθᾶθ, 86 ὃχ οο- 
το τ 8, {αδ} ἃ τοῦ οοάϊοο5 οἱ υϑίθγοβ. δά 0 Π68 τυ] 
ρῥγωρεπέ, {Π ὙΦ ΒΟ δῆδτα Ρ. 6065 ἤιιχίδδο υἱάθαξαγ, ἃ 
ῬΙαπυᾶς οοἸ]δοἴοπο διϊθπατη. » Οπαγάο, αἰϊα μυὰ5 Γοὶ 

ΘΧΘΏΡΙ8 δἰθγθηβ. « Τϑοΐθ τη 5 ΤῸ] ΘΓ, ΘΟΥΔΠῚ Τηὰ- 
το, ἱπυρυάϊοὶ διηουῖὶβ γοΐα βἰβηϊοαί. » 76. --- 1, 2 
ἀχοίτης χείνῃ ΒΡυποκῖ 5, ἤππο ργοθδηΐθ Φ8οΟ βῖο:; ἀχοί- 
τῆι χείνη Οοα. [πὶ Δρραπάϊοα οοάϊοὶϊβ ΒΑυθΘΓ. ἀχοίτης, ΠΟῚ 

ἀχοίτῃ. Ὦχρος, οοηΐ. 6Ρ. 259, 4. --- 3 8644. Υ6Γθο ἰηάϊ- 

..» Ζαο. --ο 9. « Ἴτυλος ἰάθη ο58ΐ ἂς Ἴτυς. ἡ 

οἱβ ΒΑΓΡΘΓ, --- ὃ. « πέογτορδίίοπῖβ ποΐδιη δαάϊαϊ. Ὑἱοῖποβ 
(586. Ραΐο ρΡοδίδιη οἱ Μοιοη. » 966. -- 8 μὴ σχενὴν 
ὀλέσηι Οοἄοχ; ὀλέσῃς ΒΑΙΌΘΓ.; μὴ χεφαλὴν ὀλέσῃς ΡΙΔη,, 
6χ ἱπίογροϊδέϊοπμθ. Σχευὴν ἀἰϊοὶ « ρῬαγίθμι {αι υἱγὶ βαμηι8.» 

᾿ ποίσχῃ 6βΐ; δοηῇ, Ρίδη. θρ. 243, 4. « Βγυποκίι5 ϑαϊαϊξ 
μὴ σχεῦὴν ὀλέσῃς, αἰδογοβὶ ἱπαυαϊα. Μαὶὺΐϊ τοὶ αν 
σχευὴν, ἀ0Π6 0 ΤΩΘΙΪΟΓ οοᾶθχ γορουϊαΐαγ. ἘΠῚ ΙΒ] ἰὌγβδη 
αυφτγοηάστη. ἈΘΟΘΠΕΟΓ 65 111 ροθίδθ ΠΟ πα ΠαΌΔγα ΕἸ ἰπ05 
Ῥοηΐδτηθίτιὶ ρϑᾶθβ οοπίγα δγίθτη τηπΐαυογαηΐ. » Β, ῃ Αα- 

᾿ ἀπ 15 71 Δοοθβίυβ : « Ὁΐτασας Ἰοοϊίΐοπο, σχευὴν οἵ χεφαλὴν, 
ἰῃΐ6 86 οοτηρᾶγδαΐδ (δ }]6 δά ἀσοδν αἱ ρΡοοίδη σκυτάλην 
ΒΟΥ Ρ5.586 αἰ βίη. Ατθίρσιιθ βρη ΠΠοδί 18 Ὑοο ΒΟ] ΤΩ, 
αιυοᾶ φυδιῃ δἂρίθ δὰ ρῬαγίθπῃ ορϑομδηι ἰγδηβίδγαί , ΡΟΥ. 

88 Ρδΐεξ:; τηρδρὶβ οἰϊδτη ραΐθὶΕ σου ραγαπ θ8 ΑὙἰΒίοΡ. 
1μγΥΧ8. 991 564. » 50 Π5βἰπιατη υόγὸ φυοα ροβίθα οοπ]θοῖξ 
ΥἱΓ δαί πηι 5,, ἴῃ πΟΙΪβ τη55. γοϊδίατη : μή σε χύων ὀλέσῃ, 
διηθῖσιο ἀ6 τηδτῖΐο. ΗοΟ ομηηΐθυ5 ργωβίδξ, οἵ γϑοθρὶ. ΝΙΝ 
δηΐμη ἱπ ργοθάοπεθυβ αυοὰ σχευὴν φαδηάδτιη ἰδγθηΐοπι 
Ῥοδίδτη οβίθηαί. 

ΟΟΧΙΜΠΠ. « Ουΐπααθ Ῥγΐογθβ ὙΘΓΒῚ 8 Παροί Δρρϑηάίχ 
ΒΑιρογίπα, ἱἰηβογίρίο Εγαίοσί νθηΐδ ποτηῖπθ. » σπαγάο. 
ΘΠ Πἶοθ υογεϊξ Τάγον. δὰ Ομ. ἔ. Π, Ρ. 236. 8. --- 3. 
Οὐχ ἀλέγιζεν, ποη ουταθαΐ, ἴδο}]6 ρα θαΐαγ. --- ὅ. « Νύχτα 
λοχήσας [ογία886 αἰοίυμη υἱ νύχτα φυλάξας ἃΡ. ἘΌΡΙΡ. ΟΥ. 
57: δυΐ νύχτα 65[ ὕγὸ ποζίι. » 7αο. ΡΥ ῬΓδοβίαγο υἱὰ6- 
ἕυτ; αἰΐογαστη γε Βοῖβ8. Βγυποκίαβ οὔτη οβκίο χατὰ 

γυχτα. 

ΟΟΧΙΩΥ͂. « Ῥὺο ῥγίογα ἀϊβέϊομα, ἔδηψαδπι ἱπίθρτιμ 
ΘΡ  σγατηγηᾶ, Ὀ8 ἸΘσυπίυγ ἴῃ ΔρΡΡοπάϊοΘ ΒΑΡ τη, υἱτοααθ 
Ἰοοο υοὶυΐξ Ἐγαΐοβίμοηϊβ. νυ Ομ αγάο. Τ)6 {γί αστη ΡῈ ΘΙ]ΔΓΌΓΩ 
ο500}15 ᾿πἀϊοδί. --- 2 δαχτάζει Οοα., οοΥΓ. ΗρίΠβῖι5 οἵ 8}1}. 
-- 4, « Μυϊαΐυτη οδΐ ΠΟΙΘΠ τρηχαλέων ἰπ τριχθαδίων 
[ᾳυοᾷ οἀεθαίαγ 1. ΟἸηηΐηΟ Τη816. θ)6 Οα]αΐίθε Ββ115 5010- 
τἰβ ἂἷξ ροδία, πο ἄθθϑυ δυσίυτη ἀθ θᾶ5118 6856 ἱπα] οἴη ; 
οἱ 8ϊ. ϑχοϊ υἀϊίαν Οαδἰαίθα. 6 ἀυγῖβ Που αἷβ 18} 118 χὰ 
τηογάδηΐξ πα Ἰοδθιξ, φαὰσπη δᾶ ἔμουξ οχρογίιβ, 56 86 ἃ 
[811 οομβ 0 τουοσδΐ, οἵ τ} ΠΡ 8., τ βο15, τη 611615. ας 
πουὶϊξ Πουυὰβ Ὀ85115 οοπίθηΐαβ, ἴῃ οἷβ δοαυϊθβοὶί. » 8. 
ΒΑΓΡΟΓ. 5 τριγαλέων. --- ὅ ἐπλάχθης Οοά. --- 7 τοῖσδ᾽ 
Βγαηοῖ., (γυδίτα ; υΥἱάθ 6Ρ. 191, 8; ΥἹ, 6Ρ. 27, ὅ, οἵ ἃ]. 

ΟΟΧΙ,Υ͂. « Αα Ρυ6]Π18τὰ {τιιϑίγα ἴρϑύμη ἐθηξαπέθμη 116 66- 
ὈγΪβ. » ΧΨας. --τ  ἰεῖσα σοά. Γάμου 46 οοπουθίία. « Ηἰἷπο 
δυϊᾶδθ χιχλίζειν, τὸ γελᾷν ἀτάχτως. --- 3. Τρισὶν ὥμοσα 
πέτραις. 5080]. ὝΥΘΟΙ. : ὡς ἔθους ὄντος τὸ παλαιὸν τὸν ἐπο- 
μνύντα τρισὶ λίθοις τὸν ὅρχον πιστοῦσθαι. Τὸ δὲ τοιοῦτον ἔθος 
ἐπεχράτησε χαὶ μέχρι τῶν καθ᾽ ἡμᾶς χρόνων ᾿ εἶ γάρ τις τῶν 
πολιτευομένων Ψήφισμά τι τοῖς πολίταις εἰσενεγχὼν δύσνοιαν. 
χτήσεται παρ᾽ αὐτοῦ 65. παρὰ τοῦ] δήμου, ὡς μὴ δόξαν αὐτῷ 
εὖ ἔχειν μηδὲ συμφέρειν τῇ πόλει τὸ χυρωθὲν, τὸ πλῆθος ὡς 
ἐναγῆ τὸν τοιοῦτον ἀναχαλοῦντες, λίθων σωροὺς κατὰ τριόδους 
συνάγουσιν, ᾧ δὴ τῶν παριόντων ἕχαστος τρεῖς λίθους προστί- 
θησι καταρώμενος τῷ ἀνδρὶ, ὡς τοῦ ἰδίου μᾶλλον ἢ τοῦ χοι- 
νοῦ συμφέροντος στοχαζομένῳ. Ομ π6β610 ὑπᾶ6 βιπηρίᾶ 
Ἰονίου οογτοχὶ; 56 πῖΠΠ}} δὰ τότ δοϊαηΐξ, ΠΘαῸ6 τηυ]έα 
11ὰ ἃ ἀοοίί5 υὙἱτῖβ ῥγοϊαία, ῃΐβὶ ἴογβᾶη Ἰοοὰβ Ρ] αΐδγο 
501]. ο. 10.» Β. 7οορβίαβ : « 6 ΒοΟ τῖξα δ᾽ 'υπᾶθ ποὴ 
ϑαΐὶ5 οοηβίαΐϊ. ΑΤΑΌΌΓΩ [5] ΡΠ ΤΩ ΡΘΓ βθρίθμι βᾶχἃ 88η- 

10, 
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σαΐπθ ἀποία ἀοβου Ἠθγοδοίι8 ΠΙ, 8. Ρ]υΐδγομιβ, 50}. 
6. 10, 46 Οἰμπᾶ μπαγγδΐ : ἔχων ἐν τῇ χειρὶ λίθον ὥμννεν, 
εἶτα ἐπαρασάμενος ἑαυτῷ μὴ φυλάττοντι τὴν πρὸς ἐχεῖ- 
νον (5.1184η1} εὔνοιαν, ἐχπεσεῖν τῆς πόλεως, ὥσπερ λίθος 
διὰ τῆς χειρὸς, κατέδαλε χαμᾶζε τὸν λίθον. πῃ 4 ΓΘ 51Π|]- 
πξπᾶο φυφάδπι οι 60 τἰξα,, 46 ἃ (Θο} 118. Οὔ βογνυᾶ- 
ἔππι οοΟΙαμοὐδΐ Πἰνῖι8 1, 24. Τρισὶ πέτραις [ογίδ556 ἀἰ- 
οἷδ ΡῈ ΒΥΡΘΊΒΟΪΘἢ : ΠΟ πη0, ααοᾶ γυϊσο Π6] β8ο]οθαΐ, 
864, 5 418. γο ογξ, Ὑ61 {γ] 8 58 ΧῚ8 τηδηῖι οδρΡί5. » 6 
ἐγίθιι5 α115 οἵ υἱε 1 Π}18 ἴῃ ᾿υγδηαὶ γἱξα δἰσαδ αἰ ἵογί Ἡθοκου. 
Ῥ. 88 564., 4 πὸ ποη ρου ηθηΐξ. Ποπηθρίι8 Ποιναῖς (0Π- 
Ἰρεἶΐ, τοίαἰαΐιβ ἃ Ῥαββουΐο βουρί. τηῖβο. Ρ. 219. ϑίγαθηδαγη 
ὥμοσα μὴ ἐσιδεῖν τὴν δ. κόρην. --- ὅ. « [80 18. ΟΠ) 80Π0 
ΘΟΠΙΡΓΟβ518 ΟϑΟΌ] απ. ΡῈ 6118, υἱγασα αὐ Δ] ]οογοΐ., ᾿πΔ0ἃ- 
ἔν. » ὕας. Ηΐπο ϑδυϊάαβ πόππυζε" χολάχευε, χήλει. --- 
6. « Γυμνοτάτοις πηυΐατὶ νυ} Αϑ[ϊπ8 ἰη σεμνοτάτοις, ριιαἷ- 
οἰδδὶηυῖδ., οαϑἰἐδδὶ 18 ; 564 ΦΌΓΙΩ 18. ΒΘ Π5118 ἃ ῬΕΓΒΟΠἃ (8} 18 
[οιηΐηϑ γαϊᾶθ 510 δ]]16ηπ8, υὙο]αϊΐ β8η6 Οὰπὶ δῦ ἰγοηΐα 
ορ μοίαπη οἰουυὶ. ν Β, --- 8. Οοηΐ, 6Ρ. 275,12: ΙΧ, Θρ. 
26, 4. 

ΟΟΧΙΥΙ. « Τῃ Δρροπᾶϊοθ οοα οὶ ΒΑΥΌΘΓ. μοΟ αυοαα6 
δορί σγαήσηα ΕΤαϊοϑι μοι ἀἰϊδουίθ ἐγ θυϊυγ. » Ολαγάο. 
Θουῦρίαμη ἴῃ ῬΌΘΙΙΔ πὶ (θ που  Πΐ ΘΟΥΡΟΥ8, 56 Δηΐπηδ5 ἀπγδ 
οἵ οδϑί βϑί πὶ ΤΟΥΪ8. 960. --- 8. « 6 δᾶαδιηδηΐθ τηθίδ!]ο 
νἱᾷθ δ ΖΕ ηθδτα αδ2. ἢ. 422. » Β. --- ἅ. « βρθοίοβα (οὺ- 
πο 5 ἀ6 Ῥαν παρθενίη. 56 (ἃ ΗΠ] τηυΐαηά μη : ἴῃ ΓΟΙῸ 
ἰοΐο ΟΟΥΡΟΙ ἀοχηϊηδία" ἡ παρθενίη. ϑ64ι6η5 αἰβί ΠΟ ἢ 
βαβροοΐαχα Πα ο αΐ ϑΙ τη ϑία5., ο πὶ ΘρΙστδιημηαΐθ 50. ἰπη- 
σοραΐ ϑομηοίάθγιβ. ΟΡ π|6. 88Π6 ποϑίχιμη ἰθυΤ ΠΥ Θ(ῸΓ 
ἴῃ σὑϑῦϑα 4: 864 Ῥδυ]ιβ,, αὖ Ρ]αΥ μὴ ἰδίϊι5. οί 5. γογβιῆ- 
οδΐογοβ., Το τ ἴθπογθ οἵ Δθυπαδηϊζδιηι υἱΐδγα Υἱχ πουθ- 
ταί. --- ὅ. Ὧ6 ορίαϊίνο 5'πη6 ἂν υἱᾶθ Ηθγῃᾶπη. δᾷ Υἱρ. 
Ῥ. 729, Οριυ8ο0. ΤΥ, Ρ. 368. Τοῦτο, Δρδίϊποη πὴ ἃ υϑτγο οἵ 
501140 γο]υρίαί5 {γΓασΐα. » ὕωσ. --α 6 τὰν ταλέην Οοά. 
« 6 51 Ταηΐαϊθα υἱὰθ δὰ Νίοοί. Ἑυροη. Ρ. 336.» 8, 

ΟΟΧΠΥΙΙ. --- 1. Παρμενίς, 8115 ἴῃ ΠΟΡΪΠ6. ΡῈ6]]18 Θχ 
οἴγτηο, 4υδ8ϊ παράμένουσα.--- 3.. « ὙΟΓΒ5 ἀποία5 6χ Τῆ6ο- 
ΟΥἸΟΥΙ, 17, δᾶ φαθηι Βοο ἀἰβίϊο μη σ8}}1615 γυβίθιβ τϑᾶ- 
αἰαὶ Τιοπροροίγυβ Ρ. 223.» 8. -- ὃ χεντροπαγὲς ΒΓΌΠΟΚ. 
οἱ Βοίῃ. « [πῃ ΘΟΙΩΡΟΒΙ ΠΟΠ6 ---- μανὴς ΤΟΙ γα ἰηΐοπαϊί. 
Ἐδί ἰρί αν υομδηιθηοΥ ἀοιϊοαξιηι, ἴοη96 αοιυι ἰδδἰ νι. 
Ομΐϑϑαπι μο. ἀἰβομοη ἐη ΡΙαπαᾷᾶ. ἀυθ᾽ἔᾶγΘ Ροβϑὶβ δὴ δὰ 
ποϑίσα λ οδυηθη ρου ποᾶΐ. ΝΟχὶβ σουΐο (ΘΠ 55, Γ]Ὲ15 : ἰδὲ 
ἰουΐο δὸς {αἱ δυοίου!β βϑηΐθηζία : Πουἰββίμηᾶ αυΐϊάθιη 68 
οἵ τὴ ἱποοηϑίδηξα ἕμα Θχου οἶδ: Π6Ὸ ἰδθ ἢ Τὴ6 6Χχ 1ἃ- 
4615, Φαϊθιβ τὴθ ἰγγο τὰ ἴθηθβ, οχρϑαϊγο ῬΟΒΒΌΠ. » 
“ας. --- ὁ χείλους ἐχχρέμεθα Οοά., 488 οογγοχὶξ ΒΓΌΠΟΚΙ 5. 
Οοηΐ. 6Ρ. 241, 8. 

ΟΟΧΠΥΠΠΙ. « ῬαΘΙ18, Φυδπηὴ ᾿Γὰ ΔΟΟΘΉΒ118 Γη8]6 δΔοσδρογδΐ 
γοθουθιι5, βι πη] δΐθμι ἀδργθοδίαν. σοηΐ. ΘΡ. 218 οἱ 220.» 
Ψαα. --- ἃ « Ἠΐπο δυϊάδβ αὖ ἐρύσαι, εἰς τοὐπίσω ἑλκύσαι. (1η 
Οοά. αὖερ. ἰΐα αἱ ἀυθίυχη 810 ἀὰ οἰγουτηῆθχο, Ὠΐο οἵ θρ. 
85, 5.) --- 3. Ηἶπο ἰάθη : αἴλινος " ὀδυρτικὴ, θρηνητιχή. 

Οομπῖ, ΥἹ, 6Ρ. 348. --- ὅ θαμινοῖ Οοά., 564 τοοΐα Βδυϊά, -- 
7. Ἠΐπο Ιά6 1 : ποινή " δίκη μεταποίνιος. » Β. Ουἱϊ τοίην, ΠΟῊ 
τόσην. 

ΟΟΧΤΙΧ. « Αἀ Ρυθ]]ατη ααδ, ΡΥ ἰβέϊπα βαρου θα ἀθρο- 
ἴα, ῬΡοθίδιη δι ρ] οχῖθιι5 ἰθηθθαΐ. » Ψψαο. ---- ὃ ἔχλυτα Ἀρἰ8- 
8, φυοα ΘΟΓΡΟΙθιι5 Τηδρὶβ οοηγθηΐδί αιδηη ἔχχυτα. 

ΟΟΙ.. -- 1. ἡδὺ φιλοιματὸ ϑιροτροβίίο μειδη ΟΟά., ΘΟΥΤ. 
ὅλ0.: ἡδὺ φίλης μείδημα ΒΡΆΠΟΚ. -- 2. « Ὑυ]ρο δαχρυχέει. 
Μαῖαὶ ἀϊνίάογθ αἱ οϑῇ ἴῃ Δρορυᾶρμο Ραγ, [οἱ Βδἰπ511..»» Β. 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΙ ΡΑΠΑΤΙΝῈΕ 
- 3 ἐγχλινοδωμωι (ϑ5η6 800.) Οοἄ., ΘοΥΓ, 7Ζά 0008. Ῥοβέ 
ΒΌΠΟ ΥΘΓβαπη ἰη ΟΟα. ἸΘΡῚΓῸΓ Ὑθγβιβ ἰογίϊιι8. ΟΡ  σγατηπηδίϊβ 
ΒΘΑΌΘΠ ΙΒ, ΘΥΤΌΓΘ ΠΠγαγῖϊ. ΑΡ. Ομαγάοποη Ηοϊβϑίθηΐιβ ἴῃ 
ΤηΔΓΡΊΠΘ ΔΡΟΡΤΑΡΙΪ ἰοβίδ δία « υθῦβιπι χρυ ποία) ροβίθα 
[α͵586.» --- ὅ δὲ φίλ. Οοά. --- 7 οὕνεχα ΒγΌπΕΚ. 

ΟΟΠΠΙ. -- 2. « Ἀχροδαφῆ. Τα ἷδ ἐποαία ἱπέο! Προ, Αἀυτὰ- 
Ὀγαΐα ἢδθο υἱάθηΐον ὁχ ΤΒΘΟΟΤΗ [ἃ, ΧΧ, 12 566. --- 3. Κι- 
χλίζειν ἀϊοῖξαν ἀ6 τηθγοίτϊοῖο τίϑα. --- 4, ΜᾶπυΒ οἤζιβας, 
ἐχχεχυμένας, δοοὶρίο 46 ὈγΔΟΒίογιη ἰδοία ἴοη6, σαδ υἱνὶ- 
ΑἴΟΓΟΒ. ΠΔᾺ]ΘΓ68. αὐιηΐαΓ. ΠΟηρΘ ΔΙ ΠΟΥ ϑυμημηιβ ατγοίίβ, 
401 οπμηπίηο ἴῃ ΒΟΡΌΠῚ ὙΘΓΒαΤη ἰηογργοίδ οη6 ἃ γογιἰαΐο 
ἈΡΟΥΓΆ586 Υἱάἀθίῃγ. » 7αο. --- 56. « ὙΨαύχενος, Υἱᾶδ ποῖ. δὰ 
ΘΡ. 27, 3..» Β. 1ὴ τηδγρίηθ Οοαϊοὶβ : γρ. ὀγχάς. Ουοα ποη 
[Δ 0116 αἰχουῖβ φυϊὰ 5:01 γϑὶξ. « Βϑηϊθη!δγιτη ποχὰβ ᾿ΐς 
οϑῇ : Ουδιηυ 8. το η 018 ΟΟὨ]8, ΟΥΘ,, Υἶϑα, ὈΓΔΟΠΙΟΓΌΤΩ 
πηοίᾳι ΔηΪΠ. ΠῚ ΔΠΊΟΓΘ [ΔΙ πδἔττη ργοάθγ6 υἱᾷθγὶβ, [8] πίιΓ 
ἰδηθη ααΐ 6 ΤΓΔΟΙ]Θ τὰ [ΟΓ6 οχἰβεπαθαηξ : ποπᾶστῃ ἔτδοία 
δ δηϊμηΐ ἴα! ΒΌρΡοΥ θα, ΠΘΩΘ, ΤΩΔΓΟΘΒΟΘῺΒ ᾿ϊοοί,, ΘΟ} 
68.» 766. --- 6 οὔπο Οοά. : : 

ΟΟἾΠ. Μαγοῖ Αὐρθηΐαγι ΘρΙρυδιητηᾶ, ΒΌΡγὰ 198, 60Π}- 
Ραγὰΐ Βυμηκθηΐυ5 ἘΡ. οτἱξ, 1, Ὁ. 75, δἔ τηϑιϊοσα σαααθ 
ἰπᾶθ ἃ Ρᾶυ]ο 50] οοΐα ἀοιηοηβίγδί.---- 3 ἐμπελάσαι ἈσΠηΚΘη., 
Ροβίθα οὐπ Βοἰβκῖο ἐμπελάσῃ. « βοᾷ Ἰοοἴϊο Οὐάϊοῖβ ἐμπε- 
λάσει Ροΐοϑί το ποῦὶ, χυοᾶ οἵ 7Δοο βῖι8 βθηβὶξ ἢ. 111. --- 
3. Σεμιράμιδος τεῖχος. Υἱάθ6 ποΐ. δὰ Νίοοξ. Ευσοη. Ρ. 338. 
Μδηδβ568 Οἤγοη. Ρ. 114,7 : 

Ἀλλ᾽ ὅτε πάνθ᾽ ὁ ἹΡωμανὸς ἔφθη κατοχυρώσας 
χαὶ τεῖχος Σεμιράμιδος ἄντιχρυς χρηπιδώσας. 

ϑυηΐ υἱγὶ ἀοοίί ἱπ ου]ραηᾶα 116 Ῥδυ] ΒΎΡΘΥΒΟΪ6 γαὶὰδ 
β6υυῖ. Εδΐθου, υὐ ϑιηΐ ναί ἀ6 σϑθιβ 8618 ᾿υἀϊοία, ταΐπΐ 
0} ἱηΠορίαμη υἱάθυὶ πρὸ ΠἸθρίἄδμη ἴῃ τὸ ἕθπαΐ γϑγθογυτα 
{Πᾶπὶ Θχασσογϑί 0 Π 61]. --- {τε ᾿ΠΒ6ΓΟΪ ΔΙ πηδβῖι15 νοὶ Θὰγ- 
οἴι5.) Τἄλλα δὲ σιγῇ, οοπί. ποί. δἃ 6ΘΡ. 128, 3. ». Β. -- 
ὁ χρυπτέω Οοά., οοΥν. 78 00}}8.:; χρυπτέτω ΒΓΌΠΟΙ. Θχ τηᾶτρ. 
αυγοί!. 568 Βοϊδβοπδαϊαη) 8118 τηδηὰ γοα χῖββο υἱάθο Ὁ 0- 
αἰεἰς βου ρίυγαση χρυπτέω οἵ ἴῃ ΔΕ Π|8 ῬοΒ 1586 σοῖο, ἀοῖι5 
ἰογίαββο δηδ᾽οσία θογμη 4 (οἴ σι ΠοΡθοκ. ἘἈΠδιηδίϊοο 
Ρ. 147: «ἰϊχφυϊὰ ἴο δηηοίαιοη!8 τοι οΐαπι ἃ Ὑἱγὸ ΟΡ ϊΠ|Ὸ 
[1586 γὙ6]18. 

ΟΟΙΜΠ. Αἀ ρυθ! απ ρυάογα ἱπιροαϊξδιη «αομηίπιιβ δὰ 
Δι δ 15 ρΓΘΟΘ8 ΓΟΒρΡΟηοδί. --- 1 Χρύσιλλα Βῖο φυοααδ Οοά., 
πο Χρυσίλλα, φυοᾶ οἀϊξαγ. « Εβί Χρύσιλλα Θρῖρτ. 3, 85 
δορροηΐα8 5665 ργοβίαγ υἱάοίαγ, γ 146 ποί. δὰ Νίοθξ. ἕπτ 
Θ6η. Ρ. 61; ἀ6 χάτω νεύειν ποῖ. δὰ ΧΙ, 6Ρ. 329.» ΒΒ. Μα]6 
Βοίἶι5 πέδῳ.---2.« ᾿Ἀχρολυτεῖν 65[ ΠΟΙ ΖΟηδ [ἃ ὙΘΧΑΓΘ, 
αὖ ΠΪ}}} Ργοποίδίαν ἴῃ βοϊγθηάο, ποάᾶὰθ ἃρρᾶγϑδΐ, βοΙ Ύ 
γ6 15 Πθοη6. » Καῖδᾷ. « Ηἶπο Νοθίδϑ 1Π|166 : ; 

Ζώνην δὲ τὴν σὴν ἀχρολυτεῖς ἀθ,όον, 

ἘΡῚ υἱάθ ποῖ. Αὐἰβίδοηθίαβ 1, 15 : τῆς ἀμπεχόνης ἄχροις δα- 
χτύλοις ἐφαπτομένη τῶν χροσσῶν' 4υρᾶ ἴῈΓ6 5[πη]6 68ΐ. 
ἘᾺΓΘΕΘΓΙΒ ἀ6 Πουηΐηθ Ῥααΐοο δὸ γϑὶθ {ἰπηϊᾶο : ἐΐ δϑίοίξ 
ἨιΘ5Ήϊ6 δὶ ποπίοις χυθη, ραγϊαπέ ἃ ἴα, ἐΐ τοσαγαάοϊξ 
ὑανίγο; ἐϊ ἰοιυγηοὶξ 865 οἱαΉ 5 οἱν 865 δομίοη8. --- 3. ὅ0- 
ἀἰοῖβ βου ρἔυγατη πέλει ἤγτηδΐ ἱπηϊξαΐου Νιοοΐαβ ΠΙ, 170: 
Οὐχ οἷδεν αἰδῶ Κύποις...» Β. Ἀοἰδκία5 τηδ] οθαΐ πέλοι. 

ΟΟΙΗΥ͂. « Θυυμὰ οἰξίιι5 σαδιη ᾿υγᾶγογαΐ δ ΡῈ ΘΠ] Άτὴ τὸ- 
αἰϊπβοί, ῥινὶ ρπᾶβ ἀδργθοδίαγ. » 766.---ἰ ἀργέτι Ρ]ᾶΠ.; 
ἀργέτη χούρη Οὐάδχ, δ᾽ α ϑΒαρογροβίίαπη Ὁ] Π|0Ὸ ἡ. ---΄ 
2 ἠριπόλις Οοᾷ. ἃ ΡὈΓ. Π., 8604 ἧς οοΟΥΓΘΟΐστη Τηδηιι 1ξ6Πι Δ - 
{ἰχυ8. 1 τηᾶγρ. φ᾽οδϑ8 ἢδθΟ : τῆς ἡμέρας τῆς περὶ τὸν ὄρθρον 

ὡ 



τ ΙΝ ΟΑΡΌΤ Υ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
π ττ' 228, 6. -- ὦ τηλοτέρωι Οοὰ. --- 5,6. 

ΟΟΕΥ͂. οιηπηᾶ : ἀφηγηματιχόν : πᾶσαν γέμον ἔρωτος: 
ἀκοσμίαν. Οοπί. Βοῖδ5. δὰ Ἰοπηπηᾶ 6Ρ. 35. « ϑεϊαποίῃβ ἃ 
Ρ 1 φυᾶπὶ ἀορογὶραί, δγοίοβ διηδηξίατη διηρ  χιιβ, 48]65 
ἶρβθ ουρίξ, υἱν 15. οοἸοτῖθι5 ἀδβουῖθιξ. » σας. -- 1 ἀπλή- 

στοῖο ΤῊΔΙΪ ΤΔΟΟυδίπιβ,, 5ἰτα πη οοτηρᾶγαπβ Ρ. 111: 5οὰ 
μραωσΐωο οὗ χόρον εἶχον. --- 2. Οοπ. 6ρ. 232, 32. --- 3 ἀφ᾽ 
ἡδέος Οοᾶ., οοττ. ϑ4]πη88. --- 4. Τηΐογ δὰ {υδ 786. Ἰᾶγρᾶ 
ΟΤῦδπα Πῖο ρῥγθεῖ, ΘΟΗΟΓ ἱπηργϊπηῖβ. Τιογίϊαπι ΕΥ̓͂, 1106 

ἱ - 5. « Ἐβί ἀυφασίη ἱ. ᾳ. ἀμηχανία, εἴ ἀμφασίης 
ἀνάγχη, ἡ τοῦ ἀμηχάνου ἔρωτος βία. (ΑΡροπά. ΒαΑΙΡΟΓ. 

᾿ς ἀφασίης.) Ὅσον ὅσον, αἰἐψιιαπί ιιηι, οχρ!ϊοαΐ Ηδτγτηδηη. 

. δὰ Υἱᾷ. Ρ. 726 οχίγ. --- 6. Ἀλλήλων, “ὐνο, τηπΐδεϊβ ἰηνῖ- 
Θδῖὴ γϑβέϊθυβ. » 7ας. --- 9. Οοηΐ. ΑΡΟΙ]. ΒΒ. ΠῚ, 874. -- 
11 γυιοδόρων Οοά. [π τηᾶγρῖπα Βἰοββαίοσ : τοιαῦτα τὰ 
ἐρωτιχῆς παλαίστρας τν Ἰπωρχυθδμόρα - 15 ρϑεδνα πολ 
ἀγ. Βγυποκ. ρΡοϑβὲ Ἠδἰπβίυτη 

ΘΟΗ͂Ι. « οπέαπιο!ϊοβο ἃ ΡΌΘ]1ἃ γαοΐδίιιβ, οΘοη απ. 6} 185 
ἐπε! !οχῖξ δυηογῖβ Πδγωγηδγω ποὴ γοβίϊπστογε, Ξοα ϑχοϊίαγο. » 
Ζας. --- ἰ γαλατια Οοά., ΒυροΓροβίίο ε. --- 2. “Ἕσπερος ΡΓῸ 
ἑσπεοία, υἱ ἱπίγτα 6ρ. 279, 5 : ἐπώμοσεν ἕσπερο: ἥξειν. 
« 5680]. ΘΟ". : ἣ ἑσπέρας. ΥἱἹά6 ποῖ. δὰ 6ρ. 202, 4.» Β. 
-- 3. Νοὴ βυπέ Οαϊαΐθς υεγρα. [ρ56 τηδτηΐϊπῖξ ργουθγθῖδ}}5 
Ἰοσυξοπίβ, Ταδτη 5010 Θχθτρ]ο ΠΟῚ 6556 γϑγάτῃ ἀἰϊαϊοϊξ. ΡΊδη. 
ροξλυωρηᾷ ὃ δὲ μ. --- 4, (ίυ  5 ΕΧΧΤΙ, 7: 

διηδηΐετῃ π᾿ υτγία (415 
δαὶ κων τόευ, 56 ἃ Β6Π6 Ὑϑϊδ πηΐπιι3. 

ΟΟΕΥ͂ΤΙ. --- 1. Βοπδ υδγέββο Ορβοραυση οἕ τοίη 
Ῥτγοθδῖ ἱπυϊ ϑίϊο Νιοοῖς Εὐροη. ΥἹ, 589 : 

Καὶ τοῦ Διὸς δὲ νῦν κατήγορος μένω 
ὡς ἀνεράστου. » Β. 

ΝΙΒΠοτοϊποβ σογὰ δαρθοπᾶδ οϑὲ 9780 51} ἱπίογργοίδίεϊο ἴῃ 
ο΄ ]αξπῖβ διργεββᾶ. --- 2 ἕνεχεν ΡΊΔη. --- 3. « εἴμ δα! το οὔτε 

᾿ Δανάης. Ουοᾶ ρῥίασεξ ἴογε, δάδο αἰϊβριίοθέ ἁγίου τῆς. 
Μεῖτο πο εἰπιθπάπτη οτξ. » 8. τὸ υδ]άθ ξπιθπάμτη. 786. 
δοπεϊεθαΐ οὔ τοι Δ., Ηδυτηδππὰβ. οὔτ᾽ οὖν, 56ἃ ΠΙΒΠ] τηὰ- 
ἰαπάτμη. 

ΟΟΕΥ͂ΤΠ. « [π πηυ]ΐογοτη δηηΐβ ἰᾶπι ῬΔΌ]10 ργουθοῖϊο- ὦ 
τοῖν, 56 ᾿ππίοτγῖθι ργοοίδγεπάδμι. » 76ο. -- 1- « 1,ΘΟἴ ΠΟ Ποῦ 
ὁπὸς, ἀυδπη Βαθοΐ εἴδη ϑυϊάδβ εἕ ἱπίογργείϑἑυγ τὸ τῶν 
δένδρων δάχρυον χαὶ τὸ ἀποστάλαγμα τοῦ γάλαχτος, ἢγτηδΐ 
φἴϊατη ἱπϊξαϊο Νιοθῖε Ευρθη. ΥἹ, 593 -: 

Σοὶ χαὶ ῥυτὶς μολοῦσα τῷ χρόνῳ μόλις 
ἥδης ὁποῦ πρόχριτος. » 

. Βοῖ55. Ἠδοκογαβ, αὶ βαπῦτηῃ ποὴ ΡαΐαΓοΐ ἢ ροξέ πρόχριτος, 
ἰεπίαθαϊ ἤνοπος ἥδης. --- 2 ἱμείρων Οοά. ΑἸέογατα παρθϑέ ἃρ- 

ΒΑΓΌΘΥ. --- 3. « Ηἴης ϑυϊάδβ : χόρυμδοι - χλῶνες ἢ 
ἄχροι. ἘοΓβδη ἄχρα. --- 4. 6 ΤηδηΊ πη δέαηἐϊϑιι5 υἱά8 Βα ρτὰ 
δὰ ορ. 13.» Β. --- 56. Ηος ἀϊκέϊομοπ ΡΊδΔη. μιαρρϑέ βοϊαμῃ, 
ἰηϊξῖο τηυΐδΐατη : Ἦ σὸν ἔτι. Μοπϊπογαΐ Ῥαυϊυβ Ατγοδμοὶδὶ 

ος ψρροσῦτῃη ἀδ Ευτὶρῖ6 Αβδίμοῃεπι ἤδη, γενειῶντα οβεῦ- 
᾿ς Ἰαπίε : Μὴ θαυμάσητε" τῶν γὰρ χαλῶν χαὶ τὸ μετόπωρον ἡ 
χαλόν ἐστι (ΡΙΐ. Αρορμίῃ. Ρ. 177, Α). 
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᾿ς ΟΘἿΜΣ. « Ραριατη ροοίδ ἀθβουθὶξ βῖνα ποοίαγηϊβ ογρὶϊβ, 
1 5[06 ἃπηοτῖβ δὲ οαρί αἰ δε15 ἤδιηπηα τηδγοθβοθηΐθιη. Ἐχργοβ- 
. ΒΌΠΩ 6χ Μοιθδρτὶ δρ στατητγηδία βυρτὰ 175, χυοα υἱᾶδ. » 7ας. 
- 1 σεῦ Οοά. --- 3 ἀμαρύγματα Οοά., εἴἴδπι ἀρρεπὰ. Βαῖ- 
ΒΟΓ, « 51. Αἰδιι5 οτὰ ραϊϊου ἐπβεῖ!, Ἠογαδΐ. Ἐροά. ΥἹ, 
15. Ηοτηδγίοα ὑγρὰ 1]. Γ, 35 : ὥχρος δέ μιν εἷλε παρειὰς 
μῖς ἃ Ῥϑιυΐο δχογπδίδ μϑρθιιαβ. » σλαγάο. --- ά ὑπερπέ- 
τεται (οᾶ., οὔτ α ἱπΐογ ᾿ἶπ. Οὕδτε οἀθθαΐυγ ὑπερπέταται. 
Ολέξος βυΐδαϑ Ηἴπο οἰξδέστμη δχροηϊξ εὐδαιμονία, ΑτηπηοΠ 5 
Ρ. 73, τελεία εὐδαιμονία. Βγαποκῖα5 ΤΙΝ πάντας ὕπ., 6χ 
Βαἰτηᾶϑὶὶ οοηΐ. ἱπῈ ἘΠῚ. 

ΟΟΙΧ. Ηἰδβ 5 πα ἴῃ 1, π|5 ροσδίϊ οοτηραγαΐ 740.. ΟΥἱά. 
Ατέ. ἅτ. ἢ], 295 56644., ΤΊΒΕ]). ΕΥ̓͂, 6. 2, 9 364ᾳ., Ῥτοροτγέ. Π, 
6]. 1, δ 564. --- 1. « Κεχρύφαλοι, γ. 5610}. δὰ 6Ρ. 270, 2. 
Οοηΐ. ΥἹ, ΘΡ. 206. --- 2. Ηἴης ϑυϊᾶδβ : δείχελον. ἀγα)μα, ἢ 

ὁμοίωμα. --- 4. Ηἷπο ἰάοτῃ : ἐξεσόδησα, ἐξεδίωξα. Ὀ6 Πος 
γοθο Προη. Ορυϑβο. ἔ. 1, Ρ. 151.» Β. -- ὅ κατήορα Οοά., 
ΠΟ χατή. ΟΥπ65 ἀοηιοηξοβ, πὸπ οομπηρίοβ ἱπίο Πϊσὶξ. -- 
7. (οπῇ. Μεοϊθαστοχη βύργὰ ΘΡ. 140, 4. --- 8. « Πῦρ ἴδιον. Οοηῇ. 
ὙΥόγηΐοκ. δὰ Τυυρμϊοᾶον. 140, Ρ. 165.» 716ς. 

ΟΟΕΧΙ. « Ῥυριδη τορσδὲ υξ, 51 ἰρβῦτη υἱπὸ θὸπ6 ῥτὸ- 
Ἰαΐαπη νἱάθγα υϑἰϊξ, οβοῦϊα ᾿'ρϑὶ ΡῈ ροουϊυτῃ τη δξ. Ετο- 
4ύθῃβ ἷο διηδηξγη ᾿υβ05, οσυὐὰ5. Ρ]υτίμηα βιπξ ἀρυὰ 
ΜΙοβίδγαστη ΓὰΪ τ τω βετἰρίογοβ δχθτηρίδ. ὕπῦπι 5υ{Π ἰαδΐ 
Αγιβίςοποί, οχ δηξχυίονθαβ, υἕ οτηπῖα ἀρὰ ἤπης 56τῖ- 
Ρίογε, [οπξῖθαβ ἀοτγιναίατη, 1,25 : τοῦτον δὴ τὸν τρόπον 
ὥσπερ ἐκ στομάτων ὑπερεφίλουν ἀλλήλους, χαταπίνοντες τὰ 
φιλήματα, καὶ τὸν οἶνον τοῖς χείλεσι χεχραμένον χαὶ μέχρι 
χαὶ αὐτῆς τῆ: χαρδίας παρέπεμπον. » 7.66. --- 1 ἐθελησ μεθῦσα: 
Οοά., εἴ ᾿πΐογ ᾿ἰπθαβ οἵ 'π τλγρὶπα βυρρὶοΐο με. ΒγαποΚ. 
μεθύσσαι ὁχ ἀυοθαβ Ἀορὶϊ5 ΡΙδπιιάθθ. Βοίμϊαβ. βουῖθιξ οὔτι 
φίλοινος. --- 2. Γευομένη, 561}. τοῦ οἴνου ἀπὸ τῆς χύλιχος. --- 
4. Οἰνοχόον ἀδ ροσυϊο ἱπίο! σοπάστη. Μίαϊδ υϑγεὰγ ρ}ο- 
εἰ αἰγίσ θη. ---- 5 ἐμοί γε σοά. --- 6. ᾿Απαγγέλλει, οοηΐ. 6. 
171, 1. 

᾿ ἵστασο δᾶ δηύτη 1Π|8πὶ ἀϊοδίαγ. --- 4. Ηἰπο 5445 
᾿ γλῆνον, πολυόμματον. (οηδίδηξίηι8 ΜΑΠδ5565 ἔγαστη. 11. 

ΘΟΈΧΉΙ. « Τὴ νδίυϊαμ ἱπυθϊξαγ, ας ΡῈ6]185 ἀβροοξυγη 
οἱ ἱπυϊάορθαΐ. σοηῖ, ΠὈἱοίί μη ορ  σγαιηγηᾶ βυργα 106.» 79ας. 
--- 3. Απΐθ Βῦυπο υϑγβατη ἰπ Οὐαϊοα βογρίαβ ογαΐ ἔθγε 5 
Βα πΕ5. ορΙστδτησηδβ : αἰεὶ δὺ..., ἀοῖπάα ἱπάποΐα Πἰποὰ 
ἀοϊεῖϊαβ οδἕ ποβίου ἰογίϊαβ βυθδἠθοξαβ, σὰπὶ ποΐα σζ, 4υ πὶ 

Ρᾳαϊβ5. οχριοδξ συζευχτέος, οἴ ρᾶτγα οὰπὶ ἰδοῦπᾶ, οἰ 
γοΐαβ τηϑητι5 ᾿πβογιρβὶξ : οὐδὲν λείπει πλὴν ὅτι ὁ γράφων ἣν Ι 

᾿ ἀνόητος. Οοὰ. εἔ Ρίδη. ἱστάμενοι. « ῬγεΕΙΏΝ γατίδπέθπι [ἐς 
| τηᾶγᾷ. δα. ΥΥ Θ.ἢ.1 ἱσταμένης, ἅσσα ΒΓΌΠΟΚΙΟ:; ΦΙΏΓΤΩΑ τηοχ 

| 
Ι 

] 

: πο)ύ- 

84 : ὄμμα δὲ Δίχης, 

ὃ πάντοθεν ἐφέπεται τὸν δυσσεδῇ διῶχον, 
ὡς Ἄργος ὁ πολύγληνος τὴ» Ἰναχείαν κόρην. » 

᾿ Βοῖς5. --- 6 ψυχὴν ΡΙΔη. 

ΘΟΙΧΠΙ, --- 1 ἐγείροις ΡΙΔ4η, οἴ σοά., Βἷο οὑτὴ ἡ ἰηΐδγ 
ἢπ. « ογθα 5ππέ ΡῈ 6112 ργοσάτη οχβρθοΐδηξ5 δα ᾿ποθγηδιη.. 
Ηἰπο ϑυϊάαϑ μύχητα χαὶ μύχητες, ἀναστήματά τινα σπογ- 

γοειδῇ περὶ τὴν θρναλλίδα. Αἀ ποβίγαχα ἸΟσῸ Πα ΘΓΘ ἅτ δρ- 
Ροϑβυὶϊξ ποΐδιη Βγοάδθιιβ "ἢ. 600 ; Υἱά. εἴ Εογβίθνγ. δᾶ Αγαΐ 
944. Ηοάϊοα δάδπευς ἱπορίογοϑ τι] ΙΘγοαϊδ 6 πησὶβ φαΐ οἶγεϑ 
ΚῊ οδΒηΐατη οοπογθβοιηΐ ρ᾽ υυϊᾶτη δασιγαπίῃγ, υὐ Ασδίῃϊερ 

ΠΡΌΘΙ4, τοὶ Βοβρίτ5 δαυθηΐασμ, 8114. » Β. --- 8 ὅτ᾽ ἠρῶ 
Οοά., 8]. ἠρώ, τοοΐα 6. ῥυγίποθρϑ ΕἸΟΥ. --- 4 ἐᾶι: (οὐ, 

| ΒοΙψαα εοἰΐατὶ πο διᾶθξ, π6 τηϑίστη οἵηθη ἰδεϊαί. -- 
5. « 50:Ποοὲ δοῦλος τελέθεις. Ἐπηρίᾶες5 ἴοπθ 324 : Λοξίου χε- 

| χλήμεθα. Ὀίτογαΐ το θη : τοῦ θεοῦ χαλοῦμαι δοῦλος. » 
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βοῖδε. ---- 6. κύπριδι ΡΊΔη, Ὀδύνην, 46 τοϊοίγρίὰ ὙΌ]ΟΔηὶ. 

ΘΟΟἸΧΙΥ. « Οὐὰπὶ ἱπηροίθη 5. δου 5 γϑῃθιηθηΐίἃ οἵ 
[ἈΠ Π}15 δηΐα ἴθ ρυ8 βθηιϊββοί,, βρογαΐ ἔογ οἵ, γοίβ ἃρυὰ 

ΠΡ ΘΙ πὰ ροξ ἔπι, ἄθπαο Γου "θβοδί. --- 1. ᾿Ωμογέρων, 5616. 
απί6 ἰ6ηι}1ι5 [αὖ Γϑοθηΐο8 φυϊάδτη Θχρ! !οαθδηΐ: υἱᾶθ ΤῊ 68.], 
46 τὸ αἰοΐμμα, υὐ χαλχὸς γέρων ΥἹ, 6Ρ. 52; σάχος γέρον 
Ηοιη. Οἁ. Χ, 184, οἴο.; νἱά6 Βοίββοι. δὰ ΝΙ οί, Επρ. Ρ. 382. 
(Βυμπποκίαβ. οὰπὶ ϑδ]πηᾶ8. ἡμιγέροντα.) --- 2. Παίγνια οὑπὶ 
ΒΔΙΟΔΒΠΊΟ ἴῃ βου ΡῈΘΙΙΔΠ,, Δι δη 18 ΟΓιοἰδίαβ ῬΓῸ Ἰαϑ8ιι 
μαρθϑηΐοθιη; ἴθι αὐ μοιηΐηθ85 ἀϊοαηίαν τύχης εἶναι παί- 
ἡνια. --- 3. Φροντίδες, Γ68. ΡΙῸ αἰδοῖα : ΠᾶΠ) ΘΟ 5. 0) γὰ- 
Βαμὰ βιαατ οἱ ἰγγ πΔ ΔποΓ ΘΙ ρϑθία οδη05 ἀθροραΐ. » 7646. 
Οαἱ, Ροβέ πόθων, ἰνἴῖο πόνον Ἰ6ρὶ τηΔ]οθδί. ---- ὅ. Ηΐηο ϑυ 1688 : 
παναώριος, πρὸ τῆς ὥρας. Υοχ ποιηθηίοδ, 1]. Ω, δ40. --- 
0. Λαγαρὸν, δά Βἰπο ὑπόχενον. --- 10 μελαινομένων Οοά., 
(ΟΥΤ. 58] 85: « Ααΐ σὺν ΒυρΡρΙοπάπμ, δΐ Ἱαηροπάππηι οὕ 
μοι. ΤΙ ΤηΔ}}85 χρᾶτα, Αὐΐ ϑαηΐ ἀαίνι ΦΌΒΟΙ αἴ, ἀ6 φαϊθιι5 
ΥΥ οββαιίηρ. δὰ Ὀϊοάον. ΧΥΤῚ, 36, Ρ. 187.» ΧΨας. οῦ τϑοίθ, 
ῃ60 ἃροδβί υἱβ8 ἀδίνὶ. 

ΟΟἸΧΥ. ΤιΘπιη)ᾶ : εἰς ἑαυτὸν ἐχδεχόμενον κόρην. « Ραΐο 
«δπὶ δχϑρθοΐαθας ΡῈ] ]ὰπὶ ῬὨΥΠἜἊ θη Ὑοοδίδιη ἔἰ1586. 
Ηΐπο δῆ αδο {Π1π|8 ὨΘγοΐηδο ἰδίου πὶ ἱρ8ὶ δοοοπιπιοᾶαΐ. » 
8. Οοπῖ. ΟΥἱαἱ Ηδγοϊά. 11. -- 1, “Ὅρχος ἀλήτης. Ον ᾶϊι5 
Ὑ. 2351 ᾿ 

ΤῬΟΘΙΠΟΡΏΟΟΝ γϑης 5 δὲ γουθὰ οἱ νϑὶδ ἀθα ἰϑιἱ - 
γο]ὰ φαθυῸῦ τϑαϊία,, νογθᾶ οάγθγ Πἰ468. 

ΟΟἸΧΥΙ. --- 3. « 5ῖ0 Βγατορ!οΐδιη θογαμ φαΐ Τὰ 6 
οδηΐηᾶ ᾿ΔΡονυδηΐ, χρη ΠΟΠΠῸ] νοίθγυτη. ΤΠθο- 
ῬΒδηΠ65 ΝΟΠΠῈΒ Ὁ. 271 : τὸ ὕδωρ φεύγονται ὁρῶντές τε χαὶ 
προσφερόμενοι, ὡς οἴεσθαι: τὸν δαχκόντα χύνα ἐν τοῖς ὕδασιν 
εἰχονίζεσθαι “αὐ ὶ γ. Βονηδιὰ. Ρ. 324. » ψαο. --- ὃ πιχρὸς 
ΒΌΡΘΙΡΟΒΐο ν Οοά.; πιχρὸν ΡΙδη. --- 6 οἰνοχόον ΡΊΔη., 
ααοὰ ππιη0 ὈΓο ον. 580, σαστὴ ΒΡ ΌΠΟΚΙΟ ; οἰνοχόων (Οὰ.; οἷ- 
γοχόου Βοίῃ. 

ΟΟΙΧΥΊΙ. --- 1. υἱπἰπηὸρ γοοὶ ἴῃ Οοα. βυρο βου ρίαϊη :ς 
Ὑρ. χαλὴ, Π18]6. --- 7. « Βόη6 τοί Ὑουθὰ ἀτρεχὲς ... 
λειπόμενον Δ] 6] ρουβοηθ {γι νας, Πρ Ἠθοκογαβ οἵ Βο- 
{8}5.1 ΒΡραποκία5., Φδοοθβίιθ. Φυσαα6. βορίϊ πη ὙΘΥΒ ἢν 
ῬΓΟΥΙ ἀδηΐξ ῬΘΥΒΟῦ., πιᾶϊθ, ἢἰ (ἈΠῸΓ; πὸς τϑοίθ ἔγνως ὶ 
ΔΙΓΘΡῚ, οὐ φιλέεις ὈΥΪΟΥΪ. » }. τ- 9 ἔγνων Ουά.; ἔγνως Ρίδῃη, 
Ρυΐαβ ἀθίθηα! Ἡθοκοῦ, αὖ Θραηαίθρϑίη, Ομ 5 Ὠΐο ΠΟ δϑὲ 
Ιοουβ, Ορέϊμης Βοίμλπ5 ἔγνως, γῬυϊοῦὶ αἱ Βοῖβ5. ἀδη5 ρ6}- 
80η8, ἰηξουγοσαίϊγο οἰογί. Θιιοά δρᾶ Οτοίϊαμη «υοίαθ 
γἱάθο. 

ΟΟἸΧΥΠΠ. « ΑἸΠΟΥΘἢ. ἰῇ 5110 ἘΠῚ 15 ΡΘοΐοσο ἀυΐρρὲ 
᾿υθηΐθπῃ ἑοΐα πη, ΠΘΡΉΪηΪ [τη {ἰπηθη τὴ 6556 ἀοοοί. » Χας. 
- 2. « Οοηΐ, ποῖ: δᾶ 6Ρ. 588.» Β. --- αι « Λὰξ ἐπιθάς, νἱ- 
ΟἴΟΥΙΒ. τηοτα ῬΘάθιῃ υἱοίο ἱπῃροηθηξ5. Οοηΐ, ΧΙ, ΘΡ. 48.» 
ας. --- ὃ ἐνέξεται Ρ]δη.., ΤΩΔ16. ---- 6. Εἰς ἐμέ ᾿π|6}Π]Ἰσο 
τὑἰὖ ἐν ἐμοί γ6] ἐπ᾽ ἐμοί. ; 

ΟΟΙΧΙΣ. --- 1 μέσσα καθήμην ΡΙὰῃ. Ηὀὐσ ἰρϑαμη 510ὶ γο- 
ἰεραΐ ἐχείμην, ἴῃ ΘΟμᾶ ΔΟΟΙΠΊΒΘη5, 504 ῬΓᾶΥα ΔΟΟΘΡί888 
Ὑἱἀοαν Ρ]πι 468. « Μέσος οἴπὶ φοηϊίνο {Π βίας Βαβίϊιβ 
Ἐρίδβί. οὐδ. ν. 194. Μοπαὶ οὔἴδιη δῷ Τχοίζ ΑἸ]Θρουίαβ 
ΡῬ. 997. ΡΒ611π5 Οραι86. Ρ. 107, 46 ΑΥ̓ΘΟΡΔΡΌ : μέσον δὲ μύθον 
χαὶ ἀληθείας ἐστὶ τὸ ὄνομα. Οοηῃΐ. 6Ρ. 172, 4. -- 2. ΜαΑ]ΐτὰ 
Ἰῃ ὙΟΓΕΙοη6 το απο οἰιρὶθη8 ἴρτῸ Ηἰβ : ἤωης δὲ αηϊαη5], 
αυοά ῬΓΟΡΙᾺΒ. σΡθθ00. ὙΘΓΠῸ ἐφιμείρων, ἃς ΠυΠΟ ῬΓΟΡΓΪΆΏΩ 
τηδΡΊ5, 1)0 χαρίζεσθαι νἱάδ αιιδ ΒΟΥ ρϑὶ δά ῬῃΠοβίν. Ἐρίϑβί. 
Ρ. 61.» δ. --- 8 εἴχχέ με δ᾽ ἡ ΜΥ̓ΘΡΠΙοκΙυ5 δ Τυρϊοά. 
Ρ. 166. Οοά, φῶρ. Βοίμἠι5 οἷα γέ τις. --- 4, ΟομΓ, ΘΡ. 216, 

. εἴδει: Ἐξ ποιηθη θηλυτεράων οΑἸΠ1ἀ6 πορ]οχίξ, φαοᾶ δι πο. 

ΑΝΤΗΟΘΠΘΘΙῈ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

4, -- 7 ὠχθήσας σᾶ. « Βυοία ἢῶς νἱἀροηΐαν 6Χχ ἃ ς αι: 

{ἰοἷθ,, οἄ, 46 : ἷ ΒΑΟΣΘΟΣΣ 

Χαλεπὸν τὸ μὴ φιλῆσαι, ἌΣ 

χαλεπὸν δὲ χαὶ φιλῆσαι. » 766. τ 

ΟΟΙΧΧ. Ια πρᾶν. Οοά. : ὡραῖον. ΠΠ]ΘΟΘθΓὰΒ. ἃΙηϊοῦ ο6- 
Ἰοργαΐ. ---- 2. Αἀ χεχρυφάλων ἴῃ Οοα. 50 Βο τη τϑοθηξ τὶ. 
πῃ. δἀβουρίσμῃ : ὁ λεγόμενος χεχρύφαλος νῦν καλεῖται θετόν. 
Οοηΐ. 6Ρ. 260, 1.-τοά ΒΌΡΟΥ ἀπεχτήτον ἴῃ Οοᾶ. : γρ. εὐτήχτου. 
« Ναπι οΟΥΤΘΟΐοΙ εὐπλέχτου γοϊυϊΐ ἢ ΑἸΐογαμα ϑυ 188 ΘΧΡΟ- 
ηἱΐ ἀχτενίστου. » Χ6α. --- δ. Τὴ ποΥὰ ρᾶρίπᾶ ΟΟαϊοῖ5 ἐξ γα πι 
δαβουρίαμῃ : ὡραῖον, οἵ : θαυμαστὸν χαὶ πλῆρες χάριτος τὸ 
ἐπίγραμμα. --- 6. Λογάδες Βἰπο δἰ]ίαπηι ϑυἱ888 Θχρ]ϊοαΐ οἵ 
ὀφθαλμοί. Οομἴ. ΤΊΙ68. Ρ. 845, Ὁ. ἈΡ. ϑυϊᾶ. πουλύ γ᾽ ἀφανρ. 
-- 8 στήθεος ΗΘΟΚΟΓ5, 4υΐ ὧδ ΘΟΥΡΟΥ 5 ΡΟ] τ Γαἀΐπο 8018 
ἃρὶ ἴῃ ἰοΐο δορί βυδιητηαΐθ τοοΐο ορβογναῖ; ἤθεος Οοά., ἔν- 
θεος ΡΙδη. --- 10. Ηἶπο ϑυϊάδβ : ἐνδιάει " ἔνεστι, ἐνδια- 
τρίόδει. 

ΟΟΙΧΧΧΙ. --- 1 ἐν εἴδει Οοᾶ., χαοᾶ ἀρορτάρμα ποπηι]]ὰ 
γϑυουυηΐ ἰη ἐν εἴδεσι. « ΝΙοοία5 Επρ. ΠΠ͵ 18 : 

Τὴν πο)λὰ βαχχεύονσαν ἐν κάλλει πάλαι. 

Βοβροχίξ Μδοθαοπίυμη, οἵ υἱάθϑ χψαοιηοᾶο ἱπίθ! χουϊξ ἐν 

ο οΥἿξ να]ὰθ πἰξάυμη. Αἀ ΝΙοθίδῃ αἰχὶ (ρ. 147) ταὶ υἱάθυΐ 
ἐν εἴδει θηλυτεράων ἀἰϊοίαμη ῬΓΟ ἐν γυναιχῶν γένει, ἐν γυνα!- 
χῶν φύλῳ. ΟΥΟΙ Ἰαϊπα ποπ ῬγΌθο. » Β. Τδοοθδβίαβ Θοη]6 - 
οοναΐ ἐν εἴχρι θηλ., 00]}. 6Ρ. 258, 4, οἵ 8}}15 Ἰοοἷβ ; ΗΘοΚΟΓιβ 
ἐν ἴδεῖ, ΟΠ δομθαπη γοοαθυ! απ, φαρα σγδιημηδίϊοὶ οχρο- 
παηΐ : ἴδος τὸ θέρος ἢ τὸ θερινὸν κατάστημα. 564 ἰάθη Υἱν" 
ἀοαιἰββίηγιιβ ροβίθα βου ρϑὶΐς : « Βῳρίαβ ἐν εἴδεϊ ἀϊοΐαχη ἰπ-- 
γΘηΪὰ8. Ποὺ Β6η88 : {7} δρδοίοηι, αὐ ἱηιαρίμθηι, » οἵ 86- 
ἀαρηΐογω υϑγϑιιη ἰΐὰ οΟΥΓΟΧΙ  : θηλυτεράων 

τῶν χρυσεοχροτάλῳ σενομένων σπατάλῃ, 

ΡΓΟΡΔΌΙ ΟΡ 58η6, αυδιζαδηι γτοροιϊξαπι τὴν... Βα δ Υἱτ 
Βαθοΐ οἱ αρτὸ ἀοϑιἀογαΐαγ, Νθὸ σείομαι ρΡοΐοβέ οὐὝηδοτγο 
ἴῃ Μδοράοηϊο. --- 3 χρυσεοχροτάλωι (510) οἴ σπατάλην Οοᾶᾷ. 
ΠΙμα οαπὶ  Δοοθβίο Πρσυγαΐθ ἀϊοίαπι Ραΐο, 46 ἱπδηΐ βίΓ8- 
Ρἱΐυ 856 ἴῃ δυτο ᾿δοίδηϊ5, πο ἀ6 βαϊξδηΐε οὰπὶ οτγοΐα 5. 
- 3. Νοῦσος οογπρίαπη 6556 οοηδοί Ηροϊ. ΜΒ χαὶ νἱᾶθ- 
Ῥαΐαν ορεχοροίϊοαμη 6586 οἵ γβρίοὶ δά ποΐιπι ΠΠπᾶ, ἀρυὰ 
ΒΟΡΒΟΟΙΘΙῚ οὗ Δ]108, δοηθοί ξογ», ἱρδαην 6586 τιογϑιηι. Ἐλ. 
ΠοΟ γυϑῦϑὰ φιληταί δια οἱ φιλοῦντες. --- ᾧ τριλίστως Οοᾶ.; 
τριλλίστῳ γ᾽ Βοίμίι5. --- ὅ. « Αὐξοσέληνον, [Δ6165 118 Ρ᾽η- 
συΐβ οἵ γῬ]θη {Π]ὼ σοπο αὖ Τππὰ μ]6 πᾶ. ΘΑ ]Π106. 4υοααο 
γυϊέσμη ὃχ σοηᾶραμι Ρἰησυαϊ 6 τοΐαπάππι Ρ]θμδρ ᾿ὰηδ0 
ΘΟΙΠΡΔΓΔΙΠΊ18. ---- ὃ. Ἐδί ἴῃ σύνοδος Δι συ α5., 4 πὶ βρη - 
ΠοΟΓ ΤΠ 80 50}18 ΟΠ  Ο5808,, οὗ τραϊξα 5, ρϑουπίδιη, πρόσ- 
οδον. Ροβϑβὶξ οἱ ἴδοι δ οθϑο πῖον τῆς συνόδου 56η8..8 ἴῃγ6- 
ῃἰ]. ν Β. ε 

ΟΟΙΧΧΙΙ. θ6 ΡΌΘΠ]α ομμηΐα Ργείο οοπουθίξατη οοη66- 
ἀοηΐο. --- 1, 3. « Φυηρδμη περιθδόσχομαι,, οἴδὶ οδάθιη 81η6 
ΘΟΠΙΡΟΒ Ποη6 ἴῃ 000 5ἰΠ}}}} ΑΟὮ1}15 Τί. 11, 37 : τοῖς ὀδοῦσι. 
συυδάλλετα: χαὶ περὶ τὸ τοῦ φιλοῦντος στόμα βόσχεται. » Β. 
ἘΔ ἴῃ Ἰαζϊη15 Θχ ρυ ϑϑίί. ---- ὃ χάμνων, 4 ἀμφίεπον Οοά., ΠΟΥ, 
ΒΕΙβκῖ 5. ---- ὃ ἀμφοτεράων Οοᾶ. 

ΘΟΠΧΧΙΠΠ. --- 2 παιχτὰς οοἀά. δ|14υἱ ῬΡιαπηπᾶθο. -- 
ἅ χεῖρας ἐριχνώθη Οοά. εἴ ΡΙΔη., « φιῃοα ΠΟΗ 6888 [δΐδι ἀπ 
τηθηῖὶ δά Νἰοοΐδιη Ευπρθη. Ρ. 149.» Β. ὈΙΠΠΟΙΘ ποσᾶρο ἃ8- 
ΒΘΏΒΌΠ ΦΔΟΟΠ 510 ΒΟ θη :; « Εὖ ἀβυηάδίοιι [ΟΥΥ] ἤθη ΡοΐΘϑί, 
ΠΟ Τηρὸ ἢ τηδηΐθι15. ἰαηξα ἢ ΘΟΙΩΙ ΘΙ Γαΐῳ μ]δοθηΐ. Εἴ 
μος «ὐϊάθηι βυβέι δ ῬΊΘΥΒΟ 5. γήρᾳ ΘΟΥΓΙΘΘΗΒ , δἰ Γουαη 



ΙΝ ΟΑΡΌΤ Κ᾽ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ΠΟΒ5 γήραϊ δ τὰν ὦ δ᾿ης ΒΟ Βοηί65. Οοη, ΟἸγἸβίοαον. ἘΘΡΕΓ. 
840.» Νεο. φυϊοχαδηη ἀθ ηἠϊαγιην τυρὶ ἃΡ. Νίοθίδτη, 
4ϊ ἰοίΐαμη ΟΡ ργδιητηᾶ παραφράζει Π]|, 176 5644. Ηδφς 
«ποαὰθ ΒοΙββοηδαϊιβ : « Οἰδρηδαῃί υἱγὶ ἀοοίϊ δὰ χεῖρας 
ἐῤῥιχνώθη, οἵ 780. οαἰαϊξ γήραϊ ῥιχνώδης, διιάδοίογ Πἰ πη ΠΤΩ. 
ρα χεῖρας Ροοία ἀἰοϊξ ἤοῃ τυροβᾶβ ἰδηΐοϊη, φαοᾷ υἱτὶ 
οὐ οἱ ορὶ πα θαπέαγ, αἵ ἀθίογιηθϑ οἱ ἐυγρὶ ον ἀἰβίογίδϑβ ; πᾶπὶ 
Βέθο οδί υϑυδὶ υἱβ. » --- ὅ μαζὸς σά. ἃ ρΡγ. τη., οὺς οοΥ- 
τοχὶξ γθοθη του ΤῊ. --- 7. « ΡΗΪοβίγαίαβ Ἐρίβέ. 19 ᾿υυθποῖη 
Ρυ!ογαπι οἵ ΤΟ ἱπογθρδη8 : Ταχέως σε θεασαίμην 
γενειῶντα... χαὶ Ἔρως χαὶ Νέμεσις ὀξεῖς θεοὶ χαὶ στρεφό- 

μενοι, 6616765 αἰϊὲ φιιὲ οἰγουη δι ψιιογθηΐδ5 φιιθηι οαϑ1- 
φοηΐ. Αὐϊοτηράοη ΧΙ, 6Ρ. 356, ΟὐΠπηΐοΠο οὐϊάδτιη : χαὶ 
χάλλους εἶσί τινες Νεμέσεις. » Β. 

6χ ΡΙδη.: δρέϊι8 ὙοοδθΌ] τὴ Θχο 556 ραΐοί. ---- ὅ χαὶ ἀϊδοῖ 
Οοά., φΟΥΥ, Βοδ σοῦ; χαὶ αἰδοῖ ΡΊΔη. --- 6. Κρῆσσαν, ΜΙποϊθπὶ 
}ιάϊείαμι. 

ΟΟἸΧΧΥ. Ἐχ 1ιἰπῖβ. Ὀγοΐδοῖββο ῬϑΌϊ μη ΠῸΠ ἰθιηοῦγθ 
οτἰβιϊτηδηΐ ΒΌΠΗΚ. οἱ Ηυβομ κίαβ, γοϊαξ Ῥτοροτγί. 1, εἰ. 8, 
Ουἱά. Ηεν, Ὑ, 140 566. --- 3 χέλευθον Οοᾶ., σοΥΥ. ΘΔ] Γη88. 
- 7 ἀνύσαμεν Οοά,, σοΥΓ. ἈΌΒΏΚ. ---- 10. « Ἀπομόσασθαι Πΐο 
εϑὲ γοριαάίαγα 7μγογιγαπαο αὐααϊίο. σοηΐ. Ὀίοπ. ΟἾΓΥ5. 

. θυ. ΥἹ, Ρ. 243, 84. » Χας. --- (2. σοηῖ. 6Ρ. 245, 8. 

ΘὍΘΠΧΧΥΙ. « Μυϊϊοῦὶ φυδτη ἀδρογὶξ οοτηθ σίου] απ οἱ 
Ῥα δια ἀοηδί, 8118 ἴῃ πυρί 5 ργογη 6 η8. » ας. --- δ. « ὙοΥ- 
θὰ οὐβουγᾷ ϑυηΐ, φυοα τι818 ΡΓΟΡΓΙ 5. ἰδ] πη Ὑϑβίϊπιθα- 

σασμ ροβϑδξ ἀμπεχόνη ἃ ὨΌΠΊΘΙΒ ἰῃ Ρροίαβ ἀρβοθηάογο, 
Υ]Ὲ ρϑοΐαβ. Ροξϊα8. 1 οἰτουμηοίηρὶ. ΝΘο ἴῃ βϑχαθηξθιιβ. ἀἴθ5. σοι ροϑὶ(ϊ ἀυγαγοηΐ. Ηςθο 6856 υἱάθίυν βθηΐθηζία. » 
τυ! ατη υἱᾶθο. » 8. --- 8. Οοηΐ, ὙΠ, 6ρ. 589. --- 9, 10. 
« ᾿Ἀναδέσμη οἵ χέἐχρύφαλον ᾿ππσυπΐαγ οἰΐδτη Ἠομη. 1]. Χ, 
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ἐλθεῖν ΡΊΔη. “ σπερος, Υἱᾶρ δὰ 6ρ. 286, 2. --- 6. Φείδεται, 
αὖ 4101 χήδεται, ἀ6 φὰυἃ τὸ υἱάθηάαβ 980. Ρ. 116. 

ΟΟΙΧΧΧ, « 6 Βοο ορῖργ. νἱᾶθ σμαγάοῃ. Βοεῖι. Μίβο. 
{.1,.}. 382. ΘΔ1}11618 γουβίθαβ. τοαϊαϊξ Τιοησοροίτωιιβ. δὰ 
ΤἬΘΟΟΥ. Ρ. 408. » Β. --- 1 πόνον Οοᾶοχ ; οἀθθαίν πόθον 6χ 
ΡΊΔΏ. -- 3. « Αὐαλέοις, 5᾽σοδ, ΟὉ ποοσίθ8 ἰπβοηπ68, διῇ 
Θἔατη ΟΡ ἢδιημηὰβ «αΐριβ ἰηΐα5 ἰογγοίαγ, 510 ξηραὶ 
χόραι ἃΡ. Ευγ. ΟΥ. 389, εἴο. » ὕαο. ἜΒΟΠΥ 5 ΤΉΘΡ. 698 : 
φίλου γὰρ ἐχθρά μοι πατρὸς τελεί᾽ ἀρὰ Ξηροῖς ἀχλαύτοις ὄμμα- 
σιν προσιζάνει " ἰἸθὶ ΒΙογηῖ., οοἸ]αΐα Μαίῖδ ποΐᾶ δὰ Ογθϑίθιη 
379. Δ. --- 4. σοηΐ. δᾶ Θρ. 6, 6. --- ὅ τὰ ὅμοια ἀΐοΓαι6 
οοἄθχ, φιοᾶ βογγαΐ Βοῖββ. οἵ θχϑιρ!β ἰποία ἩΘΟΚΟΙΙΒ 

ΟΡ. 68. ΟΡ Βδἔυχη 7Δοο βῖι5 τάχ᾽ ὅμοια, « 4αοᾶ ἴῃ (Οη]- 

469. ΑρδΕἶδο ἔθ ροΓΟ δχ Ηἷ5 ρρᾶγοΐ ἤὰ πο πυρίδγατη [586 
οΥηδίυτη. » Χ706ᾳ6. 

ΟΟΙΧΧΥΤΙΙ. --- ἢ. « Μροίδρμοτα ἃ {γυοῖθι8 ἀποία, 
4υογαμι 8}1} οἷο τιδγοθβουηξ, 811] ἴῃ {ἀξασατα ἀϑαπ ΓΘΡο- 

- ΒαπξοΓ, » 760.---ἀ. Π6 ἐη υἱαὶδ ἢ Π5 ΠῸΠ ΤΆΤ μοῦσα παιδιχή, 
πὲ ΧΙ, 6. 27, 8, οἷα. 

ΘΟΘΈΧΧΥΊΤΠΙΙ. --- Ἰ αὕτη Οοά. --- 2 ἐχθομένῳ 50Υ 081: ἐχθό- 
μενοι Οοᾶ.: οἀοθαΐαν ἀχθόμενοι ὁχ ΡΊΔη. --- 38. « Μήτε τυ- 
χήσω. Νὼἧ ΘΟΙΏΡΟΒ ἤδη υοΐ!, ορίο,, 5ῖ βαθυασα Ροϑίϊγθγο. » 
ας. --τ ἡ. « Ηΐπο [ογίαβϑθ δ ]άδ8 : ἀμπλαχίαις" ἁμαρτίαις. 
- ὅ. Τάρμηι δυϊᾶδβ : ἀλίτημα ̓  ἁμάρτημα. Τὰ ποιηθη ρῥ]δοῦϊξ 
Αραίῃϊο. » Β. --- 6. ἴπ τηᾶγρ. Οοσά. : τί σημαίνει πιτταλά- 
πκωιϊ: Ἐγαΐ ΠΟΙΏΟ ᾿πηρατγι 8 Τηοιηουδίαβ ἃ0 “ἘΒΟ πα ἴῃ ΟΥ. 
«οπηΐγα ΤΙ ΓΟ τὴ Ὁ. 8 τες 79, ὃ ὅ4 5664. : ἔστι τις Πιττά- 
αχος, ἄνθρωπος δημόσιος, οἰχέτης τῆς πόλεως" οὗτος εὖ- 
πορῶν ἀργυρίου χαὶ ἰδὼν τοῦτον ἐν τῇ διατριδῇ, ἀντέλαδεν 
αὐτὸν χαὶ εἶχε παρ᾽ ἑαυτῷ. « ΕΓ 10ὶ ρίυτα ἀ6 Ρι((α]δοο 2Ὲ- 
ΒΟΒΙΏ65, Ὠέθοο6 οἔϊδηι ἔογίδϑ86., συ νοΐ “ΖΕβομΐηθα σὸ- 
εἰϊαξ Θομηοβίμοποβ 6 ἴδ]88 Ἰοσαίϊοπθ ὃ 245, πο πο 
γΘρουϊοπδ 'π ΤΙΤΉΔΓΟΝ Θἃ : τὸν εἰς τοὺς ὄρνεις εἰσιόντα χαὶ 
μετὰ Πιτταλάχου περιιόντα, ἀγνοεῖτε ποῖόν τινα ἡγεῖσθαι δεῖ. 
Ὑἱάθ ΒυΒηκΚοη. Ἐρἰβί. δὰ ΥΥγίίθη. Ρ. 73.» Β. 

᾿ΌΟΘΠΧΧΙΝ. --- 1 χλεόφαντις Οοά. τοεΐθ - γσα]ρο Κλεοφάντις 
ἘΧ ΡΙδη. --- 2. « Ὑποχλάζειν αἰοΙΓΣ Ἰποογηᾶ οαὐπ5 6}}γ- 
ΘΒηΐατη ἀοἤοἶζ. ΗἩΘβυοὈἾα5 ἴῃ Ὥχλασαν, Πο6 ὙΘΥΡατα π501- 

ΟΠ ῬΑ ἀϊοἰΐ ἐπὶ τῶν ἀπειρηχότων ἐν παντὶ πράγματι χαὶ 
μηκέτι ἀντεχόντων, » ὕ7αΟ. -- δ ἵξειν Οοἅ., οοΥΓ. ΒΡΌΠΟΚ.; 

᾿ ΤΠ ΟΠ 15 58{15 ΠΓΘα 6 η8. Οοηΐ. ὙΥ̓ Θγηΐοῖι. δᾶ Τυυρμϊοὰ. 
ὉΟΘΙΧΧΙΥ͂. « Ιποοῃβίδηςδτη 611 Θχργοῦγαΐ οἰ 

 ΡῬΩπδΒ δρυὰ [Ιη!ΘΓῸ5 ΤηϊπαίῃΓγ. » ὕαοΟ. ---- 1 θρασὺς δοραβδὶΐ 
Ρ. 262. Ἀμέγαρτε, ἱ. 4. δύστηνε, υὖ ἃρυα ΗοϊηδΓαπι ῥΓοοὶ 
ΔΡΡΟΙδηΐξ Επτηθραηι, ἀμέγαρτε συθῶτα. » ---- ὅ 5844. «ὺο 
Ροβίγοιηδ ἀἰβέϊομα αγοΐβ πο Θοηγογξ. ΘῸΡΡΙΘτθηΐατη 
Βοβοβιίδηστη τηπΐαδίι8. 501 ; Ροΐθγαση αἱϊ γογϑῖθα8 ΕἸῸ- 
Τοηΐ 5 ΟΕ τ βεϊδηὶ, 4αΐϊ ἱπίον δορὶ στδιηγηδΐα. Αἱ Πποϊοσὶοθ ἃ 86 
Ἰαίϊηθ γυϑῦβὰ δὲ βοὺ Αραΐηϊδο δρὶ στδιημᾶ γοοορῖΐ.---7. δῖ 85 
οὔτ τοϑροεία δὰ σης Ἰοουτη : παλίγχοτος ̓  ὀργίλος, στυ- 
γνὸς, φοδερὸς, ἐναντίος. » Β. --- 8 ἐχθαίρειν Οοα. ἃ ΡΓ. Π1., 
απο; ἐχθαίρει ἃ ΘσοΥΓΘοΐίογθ, υὐ ῬΊδη. « Ατ᾽ ϑἰδοηδίυβ 1, 
1, Ὀ. 130 : οἶσθα δὲ ὅσον "ἔρως ἀντιστρατεύειν τοῖς ὑπερη- 
φανοῦσι φιλεῖ. 101] ΑΡτόΒοἢ. Αὐ᾽ βίεοπηδίθα ἱπορρογίιηθ ὁ0η- 
10} ΑἸΡΟΓΕ οὕχὴ γου 8. σδοοθὶ Ἐρἰβέ. 1Υ͂, 6 : ὁ Θεὸς ὑπερ- 
ἡφάνοις ἀντιτάσσεται. » Β. ; 

ΟΟἸΙΧΧΧΙ, --- 1. Χθιζὰ « ῬΥῸ πρῴην 6886 Ροβίίαμη, Ὁ γ6 
τξ ἴῃ ΤΟΥ Ϊ8 χθὲς χαὶ πρῴην » Ρυΐαθαίΐ 786. ΟΡ ὙΘΥΒΌΓΩ 

ἐοζαπι ἤσηο ἰρηογαίαγ. Ηδπο 6556 βθηίθῃἝ δι Ορίποῦ τὸ ά, φίοπι ροδίοδ ἶρθθ. ἐχροάϊγίξ ν. 117, θοᾶδπα ταοὰο αι 
Βοΐ55. ---- 4 ἐστρισὴν ΟΟα., ΒαΡΘΓΡΟΒΙίο ΔΙίθγο σ. « Οδρὶ}- 
Ἰο8 4108 ΟΡΟΙΌΒΘ ἰΟΥΒΟΓΔΤΩ 80 ΟΥΙΒΡΔΥΘΓάμη, οὖ δὰ {γθ8 

Β. -- 6. Οομηραγδίυγ ἰη Ῥμ]οβίγαίαβ Ἐρ βί, 23. : εἰ δὲ χαὶ 
ἀποπίοις ποτὲ, πᾶν τὸ χαταλειπόμενον γίνεται θερμότερον τῷ 
ἄσθματι. 

ΟΟΉΧΧΧΙΙ. --ο 1. « δυϊάδθ, σης Ἰοοι) Δ]]Οσϑη8. “ 
ῥαδινή" ἀσθενὴς, λεπτή. Ἐβί ἐπὶ γήραος οὐδῷ ΒοΙΩΙΒΠΟΠ Τὰ 
ΒΟΙΊΘΓ ΟΌΤη Ὑ6] ἃ ῬΓΌΒ80 80] ρΡίουθ 15 πἀϑαυγραΐαῃι ; υἱάθ δὰ 
ΦΖΕμοδιη ΔΖ. Ρ. 237, δᾶ Ομπουϊοίατη Ρ. 48.» 8. Ἠοιηοιΐ 
ὙϑΥθα μὴ 8}1} ἀ6 ἰπϊξο, φαδϑὶ ἱπίτγοϊξι, βαηθοΐα 15 δοοϊρ᾽ αηΐ, 
4}11 46 ἐξόδῳ καὶ τέρματι. Αραίῃίδιη ΠΟΟ ΔΙἔο γι ῬΓΌθά586 
Δρραγοῖ ὁχ δριἐποΐο ταναοῦ. ας. --- 3 θέλγον ΡΊΔη. Ργϑοΐου 
οαϊξ. Ῥεῖπο. --- ά. « Ῥγίῖνι, τηοπθηΐθ Οαδϊβίογαϊο δὰ Ηδ- 
ῬΒΦβΕοπθι ο. 15, 8, Ρ. 92, Ροδίδ ΔῃοηΎτη 8, Ο} 18 ΠΌ ΠΟ 
ΔΙΠοσαΐ γϑυβη ΘΙ σίδοῦγη βου ρίοῦ ἘΠΟΒΙ ΤΑΙ : 

Παίσατε τῶν δ᾽ ἐτέων ἣ δεχὰς οὐχ ὀλίγη. 

Βαρτγὰ 6Ρ. 13, 8, ΡΒΠοάΘΙηι5 : τῆς ἐτέων ληθόμενοι δεκάδος. 
γιάθδίυγ δηϊηδανυθυίθπαθμη, δεκάδα 6586 ΠΕΓΊΘΙΙΠ ΔΠΠ0- 
ταμ 8 αϊρίίοβ οοτηραίαίογαμη,, δίψα οὐκ ὀλίγην 56ρίϊ- 
τηδπη ἔογία556, δυΐ οοἴδγϑι. » ΜΒ. ΟΟΠΙοΥ ΑἸΟΐ 1 Υ, 8. ---- 
0 ὅτι Οοα., ΘΟΥΓ. Ρ]ΔΠη. 

ΟΟΊΧΧΧΗΙ. --- 4. σοηΐ, 6Ρ. 254,2. -- 6. Κιμμερίων, 
οοηῖ. 6Ρ. 123, 6. 

ΟΟΙΧΧΧΙΥ͂. Ιῃ Ρ]Δη. Ῥούφου δομεστιχοῦ. 
» 

ΟΟΙΧΧΧΥ. --- 1 με ᾿ηΐονῦ 1η. (σά, --- 4. « Εἰς ἑτέρην 
ἀρχὴν, ἦπ αἰζιηυ [οπΐοηι, Ἰᾷ 65 ἴῃ δα ο5, ἴῃ 05 Τηϑύτῃ, 
αἰ ΠΡ ΠῚ, 140115. ΘΙ. ΠῚ ΘΌΡΟη4Ο,, ΔΙΊΟΥΙΒ ΤΌΤ. Ἐβί ἔρω - 

τος ὕδωρ 588 1|1γ7ὦ ΠΟΠΙΙ81, Βυτη! ἀ] πὶ αυϊὰ ΒΠοάδηΐἢ68. 
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ἀυθίΐαγο ποι βἰηἰΐξ,» Β. -- ὅ αὐερύων Οοά., υἱ νἱάρίαυγ; 

υ. δὰ 6ρ. 248,2. 

ΟΟἸΧΧΧΥΙ. -- 1 χλεόφάντις Οοάοχ, δἰίθιο δοοϑηΐι 
ογᾶ80. « ΒΘΟΘΠ ΟΓ68 ΠΟΠΠΌΠ4ΌΔΙ Γγ8]6 οΟΠ που ιηΐ φράζω 
οἱ φράζομαι, φαογαπι ΠΠυα ο8[ ἀΐσο,, ΒοΟ οὔδογῦο,, οοηδὶ- 
ἄογο. ΤΠ ΘοΟΥ[α8 ΥἹ, 18 : 

Φράζεο μὴ τᾶς παιδὸς ἐπὶ χνάμαισιν ὀρούσῃ. 

101 Βομο δϑίθβ πη18, σχόπει, ὈΘΠ6 : ΔΙΈ6Υ ΤηΔ]6, φώνησον 
τὴν κύνα. Ὑἱά6 δίδη]. δᾶ ΞΕ80}. Εππὶ. 130: Ἡϊαοΐ. δὰ 
ΤΏΘΟΟΓ. {14 69. ΝΟη ΤΩΪΠΪΠι18 Θϑὲ ΘΥΤῸΓ ΒΟΠΊΪηἶ5. Οὐ} 8- 
ἄδηι, ΄αΐ γοῦθὰ ΟΥ̓ΔΟΙ]ΐ, 

Φράζεο τὸν πάντων ὕπατον θεὸν ἔμμεν Ἰαὼ, 

γογα 1 αἱ φράζεο ἴῃ δοίϊνι πη φραζέω ἰδοϊξα πιυΐοί,, φαδϑὶ 
Φ αι αἰχουηΐ ατθοὶ φραζέω οἱ φράζω. ϑα]ΐοτη ΟΡΒΟΡαῚ5 
1ῖο οἵ ἴῃ ΟΥὐδου]ουι τὴ βγηΐαστηδία Ρ. 91, Ὑυ]σαυϊοῦὶ τη οῸ 
Ῥοοοαγογαΐ, Ἰαϊϊπυπὶ αἷς σοῦ φράζεο ΟΡΡΟΠΘηΒ5.» Β. 
780. γογϊξ : αναΐ, ρογροηαα. --- ἃ λαῦρον ῬΙΔΠ. --- 4 δια- 
ἀρινέει ΒΓΆΠΟΙ.; διαχρίναι Βοίμϊιι5. Οοα. βαλλομένοις, ῬΙΔη. 
αυοα οαἰΐαγ. --- 5. εἴη μοι μελ. τοοία. ἰποίυγ ἨΘΟΚΟΓΙΒ. 
ατϑῆυβ ἐμοῖς μελ. Ἀοδρὶοἷΐ δ ΜργουΤΙΪ γοῦρθα,, 46 ἰντοί!- 
β ἃ υϊόδπο ποιὸ οἱ Μαιίθ, Οαγνβ5. Θ, 339 5664. --- 
8 βουλομένης ΗΘΟΚΟΙΙΙΒ: βουλόμενος Οοά. εἰ Ρ]δη. ἘἀΘΡᾶ- 
[ῸΓ βοσχόμενος 46 οομ)θοίαγα ΦΔΟΟΌ 511, 601]. 6Ρ. 279, 2 οἱ 
ΑΘὮΠ}}15 ΤΑΙ Ἰοοο 10] 4}]ΐο (αὶ ν. 786. Ρ. 602 8564.), ΡΓο- 
Ῥδηΐθιβ Βοῖδ58. εἴ Ῥρουϊκδιηρίο ἴῃ ΒΙΡ]. Οὐ. Νουὰ ἱ. ΤΥ, 
Ῥ. 51. -- 9 δὴ Οοἄ. ἃ ΡΓ. τὴ., δεῖ ἃ οοΥγθοΐοσο. Ηθς 
ἀυοααθ βοοιπά απ Ποιηθυῖοδ, 1. 6. 341 8564. 

ΟΟΙΧΧΧΎΙΙ. --- 2 σπίραζον Οοᾶ. ἃ ΡΥ. ἴη., εἰ ἃ 866.; 
αυοᾶ οχ ἐπείραζον ΟΥ̓ Π). --- 3. ΒΌΡΡΙ6 εἶπον, 4φιοὰ ῥτῶ- 
οοαἀρηΐδ φιοἀδιημηοάο ἱπαϊοδηΐ. Ὁΐογαιθ οοα. τίνα πον, 
ῬᾺ]. κούρα. --- 4 ἀρτίπος οἴη. Ρ]Δη., ἴῃ ΠΟΠΠ.}}15 οἀα. λέξω, 
τηᾶγ. ΘΟ. λέξας. ᾿Αρτίπος Αραίῃϊδϑ ἰηἴτα ΙΧ, 6Ρ. 644, ὅ, 
ἀ6 88Πη0 οἱ υδιθηΐθ οόσρογα αἰχίΐ, μἴο δοοϊρι πὶ ἐπίθογα 
οἱ ἱποογγιρία, υἷ ἄρτιος : φυϊαηὶ ἤγτηδ, ΠΟ ἸΔΡΘΙ5, 
6 8}118. δαη8 ἔαιι ραϑῇ « δυϊάδβ : μνῆστις " μνήμη: Αἴσιξ 
οἰΐαΐ Βορῃοοϊθπὶ Αἱ. δι : Ἀλλ᾽ ἴσχε χἀμοῦ μνῆστιν " ὉΠὶ 
Θ᾽οΟββδίου 4αθη Ὑἱάϊ : φροντίδα, μνήμην. --- δ. δυϊᾶαβ, 
ἢυο [οτΐθ ΓΟΘΡ  οἴθη8 : ἥλατο ἐπήδησεν. » Β. --- δ. « Βό- 
τρὺν χόμης,, Οἰποίπηο8 ΑΓ Ποἴο56 Θομηροβίίοβ οἵ ἀν 4υ0- 
ἀδιηγηοᾶο βρθοίθιη γρίογθηΐθϑ ; οοηΐ. Ομ τ βίο. Ἐορἢν. 91. » 
“]αο. Τιοσιδαν [Ὁ] ἴῃ ἀθβουρίίοπο βίαϊαςθ ΟἸΓυβὲθ βδοθγάο- 
(15: ταναῆς ἄπλεχτος ἐσύρετο βότρυς ἐθείρης. Εχ ποδίτο Ἰο(0 
ῬΙΌΡΟΠΟ εὔπλεχτος. Β. --- 7 ἱχέτευσεν ΒΓΌΠΟΙΚ., 5[η6 0}1ἃ 
προρβϑιίαΐθ. Τις ὡς, υἱ 6Ρ. 285, 83. --- 8 μόνον Οοά. ( ᾳυὶ 
συνχατ. ἃ ῬΓ. Τὴ.) ; μένειν ΡΙαη., 4ιυοα ΡΓΘίδγοθαΐ Ῥϑοι]- 
ΚαΩΡ. Νονὰ ΒΙ9]. οὐἹῇ. 1Υ͂, Ρ. δ2. « δου ϑίι5. ̓ πηροη πὶ 
6556 Ππιοηδί μόνον ΟΠ θρυπτομένῳ, φιναδὶ ἑπυϊέιι5 σα(ἰ6- 
γον. Ἑχυϊάθιη μόνον ᾿ιησῸ ΟἸΠηἶΠΟ οαπι χατένευσα,, αι) 
ἑαγίινηγν., ΠΪ] ΔΙ ΡΙ 1 5.. πὸη Ὑουθυ] τὴ δ ἄθηβ οὗ οο] 15 Υἱχ 
ΘΟΠΒΘΗ ΘΠ ΠΡ 8, ἃς (δ 1 ]οϑὲ αυϊᾷ βρη πολ θα5. Ηδτγο- 
ἀϊδηυϑ ἘΡίπι. Ρ. 61 : θρύπτομαι τὸ ἀχχίζομαι" 1π] Ρ] ΓΙ πὰ 
ἀΡΡΟΒΪ. 1.60 ΠΔΟΟΠα8 Ηἰβί. Π|,6 : γύναιον ἑταιριχὸν, ἀχ- 
χιζόμενόν τε χαὶ θρυπτόμενον. (Ἰ]οΞθῶ ΜοάϊοΘδ ἃρ. Ρυϊοξου τα 
ἴῃ Ἐρἰβί. Ρδ0}} )ὰ Τίπι. 1, 6. 5, 11, ὙΘΓΡΌΓη χαταστρηνιά- 
σωσι τοἀαιηΐ ΒΥΠΟΠΥΤΪβ χαταδλαχευθῶσι, χαταθρυφθῶσι, 
ΠΟῚ. χατατρυφθῶσι ιοᾶ Πα οΐ ΑἸΒΟΥ 5 (]058. Ρ. 217. --- 
9 ἀνῦσσαι Οοἅ. 56}}.]. ΔΘΟΗ. : ὅπερ ἐγὼ ἐπόθουν ἀνύσαι ; 
ἤγουν τὸ μένειν χαὶ ἀντερᾶσθαι, τούτου τῆς χόρης παροχαλού- 
σὴς ἐπέτυχον, » ΜΒ. --- 10 πάντων (ο4., βιρογροβίίο σα, αἵ 
ο586ῖ πάντως, ΄υοὰ 780. ἴῃ ποί5 πη58. οἱ Βοῖβ8. πηΐθο ΕΙΓΟ- 
θδηΐ; πάντων ΡΙδη. Ροδίογίιι5 ἰδιηθη Πδοο βου θοραΐ ΒοΪ58. 

ΑΝΤΗΟΙΟΘῈ ΡΑΙΑΤΙΝᾺΕ ν 

« ῬΙῸ πάντων 68 γψανδίαϑ πάντως. ϑοιυδηᾶι πὶ πάντων, 
αυοᾶ πο ΠΡ ΘΓ ΡΙῸ πάντων μᾶλλον, 504 ῬτῸ ἀντὶ πάν-- 
των. » 

ΟΟΕΧΧΧΥΗ͂Ι. --- : σνυνεστιάουσα ΡΊδη. « Ηΐπο ϑιιϊδ5 : 
συνεψιάουσα' συμπαίζουσα. Ἐβί ἀψία, ἡ διὰ λόγων παιδιὸ, 
ἐχ τοῦ ἔπω ἔψω, ὃ δηλοῖ τὸ λέξω, ἰγδάοηΐα ΤιΘχῖοο περὶ 
πνευμ.. Ρ. 220. » Β. --- 3 τί Ρ]Δη. 56Π]οθῇ τι τοιοῦτον, οἷον... 
-- 4. 3286. οὐμηρᾶνιαΐ Ρ]Ποβίναι! ΕΡ. 38 : τί δὲ τὴν χεφα- 
λὴν στεφανοῖς πυρί; ἐμοὶ γὰρ δοχεῖν τῆς Κολχίδος ὁ ὅρμος, 
ὃν τῇ Γλαύχη ἔπεμψε, ῥόδα ἦν πεφαρμαγμένα, χαὶ διὰ τοῦτο 
ἐχοαύθη λαθοῦσα. 

ΟΟΠΧΧΧΙΧ. « δ νϑίυ]α οοησυθγ αν, ῬΌΘΙ] υδτη 46 -- 
Ρουθαί ηἰμΐβ αἰ σοη!! οὈβουυαίνοθ. » ας. -- 1. « Τριχό- 
ρωνος, οοηΐ. ΧΙ, 6ρ. 67, 69.301, 388. ΕὰΠα 5 ΡΓΟΥΘΓΡΙ ἢ 5 
Ἰοουζοπὶβ ὁδὶ Ηθβίοαιβ ἔγασῃη. 50 : 

᾿Εννέα τοι ζώει γενεὰς λαχέρυζα χορώνη 
ἀνδρῶν ἡδώντων᾽ ἔλαφος δέ τε τετρχχόρωνος. 

ΒαΡγῖ5. ΕΔ. 46, ἀ6 οοῦγοὸ υϑίμυ]ο : υἥπω χορώνην δευτέρην 
ἀναπλήσας᾽ δὶ τηρὰ ποίυϊα. Φοδληηθ8 ΟἾγ 5, Ἐοῖοσ. Ρ. 429 : 
χορώνη... πλείονα χρόνον ἀπολαύει τῆς παρούσης ζωῆς" 0Ὁ» 
Υ. Μαίμδ]. Νίοθίαβ σμοη. ὑγωῦ, Ρ. 2, Ο᾽ : οἵ πολυετεῖς τῶν’ 
ἀνθρώπων καὶ Τιθωνοῦ παλαίτεροι καὶ τριχόρωνοι" τὶ Ηἰ6- 
ΤΟη. Δ ΟΙπ5. : Νοίι οδὲ φιοα γ γο λ5 δὰ Ἡ οδὶοαξ 
ατιἰογϊἑαίο 6 σογγυϊοὶς ἁὺοὸ ζ{αϑιι οί ᾿υῖϊδ ὑογϑίδιδ : 

Τοῦ ῖπο8 ἀδοίθβαθ πον ΘΠ ΒΌΡΟΥ οχὶξ ἴῃ ΔΠΠΟΒ, 
υβία 56 ΘΒ Θ ἢ [11Π| 4105 ἱπηρ]6. ν᾽ νἱΓΟΓΌΠῚ ; 
ΗΟ ΠΟΥΪ68 βιιροιαΐ νἱνθηάο βαγγΐϊα σΟΥ ΠΧ. 

Τιορογα 4υἷβ ογοᾶδξ οοποίηπδη ἰθυβδιηαιθ ὙΠΡΘΙ ἸΔΈ ηἶ8-- 
οπι ἢ ΒΟ ΑΥ ΟἹ π8 ἃ ἀσοθαΐ, οἵ παρ 5 ΝΙ οἴ 6α]-- 
ἴοΓ, ΒΟΙΊΟ ῬΙ ΔΙ Π15, 56 οοΙημπηδηΐαίονι τ ΡΔ8}}0 [ἀϑε]ἀϊο- 
Β[ου, ἰδ! 1ὰ Θαγ ΓΘ. πο 80] 6ΐ. Ὑ υββ βαηξ Αὐβοηϊὶ Τά γ}ΠῸ 
ἀδοίηο. Ππογοίϊβ. Ὑ, 1083 : οογηοιην δοοῖα υοίιιδία. 
Οοπβίδηϊ. Μδηδβ865 6 ΜΊΟΠΔΟΙ6 ϑίγαι.οἵΐοο 6333. : ὃς κατὰ 
μὲν τὸν χρόνον ; 

ἀμετροδίοις ἤριζε χορώναις μαχρογήρῳς. 

Μα]πὶ μαχρογήοως. Ἐῤδηΐπη αἰδρ᾽οοῦ ἀυΡ!ὸχ δρίἐμϑίιτν 
ΟΟΓΠΪΟἾθιι5 ἀαΐογη,, ρυ βου Φαθππ Ροβίου 8 51} πη 0{1|6’ 
ΡΓΟΓΒῈΒ οὗ Ῥυΐοσο σαοαιο ἀθΌ}} 15. ΜΙΘΠδΘΙ {1 μαχρογή- 
ρως, ἰοδία Οράγρηο Ηϊβί. Ρ. 792, 4υἱ δυμα ἐἰβ586 αἰοῖ 6ὸ 
[ΟΙΡΟΥΘ 4110 ἱπη ρου αίου. οϑί ἀθοϊαγαίιβ, παρηδηκὼς χαὶ τῆς 
πρεσόδυτιχῆς ἁψάμενος ἡλικίας, ἦ τινι συμφέρειν τὴν ἀπραγμιο- 
σύνην Ἀρχίλοχος ὃ ποιητὴς ἀπεφήνατο. Οεὶ ἸοΟῸ5 ΑΥΟΒΙΠ ΟΝ 
οἰ αρίββθ υἱάθίιν 1 16}}6}}1} αἰ σϑηζίδη, ἴῃ Ῥυ πιὰ Βα] θπι {πᾶ 
αἴον δα! 0η6. » Β. ΝΘ4ᾺΘ πηθιηογδί. Βουρ 8. --- 6 ἀθρήσει. 
ΟΌΤΩ ϑ. ΡΘΓβΟρίο ηἰ Οοἄθχ. « ἱῬεμδομένην, Εἰ οι Πν ἀ58})-- 
πη, ΟἰΓΟυΤηΒΡ᾽ οἰθηΐθην. ΡΙ]αΐάγοι. ΜΌΓ. ἢ. 591, Ο: δεῖ δὲ 
μὴ καθάπερ θεράπαιναν ἀνάγωγον ἔξω ῥέμεσθαι τὴν αἴσθησι». 
Εἰ ῥεμδῶδες ὄμμα 1άθιη Ρ, 45, Ὁ. » Ψας. --- 8 πλήσε: συ, ὦ 
ἃ ῬΓ. Π|. --- 9 ἅδωνιν Οοά., οομΐ, 6Ρ. 583, 1. « ΡΥΟΒΘΟΡΡΙ ΔΗ 
8ΙΏΟΙ 6 ἱποθηβηη Αἀοηπίάθμῃ Ὑ ΘΟΕ δ ρἶ556. ΡΠ αγ 65 {νδαῖ- 
ἀδγαηΐ; γ. 8080]. Τοῦ. ΧΥ͂, 86; ΟἸδθια, Αἰθχ. Οοϊιονῖ. 
Ρ. 29. » Ψας. ᾿Εφίλαο. « Ἑδάθιη «υδηςΐ6 ΟΔΙ ΙΔ Ομ τ15 
ῬΆ]]. 88 : πουλύ τι καὶ πέρι δὴ φίλατο τᾶν ἑτατᾶν. Οομ , π0-- 
[υ]δτὰ δὰ ΒΔΌΓΙΪ δ. ΟΥ̓́ΠΙ, 10. » Β. Θυϊ γϑύβα 11 ροῃθ-- 
Ρμαΐ τῆς γε γεραιῆς. 

ΟΟΧΟ. - 3. Ῥοϊὴηᾶ ΔΙΊΟΓΪ8. ΒΥ Ο] πὴ ΡυΐΔ ΔΗ ΩΡ ; 
Υ. 6Ρ. 79, 80, 8]. --- 4 ἐρευθομένης ΘΟ. ἃ ΡΓ. πὶ. 

ΟΟΧΟΙ. Τιοιηπιὰ : τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό. --- 1 εἶπον ἐμοὲ 
: Οοά,, ΒΡ γροβίίο μὲν 5.1) πον, αἱ οϑβθΐ εἰ μὲν ἐμοὶ, 

νων μι λ νλω:. 2:1. 
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ΣΡ ὙΥΥΎΕΝΤ ὙΨΟΥ͂ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΟΥ̓ 
αυοᾶ οὐϊάϊξ Το 5[π5; ἵπ ποίῖ5. π58. σθῦο οουτίρίεξ εἴ ποτ᾽, 
ὙΟΓΙ ΒΒ ΠῚ ; 40 ἴῃ εἶπον ΘΟΥτιρίο, οχ ἰογίϊο γϑῦβα, εἰ δ᾽, 

5. ΘΟΥΤΘΟΙΟΓ Τηραϊοίπατη ροΐεραξ. ϑιπέ Ῥομηᾶ. --- 
8. « Ἐπὶ τοῖς, οοηἴ. 6Ρ. 244, 7: οἴ τῶν ΡΓῸ τούτων 60. 292, 
7. » Β. Βοίμίυ5 νο]εθαΐ ἐπὶ σοῖς, « ἰυΐ8 οοΠα ΟΠ θιι5, τὸ- 
Ραϊβἃ. » Οοάοχ ἀνῆψαι, οοττ. ΒΓΌΠΟΚ. --- 5. 6 ΤΟΙΘΡΒΟ 
οοηΐ, δ 6ρ. 225, ὅ. 

ΟΟΧΟΠ. 1μομητηᾶ ἴπ ἰρβἃ Ὑϑυβιια τη 56 γῖ6 ροβίξαμη ἴῃ (ο- 
ἀἴοθ. 1οὶ πέραν τῆς πόλεως ἱπίοΠΠἰσί Γ΄ Αἴ: ρὰγβ σοπβίδη- 
ἘΠΟΡΟΙ ορροβίία ; λύσιμα δυΐομη ΝΘ θγῖα8 γοοΐθ δὰ λύ- 
τας τρία], ἀ6 αυΐθ8 οχ ΤΌγΠΟΡο Η, δίθρῃ. Τῇ65. γόθθ 
Προλύτης. --- 1 ὁράμνωι Οοά.; ὀρ. ϑυϊάαβ. Ἐχργοβϑίξ Αρᾶ- 
τηϊα5 ἱπ ἰοία πδο ἀθβογιρέϊοπο Τμθοοτίξιιπι ὙἹΙ, 138 5646. 
4] οοηΐδγοππ8 οϑβί. --- ὅ ὀλολυγῶν Οοά. --- 8. χρούματα 
ΡΙδη. Οοηΐ. Μοϊδαρττπι βυρτὰ 6ρ. 14{, 2, Φαθπι ἰπ  αΐαγ. 

᾿ς ΟΟΧΟΗ͂Ι. “--- ἄ σοὶ στέρνοις ΡΊΙΔδη., υἱὐ 68ὲ 6Ρ. 286, 5. --- 
6. Νοίδ ὑμετέρης ΡΓῸ σῆς, ῥγεοράθηΐο Ἰοοΐ σόν. --- 9 θαμί- 
ζεις Οοᾶ., ἃ οογτοοίογα ἱπίογ ᾿ἰπθὰβ ροβίίο ν (θαμίζειν). --- 
12. « Εἰν ἑνὶ, ἰὰ 681 ὁμοῦ. 516 οἴΐδτη ΥἹ, 6ρ. 65, 9: ΡΙδη. 
6». 370,2. » Χ“ας. 

ΟΟΧΟΙ͂Υ. Ιιομπηᾶ : ἀφηγηματιχόν. --- 3. ΑΠΌ ἰπ ἃπέο- 
ΤΊοΓΘ Ἰθοίϊ ραγίθ ουθυΐβθ6 ραΐᾶ. « σης Ἰοσῦτα 8]ΠΟσδπ8 
Βυϊάδθ : ἐπάλξεις" προμαχεῶνες οἱ τῶν τειχέων χαὶ τῶν 
πύργων. ὙὲΔ6 ποΐ. δὰ Νίοοί. Εὐυροη. ᾿. 22: θη. δὰ 70. 
Ογυβοβέ. Π6 βαοογᾷ. ῥ. 19: 1ἰπάθηθγ. δὰ Ατητηΐδη. Μᾶτγο. 
Ρ. 11.» 8. Τὴ ἢπο οἷα δὲ πυρὶ σοᾶοκχ οἱ δυϊάδϑ ν. Ἁπλοίδας. 
ϑδἰτηδϑίτιϑ πύργος, ἀυοα ἀπῖο6 ὙΘΓΌΠῚ 6856 σΟρίοβ6 ἀθιηοη- 
εἶγανῖξ ΤΔΟΟ 55. Β᾽ΠῊΝ 15 ΠΎΡΟΓΡΟΪΘ Θρ. 252, 3, υδὶ νἱάθ 
Βοῖΐδ5. Βυυποκίυβ οχ ΤΟῸΡΙΪ οοπ͵θοΐαγα οἀϊάοτγαΐ οἷα δ᾽ ἐπ᾽ 
ἦρι, ααοὰ ἰπ ΠοΟ 000 Υἱπὶ πυ]]άτὰ Παθοΐ. --- 6. Χαλιχρήτῳ 
ϑυἱάδ5 πἴπο Θχροπὶξ μὴ χεχραμένῳ. --- 7 ἐπὶ Οοἄ. ἃ ῥΓ. πι. 
- 8 ἀδουπήτους Οοᾶ. --- 9. « ΓΠιασογηᾶπη ἴδοθίθ ἀρρϑὶ]αΐ 
φρυχτοὺς, υἱ ρου βἰϑίαΐ ἴῃ τηθίδα ρῃογὰ ἃ Β6}115 δὲ ἀγθϑίσμη 6χ- 

Ἰοπίθυβ ἀυεσία. --- 12. Σχοίνοι: Ρρίγοπῖο ο. 97 ἐπί ἐ- 
ἐᾳ, φιιδιι βροπάα οτϊείίαρι Γεγοϑαΐ. » 9αο. --- 13. ὅπηι 
Οοάᾶ. « Ποσφυϊξαῦ ποὴ ἱπῇορία ἀδ Ἰδοΐο, υὐ ἀδ ἅγδδα οχ- 
Ῥυρπᾶπάδ. » ΜΒ. -- 156, 106. « ϑ6ηβιι8 : ἴῃ ΟΥΒ ΡΌΘΙ]Θ 
ζωχιγίαϑαηι, οϑουϊὰ οἱ ἱπῆσοπϑ. Οὐ οϑοῦϊα δηάαϑτη οἷ- 
Βύχῃ δἰ αθτη ἀο οδΐατη γοργοοβθηΐαΐ : ἢΐπο μάσταχα πιαί- 
γων, οδἰδοίαη8. --- 19 χορίης Οοά. ἃ ΡΓ. πη. --- 20. ᾿Αδηρίτῳ, 
αἵ ἴῃ ἱπάιοἴ15 ΒΕΙ]ϊ. Σφίγγεται ἀὐνέθηη ἱπηᾶρίηὶ ΟΠ ΘηΪΓΘ πΟπ 
νἱἀείυγ. Εχβρϑοίΐαθαβ φράγνυται γοὶ ἴα!6 ᾳυϊά. » Ψας. --- 21 
μόθος Οοά. ἃ ΡΓ. π). « Μόθου ἀγῶνα. 516 Εστὶρ. ΗδΓΔΕΙΪ. 
798 : μάχης ἀγῶνα. Ουοὰ εἴ ἀϊχὶξ ΒΟρΡΒοοΙ65 Ὑγάο. 20, 
αὶ ν. Αρὶΐζ. Αἀάδ ϑοιιαῦ, οἵ ΠΡ θοκ. δὰ Α͵δο. 1152. --- 24 
στέμματά σοι Οοά. ὙΟΠΟΙΘΠὶ τροπαιοφόρον 4ἱ Θχ μος Ἰο6Ὸ 
τηδιηογαΐ ΤΓιἉγΟ ΘΓὰβ 55. 46 θοῦ Ρ. 214, 5815 ἱπθρίο 
ἀρεταλογεῖ. » Β. 

ΟΟΧΟΥ. Τμοητᾶ : ἐπὶ ποτηρίῳ προσφερομένῳ χόρῃ. Α]10- 
αυϊξαγ ΡΟΟΌΪ μη. --- 1. « Ἄμελγε, 561}. τὸ μέλι τοῦ στόματος. 
ΥἱάΘ ΥἹ, 6ρ. 239, 3.» 76α(. --- 2 τυχεῖν ἃ ΡΓ. τη., ἔχείν 6Χ 
οογγθοϊίοπθ Οοᾶδχ : ἔχειν οἰΐαπη ϑυϊάα5 Υ. Αἷσα, ἡ μοῖρα. 

ΟΟΧΟΥΙ. --- 1. σοξίαξι διισυνῖο αὐ 5ἰος τηλεφίλου 
ΠΠ6 οοτηδβίοϑ ΤὨΘΟΟΥ 1Π|, 50 : 

ἔγνων πρᾶν, ὅτε μευ μεμναμένω εἶ φιλέεις με, 
οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτιμαξάμενον πλατάγησεν. 

ὕπᾶδ8 ἀποΐαχη 6586 ἑοΐατη ΘΟΙΟΓΘη ῬΟΘΠΊΔΕΙΐ, υἱέ ΨΦά00Ὁ- ᾿ 
β'ι5. ὙΠ ἴπ Ροοῦ!ατη οδάθηίῖβ ΟἸάγατη ογδρίζαμη, ας 
διηδηξθβ ΡΓῸ θΟΠῸ δυσυγίο ογὰς, ρΡοθία ἃρρθ!]αΐ ἠχέτην 
βόμθον τηλεφίλον πλαταγήματος, δἀϊθοίϊνε ἀἰοῖο τηλεφίλου, 
Υ ΓΡῸ οἰΐδτη, μάξατο, οχ ΤΙΘΟΟΓΙΐο ἀββυιηρίο. --- ὃ πχίτμασι ᾿ 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 85 
ὕδοο βίιιβ δρτορῖθ, πᾶτη ῬΡοθίδ ρῖιι5 χυδουῖ 4υδπὶ παῖγμα. 
Οοᾶθχ πλέγμασι, δ: οἔΐδπη ΠΡ τὶ τηθ]ογθϑ ἴῃ Λάταξ, οἵ-- - 
ἔσχῃ 6χ ρθοοδίο δηξ αὶ ΠΡ ΓΑΡῚΪ Ταΐ τοὶ πέγμασι γε] ΠΛΙΓΜ. 
Θχδγαγθγαΐ. 1η Οὐαϊοθ βαρογβογίρίαμη : γρ. πνεύμασι, δοη--: 
Ἰθοΐατα ἀρβαγᾶδ. ὙΌΪ5Ο Ἰορθθαΐαν ἀρ. ϑυϊάδμη πλήγμασι, 
ἀιἃ δαοίοτι(δΐθ τηοῖϊ Ψ80008. ἰπ ποίϊβ πη85. οἱ Βοίββ. παί- 
γμασι ἀοβογοθαηξ, πλήγμασι ρΡοποηΐο5. ΟἸηηΐθιι5 Πυτηθγὶς 
ΡΓδοβίδί. ῬγΙον βθηΐθηξία 98 ΘΟ Ὀ5ὶϊ, {φαΐ φοτηραγαΐ ΟδΠπιὰ- 
Οἱ ἔγαστη. 102 : 

Πολλοὶ καὶ φιλέοντες ᾿Αχόντιον ἦχαν ἔραζε 
οἰνοπόται Σιχελὰς ἐχ χυλίχων λάταγας. 

ΟΟΧΟΥ͂ΠΙ. « ῬιθΙ]ὰ 6 τηΐβογα τηυ]θγατη ὀοπαϊξϊοπο 
ΘΟΠΟΌΘΥΙ Ι, ὙἹΓΟΓΠ. βουίθιη Ἰοηρο ῬΓΟΘ ΓΘ Πδη) 6856 
Ἰυάϊοδηδ. » ὕαα. --- 1. « Ηἰπο ϑυϊάαβ ἠΐθεος [{ϑπιοΓθ 1 οχ- 
Ροηϊΐ ἄφθαρτος πρὸς γυναῖχας. « Β. --- 3. « Ἔχρας, ἰὰ 658 
ἐπέσχηψε, μετὰ βλάθης ἐπῆλθεν, Ἰηΐογργοία 5680]. Ηομῃ. Οἀἁ. 
Ε, 396. « 7ας. --- ἄ. « Ἐχ ΠαττΔίΪΟΠ6 Ζαΐρρα τδ]ογαχῃ οὐἱταν 
οοηϑοΪδίϊο. ΥἹάθ δὰ Νίοθξ. Ἑυρθη, ῥ. 137; δᾶ Ατίβέωῃ. Ι, 
16, Ρ. 459. Νοίαγνὶ οἔ δὰ Οδοτγίοίαμη ῥ. 73.» 8. 6 διηδη- 
ἔϊαμη ουγῖ5 Ἰοφαϊίυν Ροοίδ. --- 6. « ῬοΙ ρϊοίαβ ἱπηδρίηθ685. 
γαραηΐιγ ἰἴϑαι16 ΟΟ1}108 Ραβουηΐ. ΝᾺ ἤώθς ηἰπιῖβ Ἰθίαπο. 
ἰηξογροβίία υἱἀθαηΐιγ, οορίία ἀθ (δ }}15 ῥἱοιβ ἀιπαΐο- 
τῖυπη αἰυχαοά ἀγρατηθηΐαμη τοργωβοπίδηςξ θυ5. ὙἹἱᾶδ ἰῃ- 
ΡΥΪπηῖβ Βυττηᾶπη. δὰ Ρτορογί. Π, 5, ρ. 251.» Ψας. Ουΐ 
βαυρρ!οπάσπ Ρυΐαί ἐν, ἐν γραφίσιν. 56 πλάζονται Θοὸ ἀ6- 
Ῥγαυδίππι ρα ΐο οἵ 1115 υϑυθὶ Ἰοοῦπι οσοιραᾶγο,, ἱπαϊοδηξβ 
ἴογθ φυοὰ ἰη Ἰαἰϊηῖ8. ροβαΐ. ᾿απσοηάσμη χατ᾽ ἀγυιὰς ῥεμθδό- 
μενοι. 

ΟΟΧΟΥΤΙΙ. Πηργθοδίϊο ἴῃ ΡῈ ΘΙ] ΠῚ ΘΌΡΟΥΡΆμη. --- 3 ἥξοι 
οἔΐαμη ΡΊΔη.. « Τυθρίαν Βοδεοίον. δὰ ΤΉ ΘΟΟΓ. Ρ. 220, οοπΐγα 
Βγαποκίαση, «αὶ ἔλθοι. Αἴ ἀυρίθχ υογρυτὰ ἥξοι οἷ ἵχοιτο 
ὙΘΒοηθπίου ἔτίσοί, ΘΌ ΒΡ ΔΒΓ : ἐς τρίχας, ὦ Ζεῦ, γήραος... 
ἵχοιτο. Ὦ Ζεῦ Ἰωίδηξ5 δϑὲέ ἀθ {αΐαγα ψαδιη βρογαΐ α]- 
{ἰοπ6. » 7αο. Νίδὶ φυίϊάδιη, Ζασπι υἱβ δ Ιχια ἰηϑὶξ ἴπ ρ67- 
υθηϊοπαϊ ποίΐϊομθ, 'ρ86 θᾶπι ροδίδ γϑρϑέϊ νοϊυϊξ. 

ΟΟΧΟΙ͂Χ.« Ῥτοὸ οοπίϊημπδίίοηθ Παροπάμπτη τοὶ ἴῃ ορίςγ. 
287 Ππαγγαΐξθ. ΘῈ ΡΟΓΙ δ Φαδηη ΟὉ [6] ΟΘ πὶ 4011 5 Ο ΘΒ. ΠῚ 
Βιτηρϑογαΐ, {8 πη σγᾶυθϑ ΡῈ6}18 Ρα Π85 ἀδάουιϊξ παγγαΐ. » 
“αο. --- 1. « Ἧ δ᾽ εὐλάδεια χαὶ τὸ μηδὲν ἄγαν ἄριστον, Ρ]υ- 
ἴδγομι αἱΐ ὙἹέα (δη}}}}} ο. 6. Οοηῇ, ΥἹΙ, 6ρ. 688 ; ΙΧ, 6. 
110: ΑΡΡομπᾶ. θρ. 206, Απροάοία τηϑᾶ 1, Η. 138 οἱ 144 
οὔμ ποί3;: ΥΥγ. δὰ ΡΙαΐ. θ6 εἰ Ρ. 275; 1ιοζίηβκ. δὰ 
Ηδγπ. Ρ. 67. » 8. Οσπῃ βοαυθηξθιβ 786. ξοπηραγδί 5, ΤΉ}, 
ἰγοηΐδ ἀϊοΐα ἢερο ΟἸοΘγοηΐΒ : Ῥυδίου Ἰηίογδα, πι6 ριυϊολτγιυη, 
86 δὲ δεοαίιυηι ριυΐίατγοΐ..., οἱ φιιοψιια σαγηιοη, σοηιροϑί-- 

{τι 6ὁ5ὲ, ῬΥο Μυτοπᾶ Ο. 12. --- 6. « 5680]. ΥΘΟΝ. : παρὰ τὸ 

Ἔμπαλιν αἰδομένη, σφετέροις δ᾽ ἐπεμέμφετο μύθοις. 

ΟΥἹἱ γϑῦϑιιβ οϑί Μυβρὶ 195.» Β. --- 7 ὃ βραδυπ. ΡΙδη.; ἢ; 
βρ. Οοά. -- 8. Εὐπδίαίϊι5 ἃΡ. 746. : ἀείρεσθαί ἐστι τὸ εἰς 
ἀέρα χουφίζεσθαι" ἀφ᾽ οὗ χαὶ ἀερσιπότητος ἀρά χνης 
παρὰ Ἡσιόδῳ. --- 9 ἄναλλα Τη8]6 σΟΥΤΘΟίΟΓ ΟΟαΪΕΙ8. « ϑυηξ 
ΤὨΘΟΟΓΙ 1, 134 : πάντα δ᾽ ἔναλλα γένοιτο. Ἐχ ᾿πηξαϊοπα 
Αραίμίθ ποὴ βθααϊαγ ΠΑΡ ἶ556. Θιπὴ ἰπ ΤἜΘΟΟΡΙ 880 οο-- 
αἶσα γένοιντο. ΝΟ Ροΐογαΐ πΠοὴ 806 ΓΘ γένοντο.» Β. ΤῊ 
ἤπο χόρης Οοἀ.: χούρης ΡΙᾶη. ΠραΪ κούρῃ, ΘΟΥΓΘΟΓΟΠΘΠΙ: 

Ηδοκουὶ : πᾶ « πίπτειν ἐπὶ γόνασί τινος 5ἰσηϊποδί 5ΊΡ67᾽ 
αἴϊοι)υ5 φοπιια σοηδίογ6., χαοᾶ Πΐο ἀρίστη Ποη 68ΐ. » 

ΟΟΟ. Βοοίο Ἰϑτημηᾶ : εἰς τὸ αὐτό. --- 1. « ὙΨαύχην, νΥἱάθ6. 
δα ορίσυ. 27. Ἀγείρειν ὀφρῦς 46 5 ρ6γ0185 Π]ϑίταυϊ δᾶ Νι- 
οοἴ. Ευσ. Ρ. 124. σοηΐῇ. ποῖ. δὰ Αὐβίϑηῃ. ρ. 472. Εουτηυ]ᾶ. 
εἰς ἕν ΠΟᾺ Γαγὰ 6ϑ5ἴ. ὈΙΟσΘΙ6851.. Υ1Π|| 10 : χατετίθοντο τὰς 
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οὐσίας εἷς ἕν ποιούμενοι. ᾿ιοηρι5 Π,, ὅ : ἡνίχα ἂν αὐτοὺς εἰς 

ἕν συναγάγω. ΝΊΙ15 ΝαγΓαΐ, Ρ, 48 : συνάγει πάντας ἡμᾶς εἰς 
ἕν ἑστία καὶ τράπεζα. ΠοΒΙΠθι5 ὃ 15 : τὴν εὐχταίαν εἰς ἕν 
θρησχεῦσαι. Αἀ46 Ρ] 8η. 6Ρ. 48 ; ΒΟΥ. ΕΘΓ. θᾶγ. Ρ. 111: 
τηϑθὰ δᾶ Ζξ80ἢ. ΟΠοορῃ. 293. --- 2, 6 δαϊθοίίνο ἀδρανὴς 
γἱάθ ποί. δᾶ ϑίτηοο. Ρ. 279.» Β. --- ὃ παΐδαχα λέπτην 
Οοά.; ἃ ΘοΥΓΘοΐογΘ ΒΌΡΟΓΒΟ Ρίατη λέπτειν. ---- 6 ἔχει ΡΊΔη. 
οἱ οογγθοΐουν Οοα οἶβ, 4αϊ ἔχοι ἃ ὈΓ. ΤΏ. ---- 7 ἔνδιχον ἔσχες 
ῬΙδη. --- 8 ἴδες Οοάοχ, φαοά {πθίιν ΥΥ̓Θγηΐοι.. δὰ Τυρἱοα, 
Ρ. 268. « ὙΟΙΡῚ σόδεννύειν οδἄθη τηθίδρθογὰ ΥἹ, θρ. 343, 
Θ.ΙΧ, ὁρ. 376,6. »ν Β. 

ΟΟΟΙ. Τιομμμᾶ : τοῦ αὐτοῦ πέμψαντος ἰχθῦν χόρῃ. Υἱά6 
δᾶ ὙΟΓΒΌΠΙ 4. -- 1 τηλοτέρωι Οοἅ. « ἔϊχνος ἐρείσεις, ΟΠ. 
ΧΠ, 6ρ. 84, 2. » 8. --ι ἃ κεῖσέ με ὥστε φέρειν Οοᾶ., ΘΟΥΓ. 
Ἡδιτηδηηῖι8. ΡΙΔη. 510 ἱῃέθυροαυ : πτηνῷ κεῖσε τάχει με 
φέρει. -- ὃ. ΕΓ ΑΠΊΟΥ οἵ Αὐτογὰ ῥοδόχροοι. “--- ἄ. « ΗδΟ 
οὐπι Ῥγοοἀθπί θι18. ΠΟΙ] Πἰ146 ΟΟΠΘΓΘηΐ. Ὑἱἀοίυν ῬΡοοίᾶ 
διηϊοδγη ἴῃ ἸομΘΙ Πα υΐογθ πὶ ΤΟΡΊΟΠΘΙΩ “Ῥροϊδοίαμη βοοσξαβ 
6586 οἱ ϑϑθουΐαβ, οἵ ἴῃ δαυθηζιϑ βίβῃιμπ) ᾿ἱρϑὶ ῬΊβοθ μὴ 

ος χηΐδῖθ86. » Β. --- 6. γοπυ8 ηναγίπνα οἴϊδηλ ἃΡ. Ηογαΐ, 
Ἄγ. ΠῚ, οἂ. 20, 5. 

ΟΟΟΙΠ. « Αᾷ τ αομοπι ῬΡοβίαϊρρὶ, ΤΧ, δρ. 389, ἰῃ- 
οοιμιηοᾶδ Θχροηΐξ, ἴῃ Τα: ἱΠΟΌΓΓΟΙ ἀρθοΐ αὶ τ] ΟΡ 5 
δηΐπηατα δα] οἰ(. » 76. ---- ἃ χρυσομανῇ σπατάλην ΡΊΔη. --- 
3 πελάσεις ΡΙδη., φιοα οἴη ΒυΠΟΚΙΟ ἰδηοΐ ΒοΙ85.; πελάσοις 
Οοά. --- 4. « 6 ἰηϑυδγίίαΐο ὑχοῦῖ Ἰοο οοηΐ, ΧΙ, 6Ρ. 7.» 
Β. --- μοιχία Οοά. « ἔχτοθεν ἐρώτων, ΑἸ θηᾶἃ ἃ ΔΙΙΟΥΙΡΙΒ ; 
ΟῚ ΔΊΟΥ θι15 ΔΠηυ θυ δηδ, 868 ἀο] 115. » Χα6. ---.8 μετὰ 
π. Οοἄ. --- 11 μόγις Οοά., ϑυρογΡοβίίο λ; ΡΙδῃ. μόλις. --- 
12. Παλιμθδολίης, ρΡομϊξοηξ8, Οαοά ρῥγοίου οχϑρθοίδξο- 
6 ηὶ ἀἰϊοὶ υἱάθίαν, ἀύστα ἃ]1ὰ χέντρα Θ8η β6ηΐγ μα ΐθ8. -- 
14 ἀγγελίας Οοᾶ.; ἰπ πὰ ΡΠ : γρ. ἀμδολίας, ααοα Παροΐ 
ῬΙαη. Βοϑοία 980. : « ΠΙὰα {ποίαν Αραίϊδϑ8 ϑαργὰ Θρ. 269, 
6: καὶ τὰς λυσιπόθους ἔτρεμον ἀγγελίας. » --- 16 ἣν δὲ Ρ]Δη.: 
εἰ δὲ Οοα., « ΟΥΓΌΓΘ [Π1{10 ὙΘΓΒ ΠῚ ΟΓΘΏΘΥΓΊΓΊΟ. » -- 17 ὁθ- 
νείην Ὧη ὀθνείην 510 ἰη Οοα. ΟΡβοῦσαμα, σαΐ οὐ {{{ξ νόμος, 
τϑοθηίουἱ τὰ. ἱμέρου Ἰἰηθᾶϑ Ροβί πη. --- 18 σώματος ΡΙδη.; 
δώματος Οοά.; « φυοα γογιτ ΡαΐδΥΘ τ δὶ 46 ΥὙἱγρίηθ ἴησθ- 
πὰὰ ἃροιοίιν, 4ὰὰ Υἱ(ἰδΐα ἀράθοιϑ ἰπ ἰοΐδηη ἀοτησμι "6- 
ἀυπάαΐ. » ΨΖαο. ---- 20 ἤρειδεν Βοίμϊα8, φαΐ ποὴ υἱα 556 10- 
οὐχ Οδ]θηΐ ᾽πὶ ἃ Βγοᾶο δἰδίαμῃ : Διογένης ὁ χυνιχὸς 
ἑταίρᾳ ποτὲ συνθέμενος, ὡς φασὶν, ὅπως πρὸς αὐτὸν ἀφίκηται, 
βραδυνούσης αὐτῆς, ἀπετρίψατο τὸ σπέρμα προσαπτόμενος τῇ 
χειρὶ τὸ αἰδοῖον" καὶ μετὰ ταῦτα παραγενομένην ἀπέπεμψεν, 
εἰπὼν τὴν χεῖρα φθάσαι τὸν ὑμέναιον ἄσαι. « ἱάθ85 ἀ6 
118 Πιοροηὶβ Γαϊαίο Ν οί. ΤγΔΉ ΒΟΥ, ἴομη. Χ, ρᾶγί. 2, 
218. ὁ :δ. 

ΟΟῸΠΙ. « Αἂ Ὑομποθμ, υὖ ΑΠΟΥΪ ἃ Διηδη 115 ἰΓὰ ἴῃ 
δύῃ δοοθηβ8 ἀθρυθθηβο ΟΡ [δγδΐ. ἘΪαΒΙηΟαΪ ΔΥΡΌΤΩΘη- 
ἴυχμα ἰγδοίδίαηι Δ ΑἸαβοηΐο ἴῃ ΑἼΊΟΥΘ ΟΥ̓ Οἱ α[ῇχο. » Φαο. 
Νοη ἰηΐδρυιμη 6588 ὙἹαἀΘίῸΣ ΘΡΙ ΡΥ ΔΙΤηᾶ. ---- 2 οὐχ ἀλέγεις 
Βοΐβκίαβ; οὐδ᾽ ἀλέγεις ΗΘΟΚΘΟΙ5, «αοᾶ οοποί(αΐι5 δϑί οἵ 
ΕΗ ΠῚ ᾿αὰ ἀποία 5 Οὐ οΙβ : οὐ λαλέεϊς. 

ΟΟΟΙΝΓ. --- 1. "Ὄμφαξ, οοηΐ, 6Ρ. 20, 1. 7ηυ){18 αὐὐα ἃΡ. 
Ηονδΐῖ, Οδγτη. 11, ο. ὅ, 3. Μα16 οἵ γοίξ. βἀά, παραπέμψω 
εἱ Βοίμϊ 5 παρέπεμψα. 

ΟΟΟΥ͂. --- ( ὑφ᾽ ἑσπέρα Οοα: --- 2. Οοηΐ. Ηογαΐ. ΟἌγΠι. 

ῚΝ ἈΝΤΗΘΠΟΘΙ ΡΑΓΑΤΙΝᾺ ΟΑΡ. Υ. 

Ι, οἂ, 18, 15. --- 8. « Ημπμηο γϑυϑιιηὶ ἰθηΐαυϊ 8815 (θηθδῦ 
δα 5΄τηοο. Ρ. 218. » ΔΒ. 

ΟΟΟΥΙ. ῬαΘΙ1ἃ Ἰοχυϊξαν διωδηΐί. --- ἀ καὶ σὺ μένεις ἁπλῶς 
Οοάοχ. ΟΠμαγᾶο : « Ἁπλῶς μένειν, ἁπλῶς ἔχειν οϑΐ 56 ἰ6- 
ιν οοἱ, γ6567 ΘΟἸληι6 αν ϑοπέΐ, γεὶ, αὐ 1811 Ἰοχαθμ 
ἔὰΓ, δἰαγϑὶ οοἴϊο ηἠιαπὶ αἴἴα οἱπίοϊα. » ϑ6ἃ τϑοῖθ Φ8 6008. 
ἡαμρὶ ἁπλῶς οὐδέν. Μοϊποικί5 Ρ. 184 σομῇαρηΐον ΡιοΡοϑιι 
« παράχειμαι, χαὶ σύ μ᾽ ἔχεις » (ζ{ Ῥ06}180 ὙΘγ08), οὐ ι5 
οοπἰθοίαγδο ἱποομηπιοᾶα Θχρ]οαττιηΐ ἩΘΟΚΟΡΒ. οἔ ῬΙΘΟΟΙΟΒ. 
ΟΟΟΓῸΠΙ ΡΟΣ Ἰῶνα, δἰΐο ἀθχίογα τηδηῖ Ὑυ]ηῈ8 ὲ 
ΒοοοΡίΠλι5 ῬίοοοΪον ὀπιθηαξϊοποπι : « Αὐπδὲ ἰδ ροδίθ 8ι}- 
}Ο056 γιιθ ἴ65 ἱγαηδρονῦὶβ ἀ6 Τ᾿ αηιοιγθι υοηί 7 δι αι, 
αδϊγ6, αἴ ἀ6 γοπάγα ρἷιις ρίφιαπξ ἴ6 οοηίγαδίθ (6 
οααϊξαίίοη, βοηἰἱηνοηίαϊα αὐδὸ {ϊηυριίϑδαηιοα ρ]υγ5ῖ- 
4ιι6. » Βοίββοηδάϊιβ. Ὠξθ0 Δρροβιῖξ ὁχ 5610]. Δ 66.: ὅταν 
δέ σοι χατανεύσω, οὐδὲν ἐρῶντος ἔχεις' τουτέστιν, οὗ τοῦ πο- 
θουμένου θέλεις χορποῦσθαι. Εἰσὶ γὰρ οἵ, ἀπροσδοχήτως χα- 
ταπεισθείσης τῆς ἐρωμένης, ὑπό τε τῆς τοῦ μιγῆναι ὁρμῆς καὶ 
τοῦ τρόμου τοῦ περὶ τὰ μέλη χεχυμένου, ἄπρακτοι μένουσι. 

ΟΟΟΥΤΙΙ. « Ιῃ ἰΔθυϊάπι Ρἱοΐδμη, {φὰδ ωθάδιη σΌΤΩ ΟΥ̓ΟΠΟ ἡ 
ΟΧΒθοθαΐ.» 8. ---- 1 χρονίδης Οοά., ἱπίογ Ἰΐη, χρονίδας, αἴ 
ΡΊΔη. --- 3 χατέσθετε Οοά,, ἱξῖο56. ΑΠΊΟΓΘΒ ΘΟΠΩΒΕΙΪαί. - 
ά, « Ὀἰοίυτϊη 6Χ Θρροβί ἴοι ἰγοααθηΐθ χύχνον χαὶ 
Οοηΐ, ΙΧ, Θρ. 380; ΧΙ, 6Ρ. 195, 6. » Β. Ουἱ (δοῖίθ ἀϊδίϊη. 
οἴομαι ὀοιτοχίξ. Τ1ιοροθαίυν καὶ τί γένωμαι ὄρνεον ; ΗδοΚ6-. 
ΤᾺ 5ἰπ6 ἰηΐογγοσαίίοηρ : καί τι γένωμαι ὄρνεον, 00 56η88 : 
Ῥὸ5 ἢι6 εὐ ἐδ; αφ6 δὲ ὁ0ο αὐἱδ βαηι.. 

ΟΟΟΥΙΠ. « Ρυθ]ατ οὐγίδμι 50] Τδοΐδτη ρῬοθία Ὑϑγθ 5 
ΡΘΙοἰζ, 181} ἐδτηθη ἃ θᾶ γϑροηβὶ ἴΌΓΘη8. « 766. --- 1 τί 
τοι ΡΊΔη. --- 2 λαλεῖς ; ΡΊδη., ἰηΐοΥΓΟρΡΔ ΕΘ. --- 3, « Οοηΐ, 
6Ρ. 46, 7. Εογβδῃ μετὰ σέ. Νυμηοῦὶ ραυϊατα ἸΔθογ θη. ν᾿ 
ΜΒ. Ἰτῶο ἀϊοεῖϊξ : τηϊξέαμα ἰθοῦτῃ {αὶ ἀοπλιηὶ ἔπι ἰδοθηΐ 8 
οχρὶογοί. ὕαο. --- ἀ. « Οοηΐ, ΧΗ, 6Ρ. 186, 2.» Β. --α ὁ πρὸς 
ἐλούσομαι Οοά., 516, πίδὶ ἔγρορταρῃὶ οϑὲ ρϑοοδίαμα. ---- 
0. « Νῦν δ᾽ ὑγίαινε, διηθίσαθ ἰογίαββα ἀἰϊοίαμη, αἵ ἴῃ ποί5- 
βἰπὰ ἰϑίοτία ἀθ Μϑηθογαΐθ πηθᾶϊοο ἂρ. Ρ]υΐδιοι, ΜΟΙ, 
Ρ. 123,4.» Χαο. 

ΟΟΟΙΧ. τὰ Οοάϊοθ Ὑθυβαβ 1 8} δπίψαδ τηᾶηιι βουϊρέμδ,. 
48 ἴῃ τηδτρίηθ ρΡοϑαϊΐ λείπει, ΔΘ ὙΘΓΒῈ5 8) 818 τη. δᾶ - 
αἰΐαβ. Ομᾶγάο Βοοῖ. μυΐο Θρ σγδιημλδί! Δ βου ρϑι : « Αἢ 
88} Οπρ᾿αϊ ἰδ γὙϑ αν θ8. ἃγιη8 ἰηδίγποί ἱτηδρίηθ 860}- 
ΡΕ ογηΐ μἱ Βθηθοβυ δ 1} » --- 1. Οοὗθχ ψιλληστὴς ὁ 
ἔρως, οἵ ἴῃ τηᾶγρ.: ζήτει Ψιλληστής. « ὙΟΟΘΙῚ λῃστὴς ἰδΐο ΓΘ, 
Π.]15 ἀυθῖΐο ; 564 φυϊὰ ῬΥ]ΟΥΙ 5.018 08 ἰδοϊθπάαμῃ, οὔβου- 
ΤΠ δϑΐ. ΑΥΠΟΥΘΙῚ 1 ΟἸΊΠἾ 8 ἸΔΕΓΟΠΘΙὴ τοίοσγο, Ὀϊορβμᾶ- 
65 δίυιτηδί. » Χ9α6. ΒΓΘΠΟΙΙβ φιλητής. « Ουοᾶ ὅδ6. ἴῃ 
Ρα]αΐϊϊπα γϑοῖροιθ ἤθπ ἀθθορθαΐῖ. ΑΡορν. Πιρβίθηβθ ἂρ. 
ΒοΙβκ. Μίβο. 1108. που. ἔ. 1Χ, Ρ. 697, ψιλλιστής. ὙοΥΠΐ 
Βοἰβκίιϑ. Ἰαΐγοὸ 8βροϊϊαίον. Ουύτα 518 οοτῖο οογα5 ἴῃ ἢπ6 
γοῦ. Ἰδίθγα λῃστὴς, ΒΟΙΙΡΒὶ τρὶς λῃστὴς, [ογίαθ86. ἀΘΌΘθΔΠὶ 
τριλῃστὴς (τριλλῃστὴς), υἱ τρίδουλος, τριγέρων, 4114. ΝΌΝ [Ὡ7.. 
864 ἰγ[Ὁ., ῬΙδαΐι5. δ Αὐ]υ]αγία, σγθοθ γ6 ὑπ οὐ 
λῃστὴς, ἀλλὰ τριλῃστής. » Β. ἩΗϊαΐαμη 58] αἴυγ5 780.: 
« Βογΐ. ὅ γ Ἔρως. » --- 2. ᾿Εχδιδύσχει, φαοα γυ]ρο ἀϊοἰ αν 
λωποδυτεῖ. Βοΐβδδοῃ. δὰ ΟΠογουμ Ρ. 338 : « ϑδἰτηδβὶ 5 
Ῥοββίμηθ οοη]ϊοϊοθαΐ ἐχδιδράσχει. Νοη γα] Εμηθη 8 οὐ 
ἴὰΓ δυάδοὶ τηρηΐθ, αὐ υἱάθίαν, 86 ρϑαϊθβ ἰὈρδοίθιβ, 
{{πηθηᾶτιβ8 4ἱ δὲ διιἀδοὶ τηδηϊ ΟὈΥΪΟΒ4Ὲ6 βρο]ϊαΐ. » 

τὰ κι σδνα 

δ νν νιν τοις ἐν. Δ... 



ΟΑΡΌΤ ὙἹ. 

 ἘΠΙΓΡΑΝΜΑΤᾺ 

ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. 

ἐτρ 

Εἷς λίθος ἀστράπτει τελετὴν πολύμορφον Ἰάχχου 
᾿ χαὶ πτηνῶν τρυγόωντα χορὸν χαθύπερθεν ᾿Ερώτων. 

1. ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 

Ἧ σοδαρὸν γελάσασα καθ᾽ “Ἑλλάδος, ἥ ποτ’ ἐραστῶν 

ἐσμὸν ἐπὶ προθύροις Λαΐς ἔχουσα νέων, 
τῇ Παφίῃ τὸ κάτοπτρον" ἐπεὶ τοίη μὲν δρᾶσθαι 

οὐχ ἐθέλω, οἵη δ᾽ ̓  πάρος οὗ δύναμαι. 

2. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ. 

Τόξα τάδε πτολέμοιο πεπαυμένα δαχρυόεντος 
νηῷ ᾿Αθηναίης κεῖται ὑπόῤῥόφια, 

πολλάχι δὴ στονόεντα χατὰ χλόνον ἐν δαὶ φωτῶν 
Περσῶν ἱππομάχων αἵματι λουσάμενα. 

8. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂. 

Ἡράχλεες, Τρηχῖνα πολύλλιθον ὅς τε χαὶ Οἴτην 
καὶ βαθὺν εὐδένδρου πρῶνα πατεῖς Φολόης, 

τοῦτό σοι ἀγροτέρης Διονύσιος αὐτὸς ἐλαίης 
“λωρὸν ἀπὸ δρεπάνῳ θῆκε ταμὼν ῥόπαλον. 

4. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

“Εὐχαμπὲς ἄγχιστρον, χαὶ δούρατα δουλιχόεντα, 
χὡρμιὴν, καὶ τὰς ἰχθυδόχους σπυρίδας, 

χαὶ τοῦτον νηχτοῖσιν ἐπ᾽ ἰχθύσι τεχνασθέντα 
᾿χύρτον, ἁλιπλάγχτων εὕρεμα δικτυδόλων, 

τρηχύν τε τριόδοντα, Ποσειδαώνιον ἔγχος, 
ο΄ χαὶ τοὺς ἐξ ἀχάτων διχθαδίους ἐρέτας, 

᾿ ὃ γριπεὺς Διόφαντος ἀνάχτορι θήχατο τέχνας, 
ὡς θέμις, ἀρχαίας λείψανα τεχνοσύνας. 

ΕΡΙΑΒΑΝΜΑΤΑ 

ΒΕΡΙΘΟΛΤΟΆΑΙΑ. 

ἽὉΣ 

Ὁπαβ αρὶβ. γαάϊαΐ 5δοῦαγ τ} Οὐ. 6 ἸΔΟΟΝὶ 

οἵ δἰαίογυτη υἱηαἀθηϊδηΐθηι ΠΟΥ θα ργὰ ΑἸΠΟΓΌΙΩΙ, ἡ 

1. ῬΙΑΤΟΝΙΚ. 

Οὐ βιυρογθὰπι ἰγγϊβὶξ ατοθοίδπι,, δ ΟἸΐγη ἃπιδίου πὶ 

ΘΧΔΙΠΊΘἢ ᾿ΟΥ̓ΘΠΌΠΙ ἴῃ ὙοβΕ θ}}}}8 ΠΡΌ Ραμ, 1,818, 

Ῥαρμί Βοο βρθουϊατη ἀδαΐοο : χαΐὰ [4115 τεΐ διεην τηθ- ἐροοίαγο 

ΠΟΪΟ ; 4118}158. δυΐθ πη ογἂ πὶ ἃπΐθ, ΠΟῚ ΡΟΒΒ.ΠῚ. 

2. ΒΙΜΟΝΙΌΙ5. 

Τοῖὰ πο 8ἃ- θ6 }10 αἰπηῖββα Ἰδοῦ πΟ50 

ἰη-46 Μίπογυ βυβρθηβδ-ϑηΐ βι-ἰθοίο, 

βξΡΘ,, βου δηΐου Ρ6 γα τὰ ἴῃ Ρυρβηδ ὙἱΓΟΓΙΙῺ,, 

ῬΟΙΒΑΓῸ ΠῚ Θαυδϑβίγι τη βδηριίηθ Ἰοΐδ. 

3. ΒΙΟΝΥΒΗΙ. 

ΗδγοῦΪο5, Ὑγδοξίηθι Ἰαρίἀοβᾶι αἱ οἵ (Εΐδιη 

οἵ ἀθηβΌΓΩ 5: Πγοϑθθ ῬΓΟΙ ΟΠ ΟΥ τ οδ] 85 ῬΏΟΪΟΘβ, 

δῆς {{ 0] χ ἀστοϑίϊ Πιοηγβὶιβ 'ρ86 ο]θὰ 

γἰ γι άθτα ἴα]. 6 ἀθιηθίθηβ ροϑβῖ Οἰάνδμη). 

4, ΨΕΟΝΙΌΕ. 

Ηδιηοβ θοπο-ουγγναΐοβ, οἵ οοηΐοβ ΙΟησ08, 

οἴ Πἰπθάμη, δἔ ῥ᾽ βεῖθιι5- το ρθη 15 βρογίαβ, 

οἵ δῆς παίδηξθϑ δὰ ρίϑοθβ σαρίθηος θχοορ(αΐδηη 

ὨϑΒΒΔΤΩ,, ΤῊΔΓΘ- ῬΟΓΥ σϑηξ χη ἱπυθηΐαμα ΓΘ ΓΙΟΓΊ ΤΩ, 

ἀυτυαχασαθ ἐγ ἀθηΐθιη, Νορίαπίσμ ἔθ! τη, 

οἵ μο5 6 οϑίοοῖθιβ Ὀἷηο5 Του σοβ (7 6105), 

Ρἰβοδίον Ὀἱορμδηΐαβ ἀομηῖπο Ῥοϑαϊί ἃγεϊ5., 

αὖ ρὰγ ὁγαί, γοίογὶβ5 το! φαΐᾶ5 ἀγ ΠΠοΙ. 
- 

ΠΌΘΟΝΙΒ. ΔΒΟΤῊ ΥΕΆΞΙΟ. 

[. ῬΙΛΤΟΝΙΒ, Γαϊαϊς ποπιὶηθ. 

Ἀηΐδ ἴογθβ Βαβι 4 στᾶπαάθ Ἔχαπηθῃ ἃιηδηζιη 

Ός (ὑμχ μΕΪ πιδρηϊῆςι Οτοῖα ᾿μΔυ5 ογαϊ, 
Ἵ Ηοο τἶθι πιϊτῖο, ὙἜπυ5., βρεουϊαπι. Μ6 ΘΟΓΏΘΓΘ ΠΟ]0, 

81 408}15, φυδηάο ΠΟ᾿ 41|60., 4118}138 ΕΓΑΠΊ. 

2. ΒΙΜΟΝΙΡΕ. 

᾿ς Ἠδὸ ροκίησδηι 5νηι γϑααϊθγιηὶ 5ρίοιιϊα ΔΙΑ ἴθ πὶ 

ΡΆΪΟΠοΥ Ῥα]]αάϊα βουναὶ ἴῃ τάδ [Ποἱιι8, 

Οὐδ ρῥεΐα5, δάνεγβδ οὶ ΘΟΓΙΆ γα ΡΠ ΑΙ Πβ 68, 

5: ΡῈ 5810 τἰηχὶϊ βαηριΐπα Μοάυ5 εα68. 

ά. ΤΈΕΟΝΙ.Ζ. 

Ηὰ5 5εἰαβ, ῃθὸ ουγνᾶ 51Π1}}} ΟΠ ΘΟΥΡΙθῈ5 τᾶ, 

Ηος ἔδγγαπι 46 40 νυ ]πθγὰ ρ βοὶβ μΒαθοὶ; 

Εἰ φοπιιβ Ὡαυογθαπι οἰδιιἀθηΐθηὶ ΥἹΠΊΪΠ 6 Πᾶ55Δ ΠῚ, 

Ἐτγδητ15 ροῖασο ΠΟΡ1]6 βΘμΕ15 Οριι8: 
Ῥγαΐεγθα υδι!αην, Νερίαηϊ βοαρίγα,, {Ἱ Δ θηΐθ πη], 

Εἰ τθπ105 ΟΥ̓ Ρ8ΠῚ 4] ΓΑΡΌΘΓΙΘ ἀτ|05 : 

Ηδο ρἰδοαΐοτιπι ἀοπιῖπο ΠΙΟΡΒαπίιι5, αἱ οβὶ ἴαϑ, 

Πρεάϊοαϊ, Πδο ἃ. 115 β'σῃᾶ ὈΓΙΟΥ 5. ΘΓ αηϊ, 

Ἐδὸ 
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5. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΈΩΣ. 

Δούναχας ἀχροδέτους, καὶ τὴν ἁλινηχέα χώπην, 
γυρῶν τ᾽ ἀγχίστρων λαιμοδαχεῖς ἀχίδας, 

χαὶ λίνον ἀχρομόλιόδον, ἀπαγγελτῇρά τε χύρτου 
φελλὸν, καὶ δισσὰς σχοινοπλεχεῖς σπυρίδας, 

καὶ τὸν ἐγερσιφαῇ πυρὸς ἔγχυον ἔμφλογα πέτρον, 
ἄγκυράν τε, νεῶν πλαζομένων παγίδα, 

Πείσων ὃ γριπεὺς Ἑρμῇ πόρεν, ἔντρομος ἤδη 
δεξιτερὴν, πολλοῖς βριθόμενος χαμάτοις. 

θ. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

᾿Αμφιτρύων μ᾽ ἀνέθηχεν ἑλὼν ἀπὸ Τηλεδοάων. 

7. ΑΛΛΟ. 

Σκαῖος πυγμαχέων με ἑχηδόλῳ Ἀπόλλωνι 
γιχήσας ἀνέθηχε τεῖν περικαλλὲς ἄγαλμα. 

8. ΑΛΛΟ. 

Λαοδάμας τρίποδ᾽ αὐτὸς ἐὐσκόπῳ Ἀπόλλωνι 
μουναρχέων ἀνέθηχε τεῖν περικαλλὲς ἄγαλμα. 

9. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

Σοὶ μὲν χαμπύλα τόξα, καὶ ἰοχέαιρα φαρέτρη ; 
δῶρα παρὰ Προμάχου, Φοῖόε, τάδε χρέμαται" 

ἰοὺς δὲ πτερόεντας ἀνὰ χλόνον ἄνδρες ἔχουσιν 

ἐν χραδίαις, ὀλοὰ ξείνια δυσμενέων. 

10. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Τριτογενὲς, Σώτειρα, Διὸς φυγοδέμνιε χούρα, 
Παλλὰς, ἀπειροτόχου δεσπότι παρθενίης, 

βωμόν τοι χεραοῦχον ἐδείματο τόνδε Σέλευχος, 
Φοιδείαν ἰαχὰν φθεγγομένου στόματος. 

11: ΣΑΤΥΡΙΟῚ: 

Θηρευτὴς δολιχὸν τόδε δίκτυον ἄνθετο Δᾶμις" 
Πίγρης δ᾽ ὀρνίθων λεπτόμιτον νεφέλην, 

ὅ. ῬΗΠΙΡΡῚ ΤΗΚΒΒΑΤΙΟΝΙΟΈΝΒΙΒ. 

ΑΓΌΠαΪη65 5 ΡΟΓ πο ἸἸσαΐαβ,, οἵ ᾿η-τηδυϊ-παΐδηΐθη ΤΟΠΔΌΓΩ,, 

ΟΕΓΥΟΓΙΤΏΊΠΙΘ ΠΑΠΊΟΓΙΠῚ σι] τη -τη τ ἀθηξοβ ουβρία65, 

οἵ τοΐθ βυ ρογ"6- ]ατηρθαΐαπη, οἵ ππποῖτ πη Πδβ880 

οογξίοοηι, ἀσπάβααθ 6- [Π00-ῬΊΘΧδβ βρουῦίαβ, 

οἵ φυ!-]οογη-ϑ βοΐ Ἰαρ᾿ἄθμη ἴσο οἱ Πατημηᾶ σταυ στη, 

οἵ ΔῃοογΆτη., Πᾶυϊα τὴ γασϑηϊατη ροαϊοδπι, 

ΡῬίβ0 Ρἰβοδίου Μογουτγίο ἀθαϊξ, ἰδπὶ ἐγ 65 

ἀοχίγα, τη} {15 σταυδίαβ ἸΔΟΎ θ8. 

θ. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ΑἸΩΡΒΪ ΓΟ τὴ6 ἀοαϊοανγ!ξ ροβίαδιη ΟΡ ἃ Το θοῖ 5 

7. ατὰῦῦ. 

Βοῦθι8 Γ16 Ἰοπρο- δου] δηΐ ΑΡΟἸ πὶ ἱπ-Ρυρ] ἴα 

υἱοίου ἀράϊοαυϊξ, ἘΠῚ ρογρυϊογαπι ἀθουβ. 

8. ΑἸ}. 

Τ1ιΔοἀδηηὰ5 ἐγροάδθπι ἵρ56 Ὀ6η6- ΟΠ ποϑηξ ΑΡΟΙ πὶ 

ΓΊΟΠΔΓΟΒΙ5 ἀοαϊοαν δ, ΕἸ Ὶ Ῥογρυ]οσυτη ἄθουϑβ. 

9. ΜΝΑΒΑΙΟΖ. 

ΤΊΡΙ φυϊάθπι ΟυΓΥΪ ἅγοῖβ,, οἱ βασι {|5- σαάθηβ ὑμδγοίγα., 

ἄοπδ ἃ Ῥγογῆδοῃο, ΡΏΘΡΘ, μδρο βαβρθηβα-ϑαηΐ; 

βδρ! 88 δυΐοιη ἃ] αἴαϑ ἴῃ Ῥυβηδ Υἱγὶ δΔοοθρογυηΐ 

ἴῃ οογάϊθυ5, οχ  οϑα χϑηΐὰ ΒΟβΕ 1 Π. 

10. ΑΝΤΙΡΑΤΗΙ. : 

Τυϊορσοηΐα, δοβριἰαίτῖχ,, δου 8 ΠΠ18 ἰδοί1- σΘη 4}15-ἰπ΄πηῖοα,, 

ῬΑ]145., ῬΌΘΓΡΟΥΪ-Θχ ρου 8. ἀοτηΐπᾶ υἱγρίηἰ δ ϊβ, 

ΔΓΆτὴ Εἰ οογηΐθι5-πβίστιιοίδτη ροϑυὶϊξ ἢᾶποὸ βοϊθαοιιβ, 

ῬΠΟθοδπὶ γόσθπ οαἀθηΐθ ΟΓΘ. 

11. ΒΑΤΥΒΙ͂Ι. 

γαπαΐου Ἰοησύτη μοο τοί ἀραϊοαυϊξ Πδπηΐβ, 

Ρίστοϑ υθγο δυΐαπι 50 {ΠῚ Θγ-ἰοχίδτη πορυ]δηι (76 6), 

δ. ῬΒΙΙΡΡΙ. 

Αἀ οἂρΐϊ ΔΠΠΘΧΟΒ ΟΔΙΠΊΟ5 ΤΕΠΊΟΒΙ6 Παϊδηἴ65 
ΖΈφυοΓΕ, οἱ Ἰη51 4185 γᾶ Γθοῦγνὰ σα]θ ; 

Γἰπᾶαιιθ οὐπὶ Ρ᾽ πο, ἰΓαρπηθηΐδαιιθ, πυπίϊα Πᾶδ8528, 
ΘΌΒ ΓΒ, οἱ Βροῦίδϑ Ἰαμοθα ἰοχία αι : 

Εἰ 511166 ᾿πο] αδιι πὶ ΒΡΟΠΒΟΓΘΙΙ Πα] 5. ἰσΠ6ΠΊ, 
Ουδααθδ νδρα8 γεϊπθηῖϊ ἴθγγθα υ]πο]ὰ Γαῖθβ : 

Μεγουσῖο ΡΊ50 ἀθάϊ ἤς πηοηυτηθηΐα., ἰΡΟΤΘ 

ῬΙβοδημὶ ἴδϑϑιιβ ΠῚ ΘΠ Γᾶ, ΓΘ Θ ἴθ Π]ΔΠ1. 

Τποογὶρίϊοπος Τιὶροάμπι ἐγὶπιπι, φαμὶ ΤΊιοδὶς συμ. ἱπ σα 

«Ἱροϊϊιηὶς. 

6. 7εηιοηῖϊ, ἐπ ῥγίπιο ἐνϊροάο. 

ΤΕΙΟΡο5 βαϊι5. ΑΠΊΡΙΓΥΟ τὴ8 σἰϊα ἀϊοανῖ. 

5. 1π σεοιμπάο. 

Αἀ 518 οἵιπὶ ϑοδθι15 γθηγθανὶ Πἰπλϊ πᾶ, ὙἹοῖο ῦ 

Οαβίιυβ, ἀτοϊ[θθηβ ἀεάϊε μοο Ε101 πηὰπῖ5 ΑΡΟΪΪο. 

8. 7. ἰογέϊο. 

1ιδοάδηναθ ΓΟΘΏΪ 50] πὰ «υ] ροβϑιάἀεϊ, ἰδῖο, 

Ρ.αθα βασι ροΐθηβ, ρα] γο ἴθ τηῦποῦο ἀοπδῖ. 

9. ΜΝΑΒΑΙΟΖ. 

Ηδης ῥΒβδγδβίγδῃι ἰθῆβοι8 μα πλοῖα ΘΟΓ ἃ ΠΟΡΥΟ 
ΒΌΒΡΟΠαΙς ῬΓΟΙΊΔΟΙτι5 Π11165, ἀΡΟ]]ο, Εἰ]. 

ΑἸΙρορὰβ τοῖϊηθὶ θ6]]δίγΙχ ἰυγθὰ βαρ {5 

(ογάδ 50, χυοά [α5 πιιπι8 80 Ὠοϑβίθ ἀατῖ. 

ΤΙὠ. ΒΑΤΎΥΒΙΙ, 

(ὁ ἐγίδιις ῥραίγιδιια, 

Ηδο ρκοΐθηβα ἀἰοαὶ γθῃδῖογ γοιϊὰ ΤΑ Π115 5 
Αἱ Ρίψγθβ μϑθα]απὶ 4υδ οἀρί πη ἄν68 ; 
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τριγλοφόρους δὲ χιτῶνας δ' νυχτερέτης θέτο Κλείτωρ  πιυ!ογαπι δυΐθπι ἐπμηΐοα5. (Γδ δα) ποοίαγπιβ-τθίηθχ ροβαϊξ 
τῷ Πανὶ, τρισσῶν ἐργατίνῃ χαμάτων. 

Ἵλαος εὐσεδέεσσιν ἀδελφειοῖς ἐπίνευσον 
πτηνὰ,, χαὶ ἀγροτέρων χέρδεα καὶ νεπόδων. 

12. ἸΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ ΑἸΓΥΠΤΙΟΥ͂ ΑΠῸ 
ΥΠΑΡΧΩΝ. 

Γνωτῶν τρισσατίων ἐχ τρισσατίης λίνα θήρης 

δέχνυσο, Πάν' Πίγρης σοὶ γὰρ ἀπὸ πτερύγων 
ταῦτα φέρει, θηρῶν Δᾶμις, Κλείτωρ δὲ θαλάσσης. 

Καί σφι δὸς εὐαγρεῖν ἠέρα, γαῖαν, ὕδωρ. 

18. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂, 

Οἱ τρισσοί τοι ταῦτα τὰ δίχτυα θῆχαν ὅμαιμοι, 
ἀγρότα Πὰν, ἄλλης ἄλλος ἀπ᾽ ἀγρεσίης" 

ὧν ἀπὸ μὲν πτηνῶν Πίγρης τάδε, ταῦτα δὲ Δᾶμις 
τετραπόδων, Κλείτωρ δ᾽ ὃ τρίτος εἰναλίων. 

Ἄνθ᾽ ὧν τῷ μὲν πέμπε δι᾽ ἠέρος εὔστοχον ἄγρην, 
τῷ δὲ διὰ δρυμῶν, τῷ δὲ δι᾿ ἠϊόνων. 

14. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Πανὶ τάδ᾽ αὔθαιμοι τρισσοὶ θέσαν ἄρμενα τέχνας" 
Δᾶμις μὲν θηρῶν ἄρχυν ὀρειονόμων, 

Κλείτωρ δὲ πλωτῶν τάδε δίχτυα, τὰν δὲ πετηνῶν 
ἄῤῥηκτον Πίγρης τάνδε δερα:οπέδαν " 

τὸν μὲν γὰρ ξυλόχων, τὸν δ᾽ ἠέρος, ὃν δ᾽ ἀπὸ λίμνας 
ποτε σὺν χενεοῖς οἶχος ἔδεχτο λίνοις. 
᾿ 

δ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ, οἱ δὲ ΖΩΣΙΝΟΎ. 

Εἰναλίων Κλείτωρ τάδε δίκτυα, τετραπόδων δὲ 
Δᾶμις, καὶ Πίγρης θῆχεν ἀπ᾽ ἠερίων 

Πανὶ, χασιγνήτων ἱερὴ τριάς" ἀλλὰ σὺ θήρην 
ἠέρι χὴν πόντῳ χὴν χθονὶ τοῖσδε νέμε. 

Ῥδηΐ, {γῖαπη Ὠογυτη ορογδίουὶ Δ ΒΟΓΌΤΩ. 

ῬτΟΡ 5 Ρ5. ἔγαι Π θ8 Δηπὰ 6 

γΟἸδΕ 18, οἵ οχ- το Υ5 Ἰὰογὰ δἔ Θχ-Ριβοῖθαβ! 

[ΟἸον 

12. 50 1ΑΝΙῚ ΞΘΥΡΤΗ ΕΧ ΡΒΖΕΕΟΤΙ5. 

ἘΓαΙΓΌμη ἰγίατη 6χ ἐγ ρ] οὶ γθηδίοηθδ γρίϊα, 

Ῥδη, δΟΕΙρα : Ρίρτοϑ δηΐτη {δὲ οχ γοϊ γι 

Ὦδοο δγξ, οχα-ἴουῖβ Ὀατηΐβ, οἱ ΟἸ ΠΟΥ δχ-τηδτὶ. 

Αἴφαθρ ἀδ [15 Ὁ θ6 Π6- ὙΘηΘη ΕΓ ΔΘΓΘΠῚ, ἴθυγαπ), ΔΩ ΌΔΙη. 

13. ΒΕΟΝΙ. 

Τ͵Ὸ5 ΕἸ Βόθο γϑίϊα ἀδάϊοδγυηξ σοηβδησυϊηοὶ, 

Ὁ ἃρστοϑίϊβ Ρδη, δἰ 18 80 118 υθηδέϊοῃηθ : 

ἀυογῦμι ἃ γοἹδΕ 5 φυϊάθιη Ρίστοϑ ἢδοο, ἢ δυΐθιῃ Πδιηΐα 

διτυδαγαροαϊθαβ, οἱ ΟἸϊοΥ (ΘΓ 5 8: τη ηΐβ8. 

Ῥγοὸ υϊθὰβ δ}1| φυϊάθπη ΘΓ Δ6Ύθτὴ στοϊ6 ργάδιῃ ἀθχίγο- 

411} ΡῸΓ 5|1γ5,, 8}}1 ἀθηῖα8 Ρ6Ὺ ᾿ἰ ἴογὰ. [(ουϊοηξ, 

14, ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΠ, 

Ῥαπὶ μο φοῃβδηρσιϊηθὶ ἔγθ5 Ῥοϑαθγιηΐ ἱπβίγυμηθηΐδ ΔΥδ5 . 

Ῥδτηΐβ φυϊάθτη (ὈΓΑΓΌΤ Γοΐθ ΤΟ ΠΕ ΘΟΙΔΓΌΠΙ, 

ΟἸοῦ δυΐθτη παίδηξ τη ἢδοο ᾿ἶπ8., ὙΟ] ΠΟΤ ὙΘΓῸ 

ἰηἰγδοΐυση Ῥίστοβ ἤσπς ἸΔαΌΘΌΓΙΩ- ΘΟἸ]ΔΓΘΙῚ ; [τδυϊ, 

Φυῖρρα σπο 8- ἀθηβὶ8- 5:1 ν]5, ΠΠ τὴ 8.86 ΓΘ, ἰο γα 6 ἃ- 

ΠηΠΖΌδΙ ΘΟΌΓΩ δου 5 ἀΟΤηῖ5 τϑοθρὶξ Ρ]αρίβ. 

15. ΕΠ ΒΡΕΜ, 8115 ΖΟΒΙΜΙ. 

Ἐχ-ΤΩΔΓΪηἶβ ΟἸΠΟΓ Προ τοίϊα, οα- φυδαγαρθαϊθ8 δυΐος 

Ῥδιηΐβ, δἔ Ρίστοβ ἀθάϊοανυϊξ ὁχ δου 15 ᾿ 

Ῥϑηΐ, γαΐγιτη βϑογὰ {γ88 : δἵ ἕπῃ ργάδιη 

ἔπι 8616, οἵ ἰη ρΡοηΐο, οἵ ἴῃ (6! ]υΓ6 Πῖβ06 ΡΥ θ6 

Νοοϊίναρσιβ ΟἸ ΤΟΥ τυ] ]ο5 γοϊποπιῖα ἢ], 

Ῥαη, ἘΡῚ ἀαὶ : {]}} 165 ἀοπὰ Δ θουὶβ ΠΡ 6. 
ο Βεὐάε 5υξ ρῥτγοϊϊαμι ρἰοἰδιῖβ ἔγαϊσιθυβ, εἰ ἀὰ 

Ῥίβοεβ, ἀδ υοϊυογαβ, ἴα !]6γα ἀᾶχαδ ἴδγαβ. 

12. ΤΌΙΙΑΝῚ ΞΘΥΡΤΙΙ,; 

6: βέπεγε ργαζεοίογιπι ΑΙ ρτιδίαίϊμεπι, 
εἶδ εοάεπι. 

Ἐταϊγυμῃ ᾿ἰπᾶὰ ἰγίθπν ἴα ἶ5 σα μαῖ! 5 ἀρὶα 
ἈΑρεῖρα, Ρδῃ : Ρίργεβ μος ἀδὶ ἃ Αἰ "1 Ρὺ5 ; 

Α 5:1ν|5 αἰϊυά ἀαϊ Τλᾶπη15 ; ἃὉ Ὡάυογα ΟἸΠΟΥ : 
ας ρυθάδῃι ΗΪβ 86", ἴεσγὰ ἔγθϊππηηὰθ ἔεγδηῖ. 

13. ΤΕΟΝΙῚΡΖΕ, 

εἶς εοάεπι. 

. Ηκο ΕΠ͵|ΡῚ ἴγθ5 ραυιῖον ἔγαῖγεβ, Ρᾶπ Ῥγϑ65 ΔΡΤΟΓΈΠΙ, 

θὲ {ι]ρ! οἰ ργωάα τεϊϊα ἰθσπα ἴεγαπῖ : 

Α νο]υοῦὶ Ρίρτεβ φαδ για} ἀσπηϊπα,, ΤΠ ᾶπιῖβ 

Δ ξγέρε φυδάτιρεαι!, ΟἸΟΥ 40 Ὡαυοτγεο: 

Τὰ ἴα αἱ 116 στάνθῃ ἀδρογίεϊ ἃ ἃ6γθ ργωάδπι, 

Ηυπο 5δἰῖα5, πὶ Εἰῖογα ουγνα Ὀαθηΐ. 

[4. ἈΝΤΙΡΑΤΆῚΙ ΒΙΏΟΝΙ͂, 

εἶδ εοάεπι. 

Εταιγθιι5 ἃ ἴθ γπἶβ ἀγ 15 ϑιἃ αυξθαιι6 5} 6} 16 χ 

Ῥαηὶ ἀαΐυγ : Πδπηΐ8 γοίϊα ἰθηϑβα ἴεγ ; 
ΑἸΤῖον 5βαυδπηπηῖρσογὶ σα ποτὶβ ἕευὶ υἱπουϊα,, ΡΙΘΤῸ5 

ΑἸΠΕΒα 5 50 105 βι Γησογα 9011 ἀ0108. 
Οὐογαπι Ηἷο ἃ 511ν]5, μἷο 80 ἃ6γδ, ἴθγῖι5 ἀπ} 15 

[πᾶ 5'π6 δυβηΐα πῸ}]ἃ ἴα ]εγα ἀομλπμῃ.. 

15. ΖΟΒΙΜΙ, 

εἶο εοάειπ. 

Ἀεῖῖα βφυδημμηϊσογὶ ΟἸἾΟΥ βταρὶθ ἰδία, ἔεγα γα 

Ηκς Ὠαπιῖβ, Ρίῷγαβ ἰθγῖϊα, 428 γΟΪΠΟΓΌΠΙ ; 

Ραῃ, ἰγαῖγαπι Ε}] ἰτῖσα ἀϊοαΐ : τὰ Ρ] ατἴπιὰ ἔγαϊ Γε5 

Ἑδς οἀρίϑηϊ ἰοΓΓἾ5) ΔΕΓΘᾺ6 εἴ ΡΕΪαδο. 
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10. ΑΡΧΙΟΥ͂. 

Σοὶ τάδε, Πὰν σχοπιῆτα, παναίολα δῶρα σύναιμοι 

τρίζυγες ἐκ τρισσῇς θέντο λινοστασίης" 

δίκτυα μὲν Δᾶμις θηρῶν, Πίγρης δὲ πετηνῶν 
λαιμοπέδας, Κλείτωρ δ᾽ εἰναλίφοιτα λίνα " 

ὧν τὸν μὲν καὶ ἐσαῦθις ἐν ἠέρι, τὸν δ᾽ ἔτι θείης 

εὔστοχον ἐν πόντῳ, τὸν δὲ χατὰ δρυόχους. 

171. ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ͂. 

Αἱ τρισσαί τοι ταῦτα τὰ παίγνια θῆχαν ἑταῖραι, 
Κύπρι μάκαιρ᾽, ἄλλης ἄλλη ἀπ᾽ ἐργασίης᾽ 

ὧν ἀπὸ μὲν πυγῆς Εὐφρὼ τάδε, ταῦτα δὲ Κλειὼ 
ὡς θέμις, ἣ τριτάτη δ᾽ ᾿Ατθὶς ἀπ᾽ οὐρανίων. 

Ἄνθ᾽ ὧν τῇ μὲν πέμπε τὰ παιδικὰ, δεσπότι, κέρδη; 
τῇ δὲ τὰ θηλείης, τῇ δὲ τὰ μηδετέρης. 

18. ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ ΑΠΟΥΠΑΡΧΩΝ ΑἸΓΥΠΤΙΟΥ͂. 

Λαὶς ἀμαλδυνθεῖσα χρόνῳ περικαλλέα μορφὴν, 
γηραλέων στυγέει μαρτυρίην ῥυτίδων" 

ἔνθεν πικρὸν ἔλεγχον ἀπεχθήρασα χατόπτρου, 
ἄνθετο δεσποίνῃ τῆς πάρος ἀγλαΐης. 

« Ἀλλὰ σύ μοι, Κυθέρεια, δέχου νεότητος ἑταῖρον 
« δίσχον, ἐπεὶ μορφὴ σὴ χρόνον οὐ τρομέει. » 

19. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Κάλλος μὲν, Κυθέρεια, χαρίζεαι: ἀλλὰ μαραίνει 
ὃ χρόνος ἑρπύζων σὴν, βασίλεια, χάριν. 

Δώρου δ᾽ ὑμετέροιο παραπταμένου με, Κυθήρη; 
δέχνυσο καὶ δώρου, πότνια, μαρτυρίην. 

20. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἑλλάδα νικήσασαν δπέρδιον ἀσπίδα Μήδων 
Λαΐς θῆχεν ἑῷ κάλλεϊ ληϊδίην" 

-μούνῳ ἐνικήθη δ᾽ ὑπὸ γήραϊ, καὶ τὸν ἔλεγχον 
ἄνθετο σοὶ, Παφίη,, τὸν νεότητι φίλον" 

ῬΡΑΙΑΤΙΝΕΑΣ 

νος ἩΣ ΑΒΘΉΣΩΣ, 

ΤΙρὶ ο, Ῥδη βρθοιυ]αίου,, ογηῃίσθηα ἀοπᾶ ΘΟΠ ΒΔ ΘΈΪΠΟΣ 

{γο8-Π0 {1 ὁχ {ὙἸΡ} 16 Ροβαθυαηΐ γϑηδίοπα : 

Ῥᾶηηΐ5 Ταϊάοπι, τοί ΤΟΥΔΓΌ ; Ῥίστοβ δαΐθιῃ, γοϊ γί τιτην 

ἸΔαιι 6 08- ΟΠ] Γ68 οἱ ΟἸ ΟΣ, τηδγ 6 - Ῥουτηθδηξία 11π8 : 

ἀαογαμι ἢ ὰη0 οἰΐδιη ροβίμδο ἴῃ δῦο, ΠΌΤ δαΐθηι ἴδο 

(6] 1οἰτον -[Θπἀθηΐθῃ 'π πιδυϊ, (ογ τὴ ὙΘΙῸ ἴπ ΦαΘΓΟΟ 8. 

17. ΌΟΘΙΑΝΙ. 

ΤΓο5. ΟῚ μόρο Ἰαάΐογα Ῥοϑαθυιηΐ τηθυθίγοθβ, 

ΟΥρυὶ θϑαΐα, δ]ῖο αἱῖα Ὁ ορίΠοῖο : 

ἀαδύαγη ἃ οἰ πη θι5 ἘΌΡητΟ ἤώοςο, ἰδέα γογὸ ΟἸΪὸ 

4υ [α5-68, ἑογ(ϊὰ δυΐουη ΑἰΠ15 ἃ ραϊαΐο. 

Ῥτὸ ααυΐθιι {ΠῚ μι [6 Ῥαθε α,, ἀογηῖπδ, ᾿μονα, [πϑυξνι8. 

Βυΐο γογῸ (δ βαηΐ Γομϊπϑ:-νοἹ ρίδεϊβ, ἐγ ϊ δ» 5ιπξ 

18. ΧΌΠΠΑΝΙῚ ΕΧ ΡΒ ΕΕΟΤΙΒ ἘΘΟΎΡΤΙΠ 

1,αῖ8.. [ΘΡΟΓο οχϑίϊηοίδ τηδχὶ πηδ- [ΟΥτὴ 6 γοπιιβίαίο, 

56] Π ὰπη οὐἱξ (Θβ ΕἸ ΠΟ ἢἰ πὶ ΓΟΡΔΓΌΤΩ : 

ἀυδΙ ΓΟ ΠῚ 8ΟΟ 6. ΘΟ ΠΟΘ ἢ 8 ἀγουβαία ΒΡΘΟΌΪαΙη 

ἀοαϊοανὶξ ἀοπηΐηςθ Ῥγϊοτὶβ ρα] ον αἰηΐβ. 

« Αἴ ἴὰ τιϊπὶ, Ονίβογοα, δοοῖρο ᾿ανθηξα 8 ΒοΟ ΠῚ 

ἀϊβοῦχτη, βιαυΐϊάθηι ἔπα Ὅσα [ΘΠ ριι8 ΠΟ ἔγθιηἶ, » 

19. ΕΠΌΒΡΕΜ. 

Ρυϊομτπἀΐπηθιι φυϊάοτῃ, Ογίμοτγθα, συδε ἢ οατὶ8 ; 568 οχϑίϊη 

[ΘΠ ΡῸΒ ΒΘΓΡΘῚΒ ἔπ, τορίηδ, στδίϊδο- ΤΉ ΠῈ8. [δυϊ 

᾿ΒΠΟΠῸΠῚ ὙΟΤῸ ἔπ] πὶ Φαιη Πὴ8 Ῥγδο θυ γοἰδυθυῖ, Ογίμογο, 

δοοῖρο ἀοπὶ, ἀομπηῖπᾶ, οἰϊδηη ἐθϑεϊ πηοπί τη. 

20. ΕΠ] ΒΡῈΜΝ. 

Οτωοίδτη, {αι -Ὑἱ οογαΐ ΒΌΡΟ θυϊη βουξατα ΜΘΔΟΓΊΤΩ, 

1,αἴ5 5085 ῬΌΠΟ ΙΓ] ηἷ5 [δος ργοθάδμι, 

Β0]ΙΆ 46 υἱοΐδ οδέ ἃ βαποοίιξ, οἵ ἀοουσηθηΐατη 

ἀοάϊοανιέ ΕΌΙ, Ῥαρ μα, ἱαυθηΐα!! βιιδθ δἰ ου τη ; 

16. ΑΒΟΗΙ, 

εἶε εοάεηι. 

Ῥδῃ 50Ο0Ρ0}105 ΒΘ ΓΔ ἢ5., ἰΓ68 ἢξο Γᾶ ΠῊΙΠΟΓᾺ ἔγαΐ 65 

Αἀ νδγῖδπὶ ργθάδπι [δοῖα ἴα] 6γα ΕἰΡὶ : 
Δ Π}18 ΠΘΠΊΡΘ ἴδ γ 15, 501 Π 46 η 1118 ΔῈ Γὰ ῬΊΙΡΤΘ5, 

ΔΈΖαοΤΘΟ ΟἸἸου σθῖϊὰ ἰθηβὰ σγορὶ. 

Τὰ ἴαο αἱ Ηἷο ἔθ! χ Θο]ο ει, ἰῃ Ὡ 4υοΥ]5 116 

ΕἸ ΟΠ ιι5, ὉΠ ΌΤΟΒΟ θυ 15 ἰῃ ΠΘΠΊΟΓΘ. 

18, ΥἹΙΙΑΝῚ ΞἘΘΎΡΤΙΙ, 

αὐ ΦΌΜΟΓΘ ργο[εοίογιιπι Απιριείαίζιηι, 

εἰὁ Τ1αϊάε. 

1,5 αἱ ἀπηϊδὶῖ ἀδοογρίαπι ἰΘΠΊρΟτα [ΟΓΠΊΔΠῚ, 

ἈΘρΑΓιπῚ ᾿Π ἸΟΙ ΠῚ {Γβί8 υἹάθγα {ἰπιοῖ. 

(Οὐδ ῃβιι πὶ ΘΡΘΟ}}, αι 5 Ρ6 βαρ υ λ, Οὐἱὶ : 

Β΄. 16 7) ἃἰἴ, ἤοο ΡΌ]ο τα τὰ Π θὰ οὐ]ῖα τ] ΗΕ]. 

Τὸ ἀδοοὶ μἶο ΟΥὈΪ5 βοοῖιι5, Οὐῖμογθα, ἱανθηΐω : 
Οὐΐρρε ροϊεϑὶ εοἴδϑ ΠᾺ}}ὰ πόσο {{}]. 

19. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

εἶς δααϊεηι. 

Τ)Δ5 [ὈΓΠΊΔΠῚ [ΟΥ̓ ΠΊΟϑἃ ὙΘΠῚ15 : 564 56 Υ]ΟΙ δι 5 
Τὰ ρογρεΐασμι ΠΟῚ βιηῖΐ 6556 ΒΟΠΙΙΠ,. 

Οὐπὶ ἰὰἃ ἀείυρίαπι Πλ6 πη Π γα, 410 ΠΗ] Πΐ (6515 

Μυποιῖβ ἢ ἤππο οἰϊδην ἴὰ 01, Πῖνα, οᾶρα. 

20. [ποτα 19] 

εἷς δααΐειν. 

Οὐδ ἴογα βου τὶ ἀθυϊοογαὶ ἀσταϊπα Μοὶ, 

ΤιΑῖϊα] ἐουπιοϑῶ Οτεθοῖα Ῥγεάα [μΐ, 

Ηδης αυοαιιθ ἀθυϊοὶϊϊ βαπίαπι ; πὰπο ἀαΐ ΕΠ], Ογρνὶ, 
ΙηἀἸοίααι μος ἴδοϊο5 αοα {τ} 6}}}15 ἃηιδῖ, 
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ἧς γὰρ ἰδεῖν στυγέει πολιῆς παναληθέα μορφὴν, 
τῆσδε συνεχθαίρει καὶ σχιόεντα τύπον. 

21. ἈΔΕΣΠΌΤΟΝ. 

Σκχάπτειραν χήποιο φιλυδρήλοιο δίχελλαν, 
χαὶ δρεπάνην χαυλῶν "ἄσχυλον ἐχτομίδα, 

τήν τ᾽ ἐπινωτίδιον βροχετῶν ῥαχόεσσαν ἀρωγὸν, 
καὶ τὰς ἀῤῥήχτους ἐμόάδας ὠμοθοεῖς, 

τόν τε δι᾽ εὐτρήτοιο πέδου δύνοντα κατ᾽ ἰθὺ 
ἀρτιφυοῦς χράμδης πάσσαλον ἐμθολέα, 

καὶ σχάφος ἐξ ὀχετῶν πρασιὴν διψεῦσαν ἐγείρειν 
αὐχμηροῖο θέρευς οὔ ποτε παυσάμενον, 

σοὶ τῷ χηπουρῷ Ποτάμων ἀνέθηχε, Πρίηπε, 
᾿ χτησάμενος ταύτης ὄλθον ἀπ᾽ ἐργασίης. 

22. ΑΔΗΛΟΝ. 

Ἀρτιχανὴ ῥοιάν τε, χαὶ ἀρτίχνουν τόδε μῆλον, 
χαὶ ῥυτιδόφλοιον σῦχον ἐπομφάλιον, 

πορφύρεόν τε βότρυν μεθυπίδαχα, πυχνοῤῥᾶγα, 
χαὶ χάρυον χλωρῆς ἀρτίδορον λεπίδος, 

ἀγροιώτη τῷδε μονοστόρθυγγι Πριήπῳ 
θῆχεν ὃ χαρποφύλαξ, δενδριαχὴν θυσίην. 

28. ΑΛλΟ. 

Ἑρμεία, σήραγγος ἁλίκτυπον ὃς τόδε ναίεις 
εὐστιδὲς αἰθυίαις ἰχθυδόλοισι λέπας, 

δέξο σαγηναίοιο λίνου τετριμμένον ἅλμη 
λείψανον, αὐχμηρῶν ξανθὲν ἐπ᾽ ἠϊόνων, 

γριπούς τε, πλωτῶν τε πάγην, περιδινέα χύρτον; 
καὶ φελλὸν χρυφίων σῆμα λαχόντα βόλων, 

καὶ βαθὺν ἱππείης πεπεδημένον ἅμματι χαίτης, 
οὐχ ἄτερ ἀγχίστρων. λιμνοφυῇ δόναχα. 

ψὺ κὰκ Ὰ 

24. ΑΛΛΟ. 

Δαίμονι τῇ Συρίη τὸ μάτην τριδὲν “Ἡλιόδωρος 

ΠδΠὶ Οὐἦπ5 Ὑἱάθγο οὐΐξ οδηϑθ ὙΘΥΙ ΒΒ ΠΊΔΙῚ (ΟΥΤΏδΤα., 

Ο᾽8 5'τὴ}}} -ΔΟ ἰπαΐυν οἴϊδυη ὈΤΊΓΤΩ ἱτηδρίηΐβ. 

21. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ἑοαϊοηΐοθιη μογέϊ δαιιδιη-δτηδηξ5 Ὀἰἀθηΐθιη, 

οἵ [8] Οθ ΘΟΓΎΔΙΩ (Ρ) 4188 ὁΔ0}65 Θχβοϊπαϊξ, 

οἱ φυ-ἰογρο-πηροβιΐα Ῥ] ανΐδ8 ἃγοοῖ, ὑῬδηποϑᾶπι, 

οἵ Ἰηΐγδοίοβ Βοοοὺ5 θα- τ  θ5- ΒΟΌΤΩ-ῬΟΙ ΠΡιι5, 

οἵ, 8 Βοηθ-ἰὀγδξατη ΡῸῚ ἢυτηῦτα τϑοΐδ 50 1, 

τηοαο-σοηϊξοο ὈΓαβϑίοϑο (δ θάτη ἱπ]θοί ΙΟΘ ΠῚ, 

οἵ βοᾶρῇδ Θχ δ} 1} 15 ΡΟΓΓΌΓΩ 5:1 6Π8 5 αβοῖ 6 

ἴῃ βίοοδ δοϑίαίθ Πα πᾶγὰ οθββ8η8, 

ἘΡῚ Πουίογυπ-οπβίοαϊ! Ροΐδηηοπ ἀραϊοανξ, Ῥυΐαρα, 

ΔΟ]υ 8. πᾶ οχ ορογὰ αἰγ 118. 

42. ἸΝΟΈΚΤΙ. 

ΒΘοΘΠ5-Ταρἔσγη τηδ] υτη-στδηδίσγη, οἱ Ἰδηπσίηθ- Τθοθηβ-6- 

οἵ τυ ροβο-  ογο6 Ποῦτα τη! οδίδγ, [οἔαχτη ΠΟ ΤΙ υ Τὰ 

ῬΟΓΡΟΓ ΔΙ .6 ἀγᾶγῃ υἱπο-γρθηΐθμ, τ} {18- σοί, 

δ πασοιῃ υἱγι αὶ τηοο- Δ]αΐο οογίοθ, 

ἃρτοβίϊ πυΐϊς δχ-ϑε ρ [6-πο-(Δοίο ῬΙΑΡΟ 

Ροβεϊξ ἐγασξαιϊτη-ουβίοβ,, ΡΟ Τα 580} Π οἴ ΤΩ. 

25. ΑΠΌ. 

Μογουτὶ, Βροίαηοθ αὶ πη τηδυ-Ῥυ]ϑᾶτη ΠΔΌΪ 88 

Ῥοίΐγαμη, Γγοααθηΐδίδτη τηθγρὶ5. Ῥἰβοοβ-δρίδηθι8, 

δοοῖρθ δϑυθυτίοα! ᾿ϊηΐοὶ ἐγ [ἃ5 58] βυσίπο 

ΤΟΙ φαΐαβ, ἴῃ βογα 15 ἰγδοίδτηῃ ΕΠ οΥ]θ8, 

οἱ τοίϊα, οἵ παίδης τὴ Ἰαααθυτὴ,, Γοΐι ΠἀδΠὶ Πᾶββ8 1, 

οἵ βοτὰ, φαΐ ΘοΟυ] ογ τ (( 6} 7655 }}) βίσηα ἃ066- 

οἵ αἰΐατη δαυϊηὶ ᾿ἱσαΐαγη υἱποῦ]ο οὐ ηΐβ, “Ρίξ τρέχῃ, 

ΠΟῚ 5[Π6 ὨδΙΩΪΒ., ῬΑ] αΒΈΓΘΙΩ ΘΔ] ΔΗ. ΠῚ. 
ΓΝ ΟΝ ΩΣ 

24, ΑἸ. 

Ὠθδ ϑ'υσίϑ [γυβέγα {τ ατη ΗΘ] ΟΟΓι5 

Οὐἱρρα 505 δάθο ἰουτηϊάαὶ υἱβοῦθ ΘᾶΠΟ5, 
Ιρβὰ ἴδοι:., υἱῖτο σας ἀαΐατ' τη γα, πηθίμη. 

21. ΙΝΟΕΚΤῚ, 

᾿ ΕΤΟΠαΙογδἢ 50} ππιπὶ ἸΟΥΤΔΠῚ ὙἘΓΒΆΓῈ ΠΙΘΟΠΘΠΊ, 

Ελ υἱγιάθς ἴδ! οθπι βοϊ πάτα οδῸ ἸΟῸ]08 : 

Εἰ πάδῃι ἴεῖρο ρ᾽ αυϊὰβ ἈΓΟΘΤΘ ἰΔΟΟΓΠΔΠῚ, 
Εϊ ρϑάϊθιυβ ἴϑσπιθη ἰοσρογὰ οὐάα ΒΟῸΠῚ : 

Εἰ τεοῖα ρεὲὺ Βυμιὶ ἐγϑἀαοϊαηι υἱβοθρὰ Ῥα] απη, 

Ῥοβϑβὶὶ αἱ ᾿πηρΊ ΠΡῚ Ὀγαβϑῖοα ἤαΐα ΤΘΟΘΏϑΒ ; 
Εϑβιθιιβ οἱ ταρὶ ἀϊβ ̓γπρμᾶ5. αὶ βραγρὶὶ ἃΠυ Δ 6 πὶ , 

1,μδἴϊοῦ δἀομπηῖῖα βαγοὶῖ αἱ ΠΟΡΡὰ 511: 

1516, Ῥυϊᾶρθ, ἘὈῸῚ ταυτὸ 78πὶ ἰτιϊα ἸΆΡΟΓῈ 

Ἐεγὶ Ῥοΐδιηο, οὐ]υβ οὐἱ ἀθάϊτ ΠΟΥ5 ΟΡΕ5. 

22. ΖΟΝΕ. 

ΜαΪὰ τλοάο. ἐμαῖς Δ υ 5] Π15., οἴ πονὰ Ροπᾶ 

Ριιηΐοα, εἴ Πδο τρὶ5 ἤσιι8 ἀγαῖα 5115 ; 

ῬδηβΔ 4116 ΡΕΓΡΌΓΕΙΒ πηᾶηᾶΐ 4188 ΓΟΥΙΡῈ15 πνᾶ, 

Νυχᾷαδ ᾿πἰθγροβιΐα ρ6}16 ρυϊδπιθη ΠΆΡΕΙ : 

Ηδὸο 5υηῖϊ᾽ ἀοπᾶ 5:15 58ῖα χυξ ἴδσὶ ὙἹ]]Ποὶ5 ΠΟΤ 5, 

ΘΙ ΠΊΡ]1ο6 ἀδ ΠΡΟ βἰγιοῖς γὰρ, {0 ]. 

23. ΙΝΟΕΚΤῚ- 

Οὐἱ ο0115 Βος Ἰοίαπι, ΟΥ]]6πῖ6.,, Πα τ 15 ΔΗ ΓΕΠΊ, 

Μαυϊΐυβ 01 ΡΊβοαθβ []16 6 ΠΊΘΓΘΊΙ5 ἃπηδΐ ; 

ΑροΙρα οῷγ]θο ἀο ΓΙ 8 ΠῈ ΤΌΓΘ 5ΑΡΘΠΔΠῚ ; 

Οὐ {01 ἀδ βίοοο Πἴΐογα ἤανα νϑηϊῖ : 

Ἀδιίδααδ εἰ ΡΊβοε5 οἰδυιἀθηΐθπὶ ΟΑΓΡΌΘΓΘ ΠΔ558ΠΙ; 

Ετ 506 Γ [δο}}}} βῖσῃα Ἰαΐθπιῖ5 ΠΔΌΘΠΒ ; 
Εἰ φυξ Ιοπρᾶ 5815 βοϊδπι βιιβίθηϊδϊ ΘααΪ ΠΔΠ) 

Τη51 1 ΓΙ Θὰ σᾶ πΠ8, ΡΔΙ 316 Θ6Π115. 

2΄ .ἸΝΟΕΆΤΓΙ. 

Ὀῖνα ϑὅυτα, μος ἔγιιῖτα χιοὰ {τῖνογαῖ ἨοΠ] ἄτας 
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δίκτυον ἐν νηοῦ τοῦδ᾽ ἔθετο προπύλοις" 

ἁγνὸν ἀπ᾽ ἰχθυδόλου. θήρας τόδε πολλὰ δ᾽ ἐν αὐτῷ 

φυχί᾽ ἀπ᾽ εὐόρμων ̓ εἵλχυσεν αἰγιαλῶν. 

25. ἸΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧ. ΑἹΡ. 

Κεχμηὼς χρονίῃ πεπονηκότα δίχτυα θήρῃ 
ἄνθετο ταῖς Νύμφαις ταῦτα γέρων Κινύρης " 

οὐ γὰρ ἔτι τρομερῇ παλάμῃ περιηγέα χόλπον 
εἶχεν ἀκοντίζειν οἰγομένοιο λίνου. 

Εἰ δ᾽ ὀλίγου δώρου τελέθει δόσις, οὐ τόδε, Νύμφαι, 
μέμψις, ἐπεὶ Κινύρου ταῦθ᾽ ὅλος ἔσχε βίος. 

26. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Ταῖς Νύμφαις Κινύρης τόδε δίχτυον " οὐ γὰρ ἀείρει 
γῆρας ἀκοντιστὴν μόχθον ἑκηδολίης. 

ἸΙχθύες ἀλλὰ νέμοισθε γεγηθότες, ὅττι θαλάσσῃ 
δῶχεν ἔχειν Κινύρου γῆρας ἐλευθερίην. 

21. ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

ἸΙχθυδόλον πολυωπὲς ἀπ᾽ εὐθήρου λίνον ἄγρης. 

τῶν τ᾽ ἀγχιστροδέτων συζυγίην δονάχων, 
χαὶ πιστὸν βυθίων παγίδων σημάντορα φελλὸν, 

χαὶ λίθον ἀντιτύπῳ χρούσματι πυρσοτόχον, 
ἀγκυράν τ᾽ ἐπὶ τοῖς ἐχενηΐδα, δεσμὸν ἀέλλης, 

στρεπτῶν τ᾽ ἀγχίστρων ἰχθυπαγὴ στόματα, 
δαίμοσιν ἀγροδότησι θαλασσοπόρος πόρε Βαίτων, 

γήραϊ νουσοφόρῳ βριθομένης παλάμης. 

28. ΙΟΥ̓ΛΙΑΝΟΥ͂ ΑΠῸ ΥΠΑΡΧΩΝ ΑἹΓΥ- 
ΠΤΙΟΥ͂. 

«Καμπτομένους δόνακας, κώπην θ᾽ ἅμα, νηὸς ἱμάσθλην, 
γυρῶν τ᾽ ἀγχίστρων χαμπυλόεσσαν ἴτυν, 

εὐχόλπου τε λίνοιο περίπλεα κύχλα μολίδδῳ, 
καὶ φελλοὺς χύρτων μάρτυρας εἰναλίων, 

ζεῦγός τ᾽ εὐπλεχέων σπυρίδων, καὶ μητέρα πυρσῶν 

τήνδε λίθον, νηῶν θ᾽ ἕδρανον ἀσταθέων 
ἐᾷ ΜΕΡΑΣΤῚ , ἀπο ν ἄγχυραν, γριπεὺς, ᾿Εριούνιε, σοὶ τάδε Βαίτων 

δῶρα φέρει, τρομεροῦ γήραος ἀντιάσας. 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙἙΣ ΡΑΓΠΑΤΙΝῈ 

τοΐθ ἴῃ {ΠΡ} 1 Βα} 8 Ροβυΐξ γ βΕ θῈ}15 : 

Ῥαγαμπι ἃ Ρἰβοίαπη γθηδίϊοηθ ΠοΟ δδέ ; 564 πηιέαπη ἷπ {Π0 

[ἀπ 80 Θχβοθηβιοηΐ-δρ 15 ἐγαχὶξ ΕΓ οΥῚθ8. 

25. 50 1ΑΝῚ ἘΧ ΡΒ ΕΕΟΤΙΒ ἘΘΎΡΤΗ. 

Ἐδβδβι5 Ἰοησα γϑηδίίϊοηθ ἀθίαςσαΐα τοί 

Πο ἀδάϊοαν!ξ ΝΎΤΩΡὮΪ8 Β6πθχ ΟἿ ΠΥΓΒ : ᾿ 

ΠΘΩῈ6 Θηΐπὶ ΔΗ] 18 ἰγθυη]ᾶ τηδηὰ αἰγοαμη δ  ΠΠθιὶ Β' ΠΌΤΩ 

γδὶθραΐ ἰδου]αυὶ ΔΡΟΓΕ Ἰἰηϊ. 

δὶ ὙΘΙῸ ῬΑΓΥΪ ΤῊ ΠΟΥ 8 δέ ἀοπυχη, Ποῦ, "ώδο, ΠΟῊ 65. 

ΤΟΡΓΘ μϑηἀοηάσμη, φαοηΐδηη ΟἾπυγο μδδ6 ἰοΐδ Γ65 δγαΐ. 

206. ΕἘΣσΌΒΡΕΜ. 

ΝΡ 5 Οἴηγταβ μοο γοΐο ἀθάϊοαΐ : ὨΘααθ Θηΐμη βυιβοὶρὶξ 

βοηθοίαβ ᾿δουϊαπᾶςθ ἸΔθΟγΘ Ια δου] 8-Ἰοησοο. 

Ῥίβοθϑ, γ08 Ὑ6ΙῸ δῖ ρϑϑοῖΐο ᾿ξ, φαοηΐδηη τηδτὶ 

ἀοαϊξ Βα θογο ΟἸπυγο βοηθοίαβ Πἰθογίαξθιη. 

27. ΤΗΒΖΤΕΤῚΙ ΒΟΗΟΓΑΒΤΊΟΙ, 

ΡΊβ6685- δου Δ η8 ̓ ἰππι πὶ τα} {15 - ἰΟΓδἑη] 85 ἃ [δυβία γϑηᾶ- 

οἵ Βδιηδίδυ τη ρδ. ΔΓ Πα ΠΌΤ, [1ἴοπὸ, 

Πάυτηααθ ργοίαπάδγιμῃ ἰθηἀο] ΓΌΓα πα οθ πὴ ΒΌ ΒΘΓΘ ΠῚ, 

οἵ 5]Π]1᾿οθῖὰ φαΐ ΟΠ ἀθης ἰοΐα ἱσηθιη σίσηϊξ, [ρροϑίδεϊβ, 

οἵ Δηοογδ πὶ ὈΓΘΟΐο ἤδοο πᾶυθϑ-ἰΘηθηΐθηη, Υἱποῦ! απ ἔθπι- 

ΘΟΓΥΟΓΙΓΊΓΕΘ ΠΔΠΊΟΤΊΠ οΥὰ ρἰ5068- ἢρσοηΐία, 

Α118 ργδι)-ἀδη 118 Τηᾶγ6- παυΐσδηβ Ῥγραϊ Βείοη, 

ΡῬΔΙπιδ 671ι5 ΟΠΘΙ6 Ἰηουθοϑοὸ βοπθοίας 5 σταγαΐα, 

28. ΧΌΠΙΑΝΙ ΕΧ ΡΒ ΕΕΟΤΙΒ ἘΘΥΡΊΠ. 

που γΐοβ. ΟΔΙΔΠΊΟΒ, ΤΟΙ ΤΠ 5, ΠΏ. ], ΠδΥΪβ ΠΑρΘ] απ, 

Δ ΠΟΟΓΌΤΩΖΙΙΘ ΒΔΙΔΟΓ ΤΩ ΓΘ θχδγῃ θχίγθιηϊ δίθηι, 

γΑΒΠ (116 ΓΘ 5 ΟἰΓο Π- Του [88 οὐἂβ ῬΙΌΤΩΒΟ, 

οὗ ΒΌΒΡΘΓΟΒ ΠΑΒΒΔΓΊΠῚ ἰθϑίθβ ΠΊΔΥΪΠΑΓ ΌΤΙ, 

ῬάΓΧΙΘ ἔθ γ6- ἰοχίδυιμη {56 6] γα μ,, οἵ τηδίγθῃ ἐς ἀδυ πὴ 

ΒδΠῸ 5:ΠΠ|ΟΘ, ΠαΥΪα ΤᾺ 6 Τὰ πἀδτηθη ἱπβίδ ἢ] ατα 

ΔΠΟΟΓΆΤῚ., Ὀ᾽ϑοδίου, ΒΟ Ϊ-Ῥάγ η5- ἀθι8 (ΜοΥΟι ἢ), {{0ὶ Πδοα 

ἀοπᾶ ἴδγξ, {το ] 8 βοηθοίαΐοιη ἀϑϑθουΐαβ. [Βωΐοη 

Πεάϊοαῖ ἴῃ ἴθρ}} Π]πλῖπη6 σοῖθ ΕΡ]., 

ΡῬΊβοΙ θα 5 Ἰπποοιαπι : 50] πὶ ΄αρά οορὶξ ἴῃ 110 

Μυϊία ΡγοΘΘ] ΠΙ50Ὲ1 ΠΕ ΟΣῚ5. ἃ]σὰ ἔτ, 

ὅδ. ΤΙΑΝῚ ΘΎΡΤΙΙ, 

ὁ» ΘΈΠΟΡ6 ργω[οίογπι Αριδίαίμεηι, 

ΤἸΠὰ ΠΙΔΥῚ5 ΙΟΠΡῸ ὰπι| ἀδ]αββαϊα Δ ΠΟΓΘ 

Ηφο Οἴηυγοθ ΝΥΠΙΡἶ5 αἴτυ}}, ἰρ86 ΒΘ ΠΟ χ, 
Οὐ απὶ πο υἱἴγὰ ἀοχίτα ἱγριἀδηΐθ να]ογοὶ 

Μιζίογο ἀιαβο τϑῖϊα ρδηβἃ 5ἴπι. 

51} Ἰονα φαδηταμηνῖβ ἀοπιηὶ, Π6 5ρουηΐῖθ ΝΥ ΥρΗ ; 
ΗΙο Οἰηγτῶ οθηβὰ8 τοί 6. υἱτα ἴαϊι. 

20. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

εἶδ ἐοάφηι. 

Ἦο ΝΥΒΡΙ5 ΟἸΏΥΓΟ8 βαβροπαῖι ἢ]ὰ : 5θηθοίιβ 

Ἐπ ηι15 δἰ ιβιιμ τα! τ γα σεῖε νοιδῖ. 

Οδυάδιε ο Ρίβοεβ, δἱ ραβοῖΐθ ; πᾶ]. ΡῸΡ ΔΠΠῸΒ 
ΠΏΡ6]165 Οἴηγγς Πθαγὰ δυηΐϊ πηᾶσΐδ. 

27. ὙΒΕΞΤΕΤῚ ΟΒΑΤΟΆΙΒ, 

Μυλεἴογὰ ἴῃ Ρβοα8. ΒΘΏΡΟΓ [6] οἷα ᾿ἰηᾶ., 
Βίπαχιιβ ἀθ οα]δπιῖβ γᾶ ᾿ἰραῖδ 8115.» 

ῬοΟἢΠἸοϊ᾿ἀπηψαδ Ρ]αρὰϑ ϑυ 6. πιοηβίγαρα ἰδίθηΐθϑ, 

Ετ 51}166 πὶ ἔευΓΟ αυδ ρας Ἰοῖα ἴδοθηι, 

ΨΙΠΟΪά 8 ὙθῃϊουΠΙ , πᾶν 15 Γοϊϊηδουϊα ἀδηΐθπι, 
Ετ αυξ ρδυπίοἰθμι Ρ βοῖθι5 δὰ ἔδγαηΐ, 

Βώϊο πιὰ} 15 ΘΟ 50} ἀ 5, ΦΟΓΙ ΠῚ ἴῃ πυπηΐπα ργάᾶ οϑῖ, 
Φάπι 56 η10 ἀοχίνδη ἀ 6} Π1ἀπῖ6, ἀφάϊε 
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νι 2, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Ἑρμείῃ Βαίτων ἁλινηχέος ὄργανα τέχνης 
ἄνθετο, δειμαίνων γήραος ἀδρανίην " 

Ἰ ἄγχυραν, γυρόν τε λίθον, σπυρίδας θ᾽ ἅμα φελλῷ, 
᾿ ἄγχιστρον, χώπην, χαὶ λίνα χαὶ δόνακας. 

80. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂. 

᾿ Ἄἰκτυον ἀχρομόλιδδον ᾿Αμύντιχος ἀμφὶ τριαίνῃ 
» ἁλίων παυσάμενος χαμάτων, 

ἐς δὲ Ποσειδάωνα καὶ ἁλμυρὸν οἶδμα θαλάσσης 
᾿ ἐΐπεν, ἀποσπένδων δάκρυον ἐκ βλεφάρων" 
« Οἶσθα, μάχαρ" χέχμηκα" καχοῦ δ᾽ ἐπὶ γήραος ἡμῖν 
ες ἄλλυτος ἡδάσχει γυιοταχὴς πενίη. 
« Θρέψον ἔτι σπαῖρον τὸ γερόντιον, ἀλλ᾽ ἀπὸ γαίης, 

« ὡς ἐθέλει, μεδέων κἀν χθονὶ χἀν πελάγει. » 

31. ΑΔΗ͂ΛΟΝ, οἱ δὲ ΝΙΚΑΡΧΟΥ͂. 

Αἰγιδάτῃ τόδε Πανὶ, καὶ εὐκάρπῳ Διονύσῳ, 
χαὶ Δηοῖ Χθονίῃ ξυνὸν ἔθηκα γέρας. 

Αἰτέομαι δ᾽ αὐτοὺς καλὰ πώεα καὶ χαλὸν οἶνον, 
χαὶ χαλὸν ἀμῆσαι χαρπὸν ἀπ᾽ ἀσταχύων. 

832. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛ. 

Διχραίρῳ διχέρωτα, δασυχνάμῳ δασυχαίταν, 
ἴξαλον εὐσχάρθμῳ, λόχμιον ὑλοδάτᾳ, 

Πανὶ φιλοσχοπέλῳ λάσιον παρὰ πρῶνα Χαριχλῆς 
χναχὸν ὅπηνήτα τόνδ᾽ ἀνέθηχε τράγον. 

838. ΜΑΙΚΙΟΥ͂. 

Αἰγιαλῖτα Πρίηπε, σαγηνευτῆρες ἔθηχαν 
δῶρα παρ᾽ ἀχταίης σοὶ τάδ᾽ ἐπωφελίης, 

θύννων εὐχλώστοιο λίνου βυσσώμασι δόμέον 
φράξαντες γλαυχαῖς ἐν παρόδοις πελάγευς, 

φηγίνεον χρητῆρα, καὶ αὐτούργητον ἐρείχης 
βάθρον, ἰδ᾽ ϑαλέην οἰνοδόκον χύλικα, 

ΘΟΑΡΌΤ ΥἹ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΒΙΟΘΛΤΟΗΙΑ. 1601 

29. ΕΒΡΕΜ. 

Μορουνῖο Βωΐοη Πηδγΐπδα ᾿πϑίγτηθηΐα ἃΥ 15 

ἀοαϊοανῖξ, τηθίπθηβ βθηθοία 5 ἱρπαυίδιῃ : 

ΔΠΟΟΓΆΠι, τοι Πἀ 4116 5:Π| 66 πὶ, οἵ βρουίαβ τηὰ- Οὐ 511: 

ΒΔΙΙΠῚ, ΓΟΠΉΠΠ, οἱ Ἰἰηἃ δὲ γα παΐη68. Γ[ὀὈόγὸ, 

30. ΜΑΟΕΠΟΝΙΗ ΟΟΝΒΌΠΙΒ. 

Βοίε ἱη-οχίγοιο- ] υτηθαΐαμη ταν πε οι {γ ἀθηςὶ οἰγο πι- 

Ἰίσανῖξ βθῆθχ, 8- ΤΥ Ϊη18. ἀθβ᾽βίθηβ Δ ΒΟΥ 08 : 

οἴ δὰ Νορίππαμηῃ β8βατη 6 Ποία ΤΡ Ϊ5 ΘΟ Ὁ 51,8 

αἰχῖξ, ἀθ5 ΕΠ Π18η5 ᾿ΔΟΥ πη οχ ῬΑ ΡΟ ΌΥΪ8 : 

« 805, θροαΐθ, Ἰδθογαυΐ ; οἵ ἴῃ τη] βοηθοξαΐα πο ΐ8 

α ᾿υΥΘηΘ801Ἐ ἱΠΒΘΡΑΥΔΌΪ 18. ΤΩ ΘΙ Ργδ- ΟΠ οἰθη5 ΡΔῸροΥίΔ8. 

« Νυΐὶ δάπυο ρα]ρ [δηΐθιι βοπί απ, βθἃ οχ ἔθυγα, 

« πὲ ουρίξ, ἐτρ φαΐ -Τοσηδ8 οἵ ἴῃ [ΘΠ] αγ δὲ ἴῃ ῥΡϑίδσο. » 

31. ἸΝΟΕΕΤΙ, δ}1|5 ΝΙΟΑΆΟΘΗΙ. 

Οδργαβ-πουπε Ρδηὶ πος οἵ [6 γΕ}}} ΒΑΘΟΠῸ 

οἱ σογοσῦὶ {6} τ]8- ἀθδθ Θοτασηηθ ροβαΐ ἀοηαγα : 

ΤΟΙΘΩῸΘ 608 ΒΟΠΟΒ σΤΟΡΟβ, οἵ ΒΟΠΌΓΩ ὙἱπΌμη, 

οἱ Ῥοπῦπη ἔγαοΐαμη τηθίθηυχη 8 ἃυ β[15. 

392, ΑΟΘΑΤΗΙῈ 560ΗΟΙ.. 
: Γ[Ργάϊέαμι, 

Βιοογμΐ Ὀἰσούπθῖὴ, δ γίδ- δυο ΠΟ ΠΠ Ἠἰγίδ- ροβατῖο- 

ΟΘΙΘγο μὰ 616-858] 16 η{], 5 ̓ νἱοοῖο ἐγ  οοἴδ- Φαδογθηΐθιῃ, 

Ῥδηΐ ΒΟΟΡυΪ]ΟΥΓ ΤΩ -Δηνΐοο Γγοηάοβδιῃ ἀρια ΘΟ] πὶ ΟἼΔΥΪΟ]6 5 

ΓυἸγατα ἤππὸ Ὀαγθαΐαμη ἀράϊοανυῖξ Ὠΐγοιπι. 

33. ΜΕ(Π. 

11 {ογ8}18 Ρυΐαρθ, Ρἰβοδίογθϑ ροβαθγυηΐ 

ἄοπδ Π0ῸῚ δος ἃ γϑαϊξια θχ-ογδ- ΠΥ πᾶ, [πηΐϑϑιι 

ἘΠΥΠΠΟΓΌΓΩ ΟΘΙ ΘΓ. -τηοΐα πὶ ὈΘΠ6-ποχὶ Πἰπὶ ργοίαπαο-6- 

σΟΒΙ θοπίοβ ο᾽δυιοῖβ ἰῃ δΔηρσιβι5 ῥοϊασὶ, 

ἰασίποαπη ογδίθγθμι., οἵ θχ- ϑυῖοα ποη-γίθ- οί πη 

ΒΟΔΌΘΠΌτΩ,, οἱ υἱΐγθαρη γϑοϊρίθπἄο- Ὑπὸ οἰ σθη, 

29. ὑστιανι. 

Μοιουγῖο πιδίυθης ἱπηβθι!οπι Βαῖο ϑοπεοίδῃη 
Ηδφὸο Βομᾶὰ [Δ] 6 πα 15 Ρ᾽βοῖθιι ἀγπιὰ ἀϊοαϊ. 

830. ΜΑΘΕΒΠΟΝῚΙ ΘΟΝΒΌΠ18. 

ῬΙΩπΝ  ἴογα δὰ {εἰ πάδπι το] ραν!! Αὐαγ αι οι 5. Βαδίδπι 
Βοιία,, ἀείαποιιβ 5 νὰ ρϑυΐοϊα πᾶν ΐβ, 

᾿Αϑρίοἴθηβαιθ γι 68 Ὑἱοἴθη τὶ σαροὶ 58 ἀμ ἀδ5 
Ἑυάϊξ ἀὰ «᾿φπογοιιπὶ ἰΔ}1ἃ σοῦρὰ ἀθαμι : 

Μυϊῖα ἸΑΡογαυ:.,, βοὶς ἤοο ρδῖου : ἴρ868 566 Χ 50ΠῚ : 

Ῥαυρουγίας ἐδίθπι εβὶ, οἱ ᾿ανθη!α υἱγοῖ, 

Ὧδ 56Π6 4πιοἀ γεοβίαϊ ΠηΪΒΘΙῸ ἴὰ Ρᾶ866 : 564 ΟΓῸ, 
Ἐχ ἴουσα,, ἴευσϑ Ζαρρα ΠΘΓΙΙΒ αἴάιια ΠΠΔΓΙ5. 

31. ΝΙΟΛΆΟΘΗΙ. 

ἘγῈΡΙργομηα (ΟΡ65., ὈΔΡΥΪΡα5 ΡΆη, Υἱ ΕΠ εν Ενδῃ, 
Ησοο 680 γῸ5 1ΠῸ ΤΠ ΠΟΙ τηδοῖο ΠΊΘΟ. 

ἈΝΤΠΌΚΟΟΘΙᾺ. 1. 

Ετ ΡΓΘΟΟΥ οργορίοβ ἀθιϊβ ἸΏ] Π] πηθϑ815 ἃσθυνοϑ ὶ 
Ἐρτορίαβ ρεουάθϑβ,, βργερί πη 4ι16 τηθριηι! 

32. ΑΘΑΤΗΙΖΞ ΟΒΑΤΟΒΙ8. 

Ὀπμθυϊνασιην ἀπ Ὀυ νᾶρο ἀαϊ, ΘΟ ΠΙ σου πη π6 ὈΙΘΟΓΪ, 
Οὐἱ 5411 ΙΓ ροάθπι, «αὶ 54}1: Ὠἰγεροαι, 

Μομίίοοϊς Εδυπο ἔγοπάοϑο ᾿ἰῃ ποηΐθ ΟΠ αγΊο 65, 

Βαγραῖο, οαϊ βιιπὶ υϑ!]ογα ἤανα, σαΡΓΌΠΙ. 

33. μξεαιι. 

Τλτίογα 401} 5αυνα8, ΡΙβοδίγχ ἰὰγρα., ΡΡΙΡΘ, 
Ηδο ἘΡῚ ἀδ φυδβία ἀοπᾶ ἀθάθγα ΠΑΡ 5 ; 

Αρταϊπᾶ ἱΠΥΠΠΟΡΙΙΠῚ ΡΟβί ἃ πῈ Οἴδυβο γα ργοΐα ἢ 415 
ΒΘΕΡυ5, Ὡαυογεῶ 408 5ἰπυδηΐαν ἀαις, 

Ετ βοδιηηυπι φυοά ογῖοα ἀθάϊτ, οὐαίθγασιθ ἴαρο 
Ἐχοΐβυπι», οἷ Υἱηὶ ροου]α ἰδοῖα ΥἹΓῸ : 

{1 
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ὡς ἂν ὑπ᾽ ὀρχησμῶν λελυγισμένον ἔγχοπον ἴχνος 
ἀμπαύσης, ξηρὴν δίψαν ἐλαυνόμενος. 

834. ΡΙΑΝΟΥ͂. 

Τὸ ῥόπαλον τῷ Πανὶ καὶ ἰοδόλον Πολύαινος 

τόξον χαὶ χάπρου τούσδε χαθᾶψε πόδας, 
χαὶ ταύταν γωρυτὸν, ἔπαυ χένιόν τε χυνάγχαν 

θῆκεν ὀρειάρχα δῶρα συαγρεσίης. 
Ἀλλ᾽, ὦ Πὰν σχοπιῆτα, χαὶ εἰσοπίσω Πολύαινον 

εὔαγρον πέμποις, υἱέα Σιμύλεω. 

85. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

'ῬΓοῦτο χιμαιρούάτᾳ ᾿Τελέσων αἰγώνυχι Πανὶ 
τὸ σχύλος ἀγρείας τεῖνε χατὰ πλατάνου, 

χαὶ τὰν ῥαιθόχρανον ἐὐστόρθυγγα χορύναν, 
ἃ πάρος αἱμωποὺς ἐστυφέλιξε λύχους, 

γαυλούς τε γλαγοπῆγας, ἀγωγαῖόν τε χυνάγγαν, 
χαὶ τὰν εὐρίνων λαιμοπέδαν σχυλάχων. 

86. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ. 

Δράγματά σοι χώρου μικραύλαχος, ὦ φιλόπυρε 
Δηοῖ, Σωσιχκλέης θῆχεν ἀρουροπόνος, 

εὔσταχυν ἁμιήσας τὸν νῦν σπόρον" ἀλλὰ χαὶ αὖτις 

ἐχ καλαμητομίης ἀμόλὺ φέροι δρέπανον. 

87. ΔΗ͂ΛΟΝ. 

Γήραϊ δὴ χαὶ τόνδε χεχυφότα φήγινον ὄζον 
οὔρεσιν ἀγρῶται βουχόλοι ἐξέταμον " 

Πανὶ δέ μιν ξέσσαντες ὁδῷ ἔπι χαλὸν ἄθυρμα 

χάτθεσαν, ὡραίων ῥύτορι βουχολίων. 

38. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Δίχτυά σοι μολίδῳ στεφανούμενα, δυσιθάλασσα, 
χαὶ χώπην, ἅλμης τὴν μεθύουσαν ἔτι, 

χητοφόνον τε τρίαιναν, ἐν ὕδασι χαρτερὸν ἔγχος, 
καὶ τὸν ἀεὶ φελλοῖς χύρτον ἐλεγχόμενον, 

ἄγχυράν τε, νεῶν στιδαρὴν χέρα, καὶ φιλοναύτην 
σπέρμα πυρὸς σώζειν πέτρον ἐπιστάμενον, 

ἀρχιθάλασσε Πόσειδον, ᾿Αμύντιχος ὕστατα δῶρα 
θήχατ᾽, ἐπεὶ μογερῆς παύσαθ᾽ ἁλιπλανίης. 

αἱ ἃ 58]1{{Π 18. γαγίο- ΠΠΘχαμ γϑβί ρίαν Γοβϑαπι 
βἰδίδϑ οἵ δι ἀδηὴ 8 ἔπ Ρ6}185. ᾿ 

34, ΒΗ͂ΙΑΝΙ. 

ΟἸανὰπι Ῥαμπὶ οἵ βαρ {88- τη  ηΐθηι ῬΟΙΥγ ἐθηι18. 

ΔΙοα μη δὲ ἀρυὶ Πο806 ποᾶο-βυβροηαϊξ ροᾶ685; 

εἴ ἤδπο ῬΒδγθίγαμι., ΘΟ] γα 6 φαοᾶ- Δ 65-Δηρίξ, 
Ῥοδιιῖξ τηοη ἰαπη-Γορηδίουϊ ἀοηᾶ Θχ- ΡΓΟΡ τ -Ὑθηδίι. 

50, ο Ῥδηῃ Βρθουϊ Γι εἴποο]α,, δἔϊατη ἀθίηοθ 5 ἀπε οχλθοι 

ΟδΡρίαγε- [ΘΠ ΠΟΘ τϑρ 85, ΠΙΪΌΤη Β᾽ μην ]66. 

835. ΠΕΟΝΙΠ.Ε. 

Ἠδϑοθ οδρι ἃ8-ϑοδηάθηςὶ ΤοΙθβοη Ῥδηΐ οΔΡΥΪηΪ8- πιηριυίδιι» 

ΘΧΌΥἑ 5 β ᾿γοϑίσὶ (οι θηαϊξ ἴῃ ρ]αΐδηο, 

οἵ ἱπηῆοχο- ριΐα οἰαναπι Θχ -θοπο- εἰ ριθ, 

(υξ Ρυϊάθπι βδηρυϊηανο5 ΓΟΥ  ἸῸΡΟΒ, 

οἱ βἰζυ]85 Ἰδοίἰ- οοαρυ]αηᾶο,, οἵ ἀποοπαῖβ οδη  θ8- 01} 16, 

οἵ βαρδοίιιμ συϊτ-υἰπουϊατι οἰ Π]ΟΓ πη. : 

36. ΡΗΠΙΡΡῚ ΤΗΕΒΘΑΙ͂,. 

Μδηΐραϊοβ {{0ῸῚὶ ἀρνὶ οχῖσαΐ, ο 4ι80- ἐγ οι πη-ἃΠπ]ἃ8 

ΟΥΓΟ5, ϑϑ10165 ροβυϊέ δρυίοο]ᾶ, 

(ὉΥΕΠ} πθηο ἀν βίατα μη βοροίθ ἀθπηθβ8ἃ ; ὑθγαμι οἵ ΡΟΥΤῸ 

6Χχ οδἰδιηουτιπ-ἀοβθοίΐοπο μοθοϑίθιη τοίδγαϊ (Ἀ] ΘΙ. 

37. ΙΝΟΕΒΤΙ. 

ϑοηθοίδ ργοίθοίο δὕδιη ἤθσηοοο ουγγαΐαμη ἔαρίηθιμν ΓΔ Τα 

ἐπι ἢ 18 ἃστοβίοϑ θαυ οὶ οχοϊἀογαηΐ, 

Ῥδηΐχαδ ἢ] τ Ταάβϑαπὶ υἱὰ ΒΌΡΟΙ ΠΟΙ τὴ Ἰυἀἰογ απ 

Ροβιθγαηΐ, πἰΠἀογα ἀοίδηβοῦὶ ἃυτηθη ου Ήη. 

38. ΡΗΠΗΡΡΙ. 

Βρίϊα {0} ῬΙΌμθο οογοπαίΐδ, τηᾶγΘ- ΒΘ ηἴἃ, 

οἵ Τϑι, 8118 - ΠηαΥῖπα ΘΌγ απ δάπας, 

οἱ οοἰδ- προδηΐθιῃ ἐγ ἀθηΐθιω, ἴῃ 4015 γάτα ἰδ], 

οἵ βι 6 ΓΘ ΒΘΙΏΡΟΥ Ργοα δ ΠαββδΠ), 

ὩΠΟΟΡΔΙΏΠΌΘ, ΠδΥΪΙ ΠῚ ΠΓΤΩΔΠῚ ΤΩΔΙ ΠῚ, οἵ ΘΔ ΠῚ - Πδι 8 

Ῥοίγδμι {1188 86 ΠΊ6}) ἰρηΐβ ΒΟΥ ΔῈ 8011, 

Ὁ ΤΙ 5.-Τοχ Νορίασηθ, ΑἸ ν οἴ 8. ὉΠ πὰ ἀοηὰ [ἔὋΠιδτί. 

ἐϊδὲ ἀράϊοαν!ξ, ᾳυΐα ἃ-ἰΔθουϊοβᾶ οθββαυϊξ γαραίομθ-ἰη- 

ἘΠῚ ἘΡῚ οὐπὶ ἐπθυ πὶ νϑϑιιρια Ἰαθθὰ ΠΟΥ ΕἸ8, 

Ηδὸο 1] 511 γσθάυΐθβ οἱ πιθαϊοῖπα 5}1]. 

35. ΤΕΟΝΙΠΕ. 

Ὀδρυῖροάϊ Ἑασπο Τα θβοη Πᾶ5 ἀοπδῖὶ Δργοθϑιὶ 
Ἐχίθπαν ρ]αΐδηο 4ἃ 5ῈΡΘΡ δχυν α8, 

Εἰ οαρίτα ἴμοῦγνο νἅ]Π 10 6 το ΡῈ) ΟἸανδηι, 

Οὐδ ἰοῖϊθ5 58 γ 05 ῬΘΙΌΜ 1058 ᾿ρ08, 
ϑίδύμη ᾿αο1}5. δὰ πόθο οἱ χιιθ σϑπαῖϊοα ο0}}0 

Υ πουϊα, φααιθ ἰγδαηϊ [ου ἶα ΟΡὰ ΘΔ Π688. 

30. ΡΗΙΠΙΡΡΙ. 

Ἠυπο ΕΠ, ραν νὰ 5011 ρθη αιιθπι 516}, πηδῃ  ρ᾽ τὴν 

ΞΘ Β161665 ΓΕΡΙ5 ἀαὶ δῖον, ἀἰια (δ ν65.» 

Μεβ86 γβοθῃβ ἴδοϊα ; 56 ἴπ, Π θᾶ, 5δορῖτι5 {1 
Ἑδο μεβροϊοὶ [] 06 πὶ βρίοθα βϑοϊὰ 56668. 

38, ῬΗΙΠΠΡΡΙ, 

δῖα υῶ ρα θο βυρθθυηΐϊ ἀθπηευβα ΡΡΟΪιαν την, 

Ελ τοπιὰμι,, τηδάϊάσμη πὰπὸ 4 Οα 116 ΤΌΓΡ δα ΐ, 
Τ1ιοἰ μα] θιηχιιδ ἔδυ β΄, 506] ΠΙΔΡῚ5 ἈΓΠῚΔ, ἰάθη 6 Π}., 

Εἰ φυὰ ἀοϊοριτυν ΒΌθῈΓῈ Πᾶ588 5110 , 

Οὐδααδ πδηιπὶ γί θιι8 ἴαοἱς ἀπομονα, ἀαΐαι6 τοοοηαϊε 
ΕἸ ΔΙ ΠΑ τ Πὶ ὨΔ1 15 ΒΟ σΡαῖα 51|6Χ : 

Ηδες, ρεϊαρὶ βοῃδ τοίου, Ατηυῃτομιι5 αἰ επιὰ ἀοηὰ 

Τ)αἱ 0], [ὰπι οδϑϑᾶπβ Θ ΌΟΓΙ5 ἢ ΥΆ8. 
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899. ΑΡΧΙΟΥ͂. 

Αἱ τρισσαὶ, Σατύρη τε, καὶ Ἡράχλεια, καὶ Εὐφρὼ, 
θυγατέρες Ξβξούθου χαὶ Μελίτης, Σάμιαι" 

ἃ μὲν, ἀραχναίοιο μίτου πολυδίνεα λάτριν, 
ἄτρακτον » δολιχᾶς οὐχ ἄτερ ἀλαχάτας" 

ἃ δὲ πολυσπαθέων μελεδήμονα κερχίδα πέπλων 
εὔθροον " ἃ τριτάτα δ᾽ εἰροχαρῇ τάλαρον" 

οἷς ἔσχον χερνῆτα βίον δηναιὸν, ᾿Αθάνα 
. πότνια, ταῦθ᾽ αἵ σαὶ σοὶ θέσαν ἐργάτιδες. 

40. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂. 

Τὼ βόε μοι σῖτον δὲ τετεύχατον " ἵλαθι, Δηοῖ, 
δέχνυσο δ᾽ ἐκ μάζης, οὐχ ἀπὸ βουχολίων 

δὸς δὲ βόε ζώειν ἐτύμω, καὶ πλῆσον ἀρούρας 
- δράγματος, ὀλδίστην ἀντιδιδοῦσα χάριν. 
Σῷ γὰρ ἀρουροπόνῳ φιλαλήθεϊ τέτρατος ἤδη 

ὀχτάδος ἑνδεχάτης ἐστὶ φίλος λυχάῤας, 
οὐδέποτ᾽ ἀμήσαντι Κορινθιχὸν, οὔ ποτε πιχρᾶς 

τῆς ἀφιλοσταχύου γευσαμένῳ πενίης. 

41. ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ. 

Χαλχὸν ἀροτρητὴν, χλασιδώλαχα, νειοτομῆα, 
χαὶ τὴν ταυροδέτιν βύρσαν ὑπαυχενίην, 

χαὶ βούπληχτρον ἄχαιναν, ἐχετλήεντά τε γόμφον 
Δηοῖ Καλλιμένης ἄνθετο γειοπόνος, 

τμήξας εὐαρότου ῥάχιν ὀργάδος εἶ δ᾽ ἐπινεύσεις 
τὸν στάχυν ἀμῆσαι, καὶ δρεπάνην χομίσω. 

42. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 

᾿Αλχιμένης ὃ πενιχρὸς ἐπὶ σμιχρῷ τινι χήπῳ 
τοῦ φιλοχαρποφόρου γευσάμενος θέρεος, 

ἰσχάδα χαὶ μῆλον καὶ ὕδωρ γέρα Πανὶ χομίζων, 
εἶπε" « Σύ μοι βιότου τῶν ἀγαθῶν ταμίας" 

« ὧν τὰ μὲν ἐχ χήποιο, τὰ δ᾽ ὑμετέρης ἀπὸ πέτρης 
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39. ΑΒΟΗΙΕ. 

Ττίηδο, ϑαΐγτα, οἵ Ἠρθγδοῖθα, οἱ ἘΌΡνο, 

ΠΙΘ ΧΟ οἵ Μοιοβ, ϑδηνί, 

Ῥείπηδ φυΐϊάθην ἃγαηθοβὶ ἢ]Ϊ οὐ ΌΓΟ - ΘΟ μυ  υβᾶμη [Δ Πλ Ὁ] ΆΤα,, - 

[ὩΒΌ ΠῚ, ΠΟῊ 81η6 Ιοησὰᾷ 60]0; 

αἰΐογα δαΐθιη ἄθηβθ-ἰθχίοβ ῬΘΡΙῸ5 ουγδηΐθηι τδίαπι, 

ΒΘη6-5οηδηΐθιη ; ἰουἰἃ υογο Ἰδπᾶ- σδυθηΐοι {αδβ 1} πὰ 

4υΐθιβ. Θρθηδγη Υἱΐᾶμη βαβε πο αηΐ αἶα, Μίπογνἃ 

ἀυπιῖπα, Προ πῶ ἘΠῚ Ροβαθγαηΐ ορογδίγςθϑ. 

40. ΜΑΟΘΕΒΟΝΙΙ. 

ΗἸ ἀυο- ΒΟΥ 68 πιοὶ ; ἐγαμηθηΐυμη δυΐθιηι ραγδυθυιηΐξ. αν, 

Θἔ ΒΕΠῚΘ 605 ΘΧ Τηλ888, ΠΟῚ ἃ ΒΟΌΤΊ-ΤΟΡΙ ΒΒ ; [Ὁ γο8, 

ἀδάθθ ῬΟΥΘ5 ὙΘΙῸΒ ΥἿΥΘΓΘ, δίαιι6 ἱπρ]6 ἄΡΤῸΒ 

ΤΩ ΔΗ Ϊ}}}}18, ΠΘ ΔΕ 5βἰτηδηη ΓΘ ΓΘ ἢ 8 σταίη : 

[πο Θηΐπ ἀγαίογὶ υϑγδοὶ {υδγίι8 ᾿ἅπ ᾿ 

Ὁπαθδοϊπμηδ οοἴδα 5 Δ Ποσοῖ ΔΠπι8, 

αυὶ πυμάαδηη τηθβϑυϊξ ΟΟΥ ΠΕ τ δοϊιηιν., Πα Π π81}} ΔΟΘΓ- 

Γβίδ8 -ΠῸὴ -Διηδηΐθμη, συδβίανυϊ  ῬΔῸΡΘΥ θη. [Ὀᾶπι, 

ςς 

41, ΑΟΑΤΗΙἙῈ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

2Ἐ8 ύδηβ, δἰ  γαρομη, Ὑϑυυ δοίη) -8θοδη8, 

οἴ, αῦυὸ ἰδυγιβ.] ραίαγ, ἸΟΓῸ ΠῚ 50} -Οογνὶοθ, 

οἵ Ῥονυθβ- [τ θηΐθγη ΒΕ πη] τὴ, οἵ βίϊν ΘαΠΘΌ Τὴ 

Οογοσὶ δ] το πη 5 ἀδάϊοανὶξ ἀρτίοοϊα, 

β6ῖ830 ΥδὈ ΠΠ15 ἀογβῸ ἀγνὶΐ : φυοαϑὶ ΔΠπι65 ἡ λιὶ 

δ. βίδιηη τηθίθγο,, δἰϊδιη [8] Ο ΘΙ ἃ ΓΘΓΔΠῚ. 

42, ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ΑἸΟΙΠΏΘΠ68 ΦΌΡΟΥ, ἴῃ Ρᾶγτο φυοάδιῃ Βογΐο 

(γαοία5. Πθθηΐοτ- Γ[ογθπΐθπι ρσαβέαγο- 80 {π|5 ἐρϑίδίθμι, 

ΟΔΓΙΟΔ ΠῚ δῇ ΤΩ] ῈΠ οἵ 4 απ τη που Ρδηὶΐ Δί ΘΓΘἢ5, 

αἰχὶξ : « Τὰ τιϊπΐ υἱΐ θοπόγαμπι ΔΙ Ιου ; 

ἀΟΟΓΌΙῚ 8118 οχ Βοτίο, οἵ 4118 ἀθ. (8 ροϑίγα 

39. ΑΒΟΒΙΞ. 

Ἐμοὶ, ϑαῖγγα, δἴχυαθ ἘΘρηγο., ἰγῖα ΘΟΥΡΟΓα,, Πηλίου 
Ουεῖἷβ Μεϊϊτα, σθηϊτον Χυϊμι5, ΟΥΡῸ 58 Π108, 

Ῥείπια ἀδαϊι [αβαπι, 418] 6 πὶ γθυβα αὶ Ασδοθπθ, 
Εἰ ἀδνοϊνοηΐθμι τη 1} }ὰ ρθηβα ΘΟ πὰ : 

ΑἸΐογα νϑϊοοθτη γδάϊπη ΡΟΓΟΌΓΡΓΕΓΕ ἴ6}85 : 
Τῃ οαἰαῖμο., 4ιιεπι ἀαΐ ἰογιϊα, ἰὰπδ ἔμ, 

Ηδο, 51:0] φαοὶβ νἱοῖαπιη ρδρεγογιηΐ ᾿θρογῈ ἰοηθῸ, 

Ῥδηὶ τὶ πυπο ἴαπυι!ε, οαϑῖα Μίπογνα, 26. 

ἀο. ΜΑΘΕΒΟΝῚΙ ΘΟΟΝΒΌΓ5, 

αὐ αφτὶοοία ἀοπατγίτπι Οεγογὶ. 

Ἑσοα θονεβ ἰδοῖοβ ἀθ ἔγαριθυι5 : ἀοοῖρ6 4108 ΠΟῚ 

θαὶ 5ἰαθυΐαπι, 5εὰ ἀαὶ ποβίγα ροϊβηΐα, (βῦ65. 
Τθ).ὰ ὙΘΙῸΒ ΞΌΡΘΓΕββ6 Ῥονε5 : ἀὰ ἰυτρίἀα ΓυΓᾶ 

Μεββῖραβ, ορίδτὶ {αδ8 τα] βαμπημηα ὈΟΗΪ. 
Ηδο ροϑβὶ ὑπάβθοϊθϑβ βερίεπι ( Π1] πιθῃ το Υ ) ἃΠΠΟ5 

2 5ιαβ ἀστίοοϊε φυαγία ἰαΐαγα ἴυο, 

Εχ 400 πι}}ὰ τη] Πι65515 46 ρυϊνθιθ, πα} ]ὰ 

ῬΔΌΡΘΡΙΘ πὶ ἀόπηπο ἴδοϊὶ ᾿πἰ 4ιιὰ 56568. 

41. ΑΘΑΤΗΙ ΟΒΑΤΟΒΙ5. 

ΑὙνὰ 560Άγ6 3016ῃ5 εἱ β΄ εθαβ ἔγδῆρθγα [δΓΓΊ ΠῚ, 
Βυτγίπηααθ,, οἱ 5{ΠππῸ} πὶ, 46 πὰ πηθίιθγα θΟΥ68; 

Οὐυξαιο Υἱγὶ ἴευσο βεάθγιιηΐ ἰθυροσγὰ ἰδανὶ, 

ΟΔ]] 6 π65 Οθγοσὶ ἄοπᾶ ἀαΐ ἀρτίοοϊα, 
ψοπῖογα ἰδ] αγαπὶ ροβίιδπι 50] α1 : δά άο γα ἴα] Ο 6 πὶ 

Ῥγοπητες:, ἀδάογ 5 51 Πθᾶ Π1685586 ἔγιι!. 

42. ΙΝΟΕΒΤῚ. 

ΑἸοΐπιθηθβ ρᾶΥΥἷ5 γερπδὶ 4] ΡΔΌΡΘΥ ἴῃ ΠΟΙΕ5, 

ΝΙδοίιι5. υἱ φϑῖδιῖβ ἰθπηροτὰ ἰςῖα ἔμ: 

Ατϊάυϊαπι ἤσυπι, πη απὶ φυοά ἔγασγαῖ, Δα. Δ 4116 
Ὧο ιἰδὶ, Ῥᾶῃ, ποβίγ!5 διιοίου μαθαπάδ θοπΐ5. 

Ἐχ Πουιῖβ παπῖρο 1Π|4, ἰμα ἀθ τὰρε 564 ᾿δίδτη 
41. 
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« δέξο, καὶ ἀντιδιδοὺς δὸς πλέον ὧν ἔλαδες.». 

48. ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ. 

Τὸν Νυμφῶν θεράποντα, φιλόμόριον, ὑγρὸν ἀοιδὸν, 
τὸν λιδάσιν κούφαις τερπόμενον βάτραχον 

ὃ ᾿ 
χαλκῷ " μορφώσας τις ὁδοιπόρος εὖχος ἔθηχε, 

,ὕ , 

᾿ χαύματος ἐχθροτάτην δίψαν ἀχεσσάμενος. 

Πλαζομένῳ γὰρ ἔδειξεν ὕδωρ, εὔχαιρον ἀείσας 
χοιλάδος ἐχ δροσερῆς ἀμφιδίῳ στόματι" 

[φωνὴν δ᾽ ἡγήτειραν ὁδοιπόρος οὐχ ἀπολείπων 
εὗρε πόσιν γλυχερῶν ὧν ἐπόθη ναμάτων]. 

44. ΑΔΗΛΟΝ, οἵ δὲ ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂ ΤΑΡ. 

Ἰ)λευχοπόταις Σατύροισι καὶ ἀμπελοφύτορι βάχχῳ 
Ἡρῶναξ πρώτης δράγματα φυταλιῇς, 

τρισσῶν οἰνοπέδων τρισσοὺς ἱερώσατο τούσδε, 

ἐμπλήσας οἴνου πρωτοχύτοιο, χάδους" 

ὧν ἡμεῖς σπείσαντες, ὅσον θέμις, οἴνοπι Βάχχῳ 
᾿ , , , , τ καὶ Σατύροις, Σατύρων πλείονα πιόμεθα. 

45. ΑΔΗΛΟΝ, 

3 ΄ τὶ 7 , ᾿ ἃ}. ἧξ 

Οξέσι λαχνήεντα δέμας χέντροισιν ἐχῖνον 

δαγολόγον, γλυχερῶν σίντορα θειλοπέδων, 
σφαιρηδὸν σταφυλῆσιν ἐπιτροχάοντα δοχεύσας, 

’ , " 3 ΄ 

Ἰκώμαυλος Βρομίῳ ζωὸν ἀνεχρέμασεν. 

40. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Ἱὰν πρὶν ᾿Κνυαλίοιο καὶ Εἰράνας ὑποφᾶτιν, 
ψμέλπουσαν χλαγγὰν βάρδαρον ἐχ στομάτων, 

χαλχοπαγὴ σάλπιγγα, γέρας Φερένιχος ᾿Αθάνα, 
λήξας καὶ πολέμου χαὶ θυμέλας, ἔθετο. 

47. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Κερχίδα τὴν φιλαοιδὸν ᾿Αθηναίη θέτο Βιττὼ 
ἄνθεμα, λιμηρῆς ἄρμενον ἐργασίης, 

ἈΝΤΗΟΘΠΟΟΘΙΜ ΡΑΤΑΤΙΝᾺΑ 

θη. ἃροῖρθ, οἵ γτράδθηβ ἀαέα ἀὰ μ᾽ 1.8 Φυδηη δοοθρί {1} » 

48. ΡΙΑΤΟΝΙΒ. 

ΝΥΙΩΡΒαγατη πτηϊηἰβίγαιμη, ἐπι γϊ απη-ἀπηδηΐοπι,, ἱπ- μυμ ἴ5᾽ 
Ἰδέ θι5 Ἰουῖθ8 σαυθηΐθιη Τϑηδῖὴ [ὀδηΐογοιη, 

06 Τογτηδίδπι υἱαΐου. αὐϊᾶάδηη γοΐαμ ροϑυϊξ, 

ἰῃη- ΔΙΌ ΓΘ ἰην β᾽ϑϑίμηδηι 51 Ἐπ τα 1-ϑδηδυ γαῖ. 

ΟἸΓΟυΤΘυγαπεϊ θηΐπὶ γαπα τηοηβίγανὶ δααδηι, ορρουΐαπθ 

ΟΥΘ ΔΙΏΡΕΪΙΟ 6Χ τοβοϊάο οᾶγο : ἶ ἐδηθ6 8 

[νοσθιψαθ ἀποίγ θη υἱδίου. ἤΟὴ ΤΟΙ ΌΘΗΒ 

τ ρους ροΐαμῃ ἀυ]οίαπη 48 ορίαν!ξ ΠΕ ΘΠ ΟΡ] 

φ, ἸΝΟΒΆΤΙ, αὐδἐδ ΤὩΕΟΝΙΠ.Ὲ ΤΑΒΈΝΤ. 

Μιυβιϊ-ροίου 5 ϑαῦννῖβ οἵ υἱπαγη-βαίουὶ Βᾶθοθο 

Ηδτοπᾶχ ΓΙ ἰἃ8 Ρ] δηΐαι-ἀστὶ, 

οΧχ {08 Ὑἱποὶβ {γ68 βδουαγὶξ οϑοθ, 

ἱπηρ]οΐοβ ὙἱπῸ ῬΥδαμη- 50, ΟδΔαΟ8 : 

ἃ- (αἰ Π05 ὉΠ ὶ- θαυ υτηυ5 φυδηΐιη [85 6ϑΐ υἱῃϊοο ον ΐ 

οἵ ϑαΐνγβ, Ῥ]Ὲ8 Ταδιη-ϑδίυ τὶ ὈΙΠΘΠ 8. [Βδοοθὸ 

45, ἸΝΟΕΆΕΤΙ. 

Αου 5. ἰγϑαξα πη ΓΟΡΡΟΥῸ β{ἰπ1}}}8 ΘΟ 

Ῥδοῦδ5- ΟΠ] σοπίθμι.,, ἀυ]οίαμηι ΡοΟρυ]ίογθμ Ὑἱπθαν νη, 

ΒΙΟΡΟΒ6. αΥὐΐβ ἱπουγβδηΐθη ἰηϑ αἰδέαβ, 

Οὐτηδ.} 118 ΒΙΡΟΙΗΪΟ Υἱγτιπ ΒΌΒΡΘΠαΙΓ, 

40. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΊΙΙ. 

Ῥυϊάθπι Μδνουίβ οἵ Ῥδοὶβ ἰῃη ουργοίθῃι, 

οδηθηΐθιη ΘΧχ ΟΥ̓ ΒΟ ΠΌΤ ὈΔΙΡΔΓΊΙΩ, 

ἐχ- υθ- πιποίδτη {πὰ θᾶπι, ἀοπαμῃ ῬΒΘΓΘηΐοιβ ΜΙΠΟΥγ 9 

Ροβυϊξ, ἀδϑίπθηβ δὲ ἃ Ὀ6110 οἵ ἃ 866Πᾶ. ; 

47, ΤΒΘΌΕΜ. 

Βδάϊαπι οΔηοΓα πὶ Μίπουυ ἀδαϊοανῖ Βι το 

Ι ἀἄοῃυπι, [ἈΠ] Ἶοδ6 ἱηβ ΓατΘη τ ΟΡΟΓδ, 

ΑΘΟΙ͂Ρα, δὲ δοοθριὶβ ἀὰ, τορο, μαναὰ τ]ῃὶ. 

43. ΡῬΙΛΊΤΊΟΝΙΒ. 

ΝΥΒΙΡ Αγ τη} [ὰ Πλι] ἃ, Π6 6115 {ας οδηϊαὶ ἴῃ πη} ]5, 
Εἰ ραυάδι ρ᾽ανία τᾶπᾶ πηδάθυ ᾿δνὶ, 

ἩΪς ὃχ ΘΙ ἀϊοαῖ, σαιάθηβ ῬΘρι 556, υἱαΐου, 
ΤΠΠπ15 ἀΌΧΊ ο., 8016 οα] θηί 6, 5 {1}, 

ΝΠ [6850 πηοπβίγανῖ Ορθηὶ ἀθ ν}}]6 πηδάθι!, 
Ουζίαγο ἀππὶ 5 ΓΘΡ τυ πὶ βαπιϊπαΐδηϊα οδηΪ ; 

ΟἸδιμοΓ ΘΠ 486 ἀποθηι [δ] οἰ τον 1116 βθοιζα5 
ΤΙΝ ηΪ ἀμ]!ο65., 48 οαρὶοθαῖ, 8488. 

ἠδ. ΤΕΟΝΙΠ.Ξ ΤΆΒΕΝΤΙΝΙ. 

ΜΕ ΠΡ 15. Βαῖγυ 5. οἱ ΒΆσΟμΟ νἱἰἰβαῖουὶ 
Οὐ]ταν ρᾶγΐθπι με π Ἰαβι16 5ιι 

Οὐοῃβρογαϊ ἩδΓΟΠᾶΧχ,, υἷπὸ Ὀ6Π6 ρ]6 πᾶ Γϑοθηὶ 

Ηᾶς ἀδ νἱποιῖβ ροου]α ἴθοῦπὰ {Γ]θι18. 
υΐ ΠῸ8 ΘΟΡΠΪΒΘΡΟ ΠΡ ηϊ65 στα ΤυῸ 

Ἐτ ϑαϊγνὶβ ὈΙΒπιιβ., Ρ᾽ 5 ἀυαοαιδ 4υᾶπι ϑαιυτῖ. 

45. ΙΝΟΕΚΤῚ. 

Τηβ᾽ ἀϊαῖογθι Βδοοθε γ4}}}15 δο παηι., 
Ιη ουΐο ἴ6]ὰ 58 4ϊ νἱοθ οἱ π8 Βαθεῖ, 

Αβῃΐηθ οοῃΐογταπι (ΟΠΊΔ.}115 οορῚ  ἵπ ΕΥΪ8 - 

Ἐπ ἔδοϊτ νἱνὰβ ροπάθαϊ αἱ Βγοπιῖο. 

40. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΠΟΝῚΙ-. 

Ουώ Βομᾶ ἴδηι. 6110 ἔπογὰϊ {φυᾶπι μοῖ8 ἃ ἃγ(65. 
ἘΧΠῚ 6 οὐὐὰ5 ΒΑΓ ΒΔΓ ῸΒ. ΟΥΘ 501 118, 

ΤΊΡΙα βδογαῖαν, ΡῬΏΘΓΘπΐοο ἀδηΐθ, Μίπορνῶ, 

Ῥοβίχιαπι 116 οἱ Μαγίθηι ἀ6βιῖ οἱ {ΠΥ πηθ] θη. 

ΕΥὔΒΌΕΜ, 47. 

Ησυπὸ τδάϊμπι, βο]αἴα ἔυϊξ φιθηι σαγπιΐπα ΒΙ[ο, 

ϑαηοῖα Μίπογνα, ἘΠῚ ἀδὶ ἴδη}}5 ΔΙ πιὰ 5118, 



; "Ὸ ἐἰ:: « Χαῖρε γ θεὰ, καὶ τήνδ᾽ ἔχε" χήρη ἐγὼ γὰρ 

« τέσσαρας εἰς ἐτέων ἐρχομένη δεχάδας, 
ΠΝ τὰ σὰ δῶρα" τὰ δ᾽ ἔμπαλι Κύπριδος ἔ ἔργων 

« ἅπτομαι: ὥρης γὰρ κρεῖσσον δρῶ; τὸ θέλειν. » 

48. ΑΔΗΛΟΝ. 

Κερχίδα τὴν φιλοεργὸν Ἀθηναίη θέτο Βιττὼ 
»λιμηρῆς ἄρμενον ἐργασίης, 

πάντας ἀποστύξασα γυνὴ τότε τοὺς ἐν ἐρίθοις 
μόχθους χαὶ στυγερὰς φροντίδας ἱστοπόνων᾽ 

εἶπε δ᾽ ̓ Αθηναίη “ « Τῶν Κύπριδος ἅψομαι ἔργων, 
« τν Πάριδος χατὰ σοῦ ψῆφον ἐνεγχαμένη. » 

49. ΑΛΛΟ. 

᾿Ανάθημα Διομήδους. 

Χάλχεός εἶμι τρίπους - Πυθοῖ δ᾽ ἀνάχειμαι ἄγαλμα, 
χαΐ μ᾽ ἐπὶ Πατρόχλῳ θῆκεν πόδας ὠχὺς Ἀχιλλεύς" 

Τυδείδης δ᾽ ἀνέθηχε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 
νιχήσας ἵπποισιν ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον. 

80. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Τόνδε ποθ᾽ “Ἕλληνες ῥώμη χερὸς, ἔργῳ Ἄρηος, 
εὐτόλμλῳ ψυχῆς λήματι πειθόμενοι, 

Πέρσας ἐξελάσαντες, ἐλεύθερον Ἑλλάδι χόσμον 
ἱδρύσαντο Διὸς βωμὸν ᾿Ελευθερίου. 

51. ΑΔΗΛΟΝ. 

Μῆτερ ἐμὴ Γαίη, Φρυγίων θρέπτειρα λεόντων, 
Δίνδυμον ἧς μύσταις οὐχ ἀπάτητον ὄρος, 

σοὶ τάδε θῆλυς Ἄλεξις ἑῆς οἰστρήματα λύσσης 
ἄνθετο, χαλχοτύπου παυσάμενος μανίης, 

χύμδαλά τ᾽ ὀξύφθογγα, βαρυφθόγγων τ᾽ ἀλαλητὸν 

αὐλῶν, οὃς μόσχου λοξὸν ἔχαμψε χέρας, 
τυμπανά τ᾽ ἠχήεντα, χαὶ αἵματι φοινιχθέντα 

φάσγανα, χαὶ ξανθὰς, τὰς πρὶν ἔσεισε, κόμας. 

ΘΟΑΡΌΤ ΥἹ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ὈΕΒΙΘΟΑΤΟΒΙΑ. 

᾿ 
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οἱ αἰχίξ : « βαῖνε, ἀδα, δἴψιυιθ ἔππὸ ΒάΡ6 : υἱάσι Θηΐτη 650, 

αᾳυδίξαογῦ ἰηστοϑβα ΔΠΠΟΡΓΌΙ ἀδοδάδβ, 

“Τορυσῖο ἔσα ἀοῆα, οἱ ᾿π-οοη γαγία μη, Ὑ Θ ΠΟΥ 5 ΟΡΟΓᾶ 

Δσστοῦΐοῦ : 4πῖρρα εοἴαΐο ροΐθπεϊ 8 6556 υἱᾶθο γὙ6}16.» 

48. ΙΝΟΕΗΤΙ. 

Βδάϊυτῃ Ἰαθογοβατα Μίποῦνο ἀδαϊοαν!ξ Βιεο 

ἀοπαπι, (Ἀπ! σε ἱπβέγυτηθπέστη Οροτ, 

ΟΙΏΠΘ65 Θχοϑβᾶ ἔθης ΤΌΠΟΥ ΤΩΘΓΟΘΠΔΙΪΟΒ 

ἸΔθοΥ65 οἵ ἰηυῖβαβ ΘΌΓΑ5 ἐδ ΟΓΌΓΩ : 

δΐψυδ ἀἰχὶξ Μίπογν : « ΟΥρυϊαϊβ ἀσσγθάϊαν ΟρΟΓᾳ, 

ἀύμτῃ Ραγ αἰ ἀθ ἰδ βοηΐοπεϊαμη οἴ -ἰρϑ88- [Ὁ] υίγη. » 

49. ΑΤΠὺ. 

Μυπὰβ Ὀϊοπιθαϊβ, 

ΖΈΠΘῈΒ βύτη ἔστίραβ, οἱ Π ΙΗ ἷ5 ἀδαϊοαξα5- ΒΌΤΩ ΟΥ̓ΠΔΙ ΘΠ Τη, 

ῬοΒαΪ 4.6 τὴ 6 'π Ραΐγοο! -τηθτηογίδτη ρϑαϊθι5 γοῖοχ ΑΘ ἢ 165: 

Ὑνάοὶ δαΐοι ἢ ϊὰ5 η16 ἀοαϊςαυνῖξ ΒΟ] Ῥοπτ5 Ὀϊοιηθᾶθβ, 

Θαυΐ5 υἱεΐου δρυᾶ Ἰδίατη Ηδ]]ϑροπίμτγη. 

80. ΒΙΜΟΝΙΘΙ5. 

Βδῃς οἰϊπη ατερεὶ Υἱ τπϑπα πὶ, ΟΡΟΓΟ Μαγίβ, 

δυάδεῖ δηΐϊτηὶ ἱπηρϑίυϊ οθίθπιρογαπίοβ., 

Ῥογβᾶβ συῦπη-Θιρυ 5βοηξ, ΠΠογδεϊβ ουπδξυτη ατεῖο 

βίαδίογαπέ. ἀγὰπ 7ουἱβ Εἰ ογαΐουϊβ. 

81. ΙΝΟΕΗΤΙ. 

Ο πιδίου τηϑᾶ ΤῸ] 8, ῬΒγυρίογαπ πυΐγὶχ Ἰδοπι πη, 

ουΐα5 την ϑεϊβ ὈΙ Πα 115 ΤΏΟΠΒ ΠΟ ἱποδ᾽οδίαβ, 

ἘΠῚ ΠΟ. 5ΘμΥΓ ΑἸΘΧῚ5 581 ἰηβδηϊδθ- ΠβἐΓατηθηΐα [ὈΓΟΤΙ5 

ἀεάϊεανῖξ, φσο- Ρυ ]5ο- δχ οἰϊαΐα οοββᾶηβ ἃ- Τα ῖο., 

ΟΥτάθα]α δου -βοηΐ, σταυ βα 6 - Ύ 615 ᾿Ὀ Τὰ 

Εθἀγατη., 4085 νὙἱξι}} ΘΟ φαῦτη Ποχὶξ οογηιι, 

οἱ ἔντηρᾶπᾶ βοῆοσα, οἵ βδησηῖπθ ΓΌΡΓΟ- ἰδ οΐο5 

βἰδάϊοβ, εἴ ἤανδβ, 4185 ὑυϊάθμ Ἰδοΐαυ!ξ, ΘΟΠΊΔ5. 

Ἀεβάιε ἴαα5 τ] ἀϊοῖ! μαρε : υἱάυαϊα οαθΠΠ] 

Βιίπα 4υδῖεν υἱΐαα οοτηραΐο ᾿υίγα πηδῶ. 

᾿Βοπᾶ ἴπα δθ]ϊεῖο, Ὑεπενίσαιε γενείου δὰ ἀοίαϑ : 

Ρ] 15 ἃπηΐβ ἴπ πὲ παιηυθ Ουρίάο ναϊεϊ. 

48. [τνόεκτι,]} 

εἰιιδάίεπι ἀτριιπιειϊ, 

Ἠσμς ταάϊωπι, ἱσπιιεβ ΞΟ  ἴὰπὶ ρεγουγγετα ἴεἶας, 
Ῥαϊ]αάϊ πυης Βιιῖο ἀδάϊοσαϊ, ἀγπιὰ ἔδπηΐβ, 

Αγιϊῆοεβ ἰαπεθ πρ εν ρεγίςοσα ἰάθογοβ, 

Ελ ρεγουγγθηΐεβ βιδπηῖπα ἰαϑϑα τηᾶπιι8, 

Πὲὲ νεπίδπι, ἀϊχιϊ, Τυϊοπῖα : Ουργιάοϑ δοῖαβ 
Ῥιεῖεγο ; ἡπάϊοίαπη εϑὶ ἤος τϊμϊ, ΄υοά Ραγίάϊ. 

49. ΒΟΝΑΒΙΌΜ ἈΡΟΙΙΙ͂ΝΙ, 

αὖ 4εἰιε. 
-" 

τε τυῖριι5 5ο!ἀο Ῥυ μι ρεποίγα!θιις δἀσίο, 
Ἐξερτιια ἀύειν ἔδοίθηβ Ῥαΐγοοϊο βαογανῖϊ ΟΠ 165. 

ΘΟΝΑΒΙΌΜ ὈΙΟΜΕΘΙ5. 

Ὑγάϊάος ἀδάϊε μος Πἰοιπράεβ τοῦθ ἱγεπιθηάιιβ, 

Οὐπὶ υἱεϊββεὶ εηϊ5 ΡΏγυχοὶ δὰ ΠΠογὰ ΡΟΠΙΙ. 

50. ΒΙΜΟΝΙ. 

Οτδ]υσοηξ σοΥἷβ ΘΈΠΕΟΓΟΒῚ [π558 5ΘΟΙΤΙ, 

Ιηϊγοριάα Ρειβαβ οπὶ ρΘρυΐογα τηδηι!, 

᾿Αβϑεσῖξε ρβαῖγιςε ἀδοὺς δ αἰΐαγε ἀδίοσῦὶ ἱ 
Ηος 11" ογίατ!β σοπβι ποτα ΤΟΥ]. 

δ1. ΙΝΌΘΕΕΤΙ. 

Νοξῖγα ρβᾶγθηβ ῬὨγγεῖος ΠΕ ΓΙ5 4:8 ΤΈΓΓὰ ἼΘΟΠ65, 

Ου)ὺ5. 5ιπξ βερον ΠΙπάντηα ρεπα ΟΠ ΟΥἿ5, 
ΒΟΥ ἰδία 501 ἀἰσαΐ ἀγηλὰ [ἸΓΟΓῚ5 ΑἸοχῖβ., 

ὕτ φιαΐεγα ᾿ηϑαπᾶ (ἰθϑε ἈΥΠΊὰ ΠΙΔΠΕ 1 

ΑὙΡΌΪΟ5 βίγεριῖι5 δ θηιῖα ον πὰ θα] ; 4ιθαα8 

Οταπάδ ξοπαηῖ ἤδίιι σου πιὰ οὐσνα ΒΟΥ 5: 

ΤΥ ΠΙραπΔΠῈ6 δἰ πια 0 πηδουϊαίτπι 5αησαΐπα ἔδγταμ, 
Εἰ ἤδναβ, 50}1{π8 4ιιᾶ5 ἀσίίαΓ6,, ΘΟΠ.85. 



10 

10 

Φ 

4100. 

Ἴλαος, ὦ δέσποινα, τὸν ἐν νεότητι μανέντα, 
γηραλέον προτέρης παῦσον ἀγριοσύνης. 

δ. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

“ ῃ }} , ͵ Ἁ 
Οὕτω τοι, μελία ταναὰ, ποτὶ χίονα μαχρὸν 

ἦσο, Πανομφαίῳ Ζηνὶ μένουσ᾽ ἱερά" 
“ ΄ 

ἤδη γὰρ χαλχός τε γέρων ; αὐτά τε τέτρυσαι 

πυχνὰ κραδαινομένα δαΐῳ ἐν πολέμῳ. 

58. ΒΑΚΧΥΛΙΔΟΥ͂. 

Ἐὔδημος τὸν νηὸν ἐπ᾽ ἀγροῦ τόνδ᾽ ἀνέθηχεν 
τῷ πάντων ἀνέμων πιστοτάτῳ Ζεφύρῳ" 

, ,ὕ κῦ , " 
εὐξαμένῳ γάρ οἱ ἦλθε βοαθόος, ὄφρα τάχιστα 
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λιχμήση πεπόνων χαρπὸν ἀπ᾽ ἀσταχύων. 

δ4. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Τὸν χαλχοῦν τέττιγα Λυχωρέϊ Λοχρὸς ἀνάπτει 
Εὔνομος, ἀθλοσύνας μνᾶμα φιλοστεφάνου. 

Ἦν γὰρ ἀγὼν φόρμιγγος" ὃ δ᾽ ἀντίος ἵστατο Πάρθις" 
ἀλλ᾽ ὅχα δὴ πλάκτρῳ Λοχρὶς ἔχρεξε χέλυς, 

βραγχὸν τετριγυῖα λύρας ἀπεχόμπασε χορδά᾽ 
πρὶν δὲ μέλος σχάζειν εὔποδος ἁρμονίας, 

ἁδρὸν ἐπιτρύζων κιθάρας ὕπερ ἕζετο τέττιξ, 

χαὶ τὸν ἀποιχομένου φθόγγον ὑπῆλθε μίτου, 
τὰν δὲ πάρος λαλαγεῦσαν ἐν ἄλσεσιν ἀγρότιν ἀχὼ 

πρὸς νόμον ἁμετέρας τρέψε λυροχτυπίας. 

Γῷ σε, μάκαρ Λητῷε, τεῷ τέττιγι γεραίρει, 
χάλκεον ἱδρύσας ᾧδὸν ὑπὲρ κιθάρας 

δδ. ἸΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ͂ ΒΑΡΒΟΚΑΛΛΟΥ͂. 

Πειθοῖ χαὶ Παφίᾳ παχτὰν χαὶ χηρία σίμόλων 
τᾶς χαλυχοστεφάνου νυμφίος [ὐρυνόμας 

Ἑρμοφίλας ἀνέθηκεν ὃ βωχόλος - ἀλλὰ δέχεσθε 
δον λυ ον τοι ῃ ἀ ὐδία ν ᾿ ἐλ ἀντ᾽ αὐτὰς παχτὰν, ἀντ᾽ ἐμέθεν τὸ μέλι. 

ἈΝΤΗΟΘΙΠΘΘΙἊ ΡΑΤΑΤΙΝΕ 

Ργορίτα, ὁ ἀομπιῖηα, Βυπο- αϊ ἰῃ Ἱανοιηίαίο ἱπφδηϊνίξ, 

56 Π6 1) ἃ ΡΓΟΓΟ ΠΠΡόγὰ ἐδγι αΐθ. 
΄ 

53. ΒΙΜΟΝΙΙΒ. 

510 Ἰριέαν, ἔγαχίηθ Ῥγοοοῦα,, δα οο] ατηπδὴν Ἰοησατη 

ἰηο]ηδία-8158, ῬδποΙηρΡἢ ΘΟ ΨοΥΪ τη δη 68 580 γᾶ : 

᾿ᾶτα οηΐπῃ οἵ 8 υϑίιιβ, ἰρβᾶαιθ οοηΐε [8 -685 

βξϑρ6. αιιαββαΐα ἴῃ ΠΟΒΕΠῚ Ρ6]1ο. 

δ9. ΒΑΟΛΟΗΥΠΠΡΙΒ. 

Επάθηνιβ. ἤδης ἐραϊου!δηὶ ἴῃ ἀστὸ βίδα 

ΟΠΊἑ απ Ὑδΐου πὶ {Ἰἀ βδίτηο ΖΘΡΏΥΤΟ : 

Ῥγθοδΐο θηΐπι δἱ υθηϊξ δυιχ Πϊαίον, αὐ φυδτη- οἰ ἰβδίιηι 

{ταοίαπι ὙΠ] Δ η40-5Οραγαγοῖ τηδία 8. 8} ἃΥ 818. 

δ4. ΡΑΌΠΙ ΒΙΒΕΝΤΤΙΑΆΒΠΙ. 

ΖἜποδπι οἰοδάδηη Τυοογθηβὶ Αροϊἐηὶ Τοῦ ἀἰοαΐ 

ἘΠΠΟΠΊῈ8, σΟΥΓ Αγ Ἶ ἢἾ8. ΟΡ ΠΔΙ -ΔΙ ΔῊ 8. ΤΟ ὨΤ ΘὨ αΤη. 

Ἐγαΐ ϑηΐ πὶ σοτηγ 5510 οἴ Πᾶγο, οἵ δά υϑυβαγὶιβ βίαθας Ραγί 5: 

864 χυδηᾶο ρμ᾽δοίγο Τοογὰ ἰηβοηέξ ἰοβίαο, 

γιοῦ ϊη βἔγ ἀθη8. ογορυϊ- ἤββα ᾿γτῶ ὁμοτᾶα; [Πδυτηοηΐδ, 

ῬΓΪαΒΖαδμ γγῸ οἰδυἀϊοαγοί οδυγηθη ρα! α8:τηοα υ] αἴθ 

ΤΘΠΘΓΌΠῚ ΔΟΟΙΠΘΙβ ΒΌΡΟΥ ΟἰἴΠᾶτὰ βοᾶθραΐ οἰοδᾶδ, 

οἵ ἴῃ Ρϑγα ἰ βοηππ βιιοοοβϑίξ ἐρβα ΠῚ (πον αι). 

δΐχιθδ ργΐὰ8 βίγορθηΐθμι ἰῃ ᾿υιο18 ἀρτοβίομη Θοο (Ὁ 066}1) 

δα γτηοάτππι ποβίγε ἸγγΆτ)-ῬΟἸβδη αἰ -ἀγΕ8 σοπνθυεξ, 
Οὐδ ΓΙ 6, θοαΐο Π]1-Τιαΐοηξο,, ἔπ οἰοαα Ποηοτδὲ Κπὶ- 

ἘΘΘῚ 5ίδί πθηβ σΔη ΓΙ ΟΘ ΒΌΡΟΥ οἰἕῃδγα, [πολϑῖι8, 

δῦ. ΦΟΑΝΝΙΒ ΒΑΒΒΌΘΑΙΙ,Ε. 

δυδᾶς οἵ Ῥρ δα σαβθατ- ΤΠ ]Π]Θῖ οἵ [αν Οϑ. ΔΙΎΘΟΡῸΙΠΙ 

ΤΟΙ Β- ΟΥ̓ δΐδθ. ΒΡΟΉΒ08 ΕΌΓΥΠΟΠΊδδ 

ἨοΙΩΟΡ ὮΙ ]45 ἀραϊοαν!ξ θΌ θυ] Οι5 : δοοὶριθ ἰσίίαν 

ῬΓῸ 118 ὀαβθαμη, ΡΓῸ ΠῈ16 δα ΐθ πη ΤΩ6]. 

Τυ, θᾶ, ἴπ οἰδῃιθηβ μη 7 οἱ ᾿γι ρ μαῖα ἡινθηΐα οϑῖ, 

ΤΑΣ ἃ}0 πᾶο [δοἰαβ 511 [θυ αῖθ βθῆθχ. 

52. ΒΙΜΟΝΙΌ. 

ΝΙΙ͂Χα ΒΌΡΘΥ ΘΟ 581 56 ἴα σγαν 5 ἢαδῖα ΘΟ] ΔῊ, 

ΑἸανα βαθθγπδηιὶ 5βιάθνα βᾶογα Τονὶ. 
Εἰ [θυγιιπὶ νϑῖμβ δὶ οἵ ἰγιῖα Ἰα θΟΥ 5. ̓ρϑὰ, 

ΒΘΠ Προγὰ τοῦ !65 ΦΌ ΡῈ νἱ] να πηδημ. 

53. ΒΑΘΟΗΥΠΙΠΙ5. 

Ὑ δη Ιου ἢ) ΖΘΡΠΥΤΙΙ5 ῬΙ ΠΡ 551 Π1118 ΠΟ 51}}} ΠῚ 

Ἑυάθηλ! ἄοηο ροϑβϑι οἱ δργιοοὶθ. 

ΝΝΑΠΊΩῈ6 15 ἀὰπὶ ἔγιισ 65 Ο ΓΘ [15 υθη }]αΐ ἀΥγνὶ, 

ΠΠΪ5. Ἔρτορίδπι ΠληλΠ6 5θηβ1ῖ ΟΡ ῈΠΙ. 

δή. ῬΑΌΠΙ ΒΙΓΠΕΝΤΙΑΚΙΙ, 

Τοάϊοαὶ ἤὰηο ῬΊΟθΟ ΠΤ ονιι5 ἙΘΠΟ 5 8 ΡῈ οἰοα ἈΠ], 

Νὴ 5ἰπα ἀϊνίηα 4} ἢἀδ νἱοἱϊ ορβ. 

Οὐπὴ σΟΙ ἢ 58:18 δἱ ἴα ἴῃ οογἰαπλΐηθ Ῥαγ 18, 

Νηι ΤΟοΡὰ Υἱχ 5οηυτ ρϑοῖίπο ἰδοῖα ΟΠ οἰ 8. 
ΑΒ αἱ σάσοο σὰρίυ5 τηοά τ! πλΐπ6 ΠΟΡΨῸΒ Ὁ 

884 π6 ρᾶτίδ 5ι1 οἴαυάα (απηθηᾶ ἔογοῖ, 

Τηβϑάϊ οἰ Πᾶγθ ἴθηθγα συμ νόςϑ οἰσδάα, 

Ργοζαθ ἀβάϊ ομογάα ἀδἤοϊθπίθ βοηιμι ; 
Οὐιοάιι6 ῬΥΐυ5. ΠΘΠΊΟΡΕΠῚ σα ἴατο 50] 6 αϊ ἴῃ ΠΠῚὈΓ 5, 

Οὐρὶϊ οὐ ᾿γνοἷβ ἔσθ τι5. Ἰηἶγ ποι 5, 
Ῥγορίθγθα {01, ΡΏθ6,, ἀαῖαν ἴπὰ ρᾶννα ν πο 5 

Ἔτεα, 46 ΟἹ ΠᾶΡὰπὶ βίαὶ "6 πα ἴδοϊα 5ΈρΟΥ. 

δϑδ. 9ΟΗΑΝΝΙΒ ῬΟΕΤΖΕ ΒΑΒΒΌΟΑΙ,. 

ϑυδάε! ὙἜΠουΙ 6 ἴανοβ οὰπὶ ἰδοῖα οοδοῖο 
ϑ0δνα οοτοηδῖίς ΥἹΓ ἀδά ἘΌΓΥΠΟΙΉ6Β, 

ἨΘΥΊΟΡἾ]65 Ῥαϑῖου : γ05 ΠΙν:8 ΓΌ5Ο ἃ πη6}]8᾿ 

ῬΓῸ πι6, ΡΓῸ ἀοπηῖπα ἴᾶο οἀρί τοῖα πιθᾶ. 



ΘΑΡΌΤ ΥἹἱ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΒΙΘΟΆΤΟΘΗΙΑ. 

86. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΙΚΟΥ͂. 

᾿ Κισσοχόμαν Βρομίῳ Σάτυρον σεσαλαγμένον οἴνῳ 
ἀμπελοεργὸς ἀνὴρ ἄνθετο Ληναγόρας" 

τῷ δὲ “χαρηδαρέοντι δορὴν, τρίχα, κισσὸν, ὀπώρην, 
πάντα λέγοις μεθύειν ) πάντα ἘΣ ΜΝ εἰ: 

καὶ φύσιν ἀφθόγγοισι τύποις μιμήσατο τέχνη, 
ὕλης ἀντιλέγειν μηδὲν ἀνασχομένης. 

81. ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Σοὶ τόδε πενταίχμοισι ποδῶν ὡπλισμένον ἀχμαῖς, 
ἀχροχανὲς, φοινῷ χρατὶ συνεξερύσας, 

ἄνθετο δέρμα λέοντος ὑπὲρ πίτυν, αἰγιπόδη Πὰν, 
Τεῦχρος Ἄραψ, καὐτὰν ἀγρότιν αἰγανέαν. 

Αἰχμῇ δ᾽ ἡμιθρῶτι τύποι μίμνουσιν ὀδόντων, 
ἃ ἔπι βρυχητὰν θὴρ ἐκένωσε χόλον. 

Ὑδριάδες Νύμφαι δὲ σὺν ὑλονόμοισι χορείαν 
στᾶσαν, ἐπεὶ καὐτὰς πολλάχις ἐξεφόδει. 

858. ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ ΒΟΛΡΥ- 
ΘΙΩΤΟΥ͂. 

Λέχτρα μάτην μίμνοντα καὶ ἀπρήχτου σχέπας εὐνῆς 
ἄνθετο σοὶ, Μήνη, σὸς φίλος ᾿Ενδυμίων, 

αἰδόμενος " πολεὴ γὰρ ὅλου χρατέουσα καρήνου 
οὗ σώζει προτέρης ἴχνιον ἀγλαΐης. 

89. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Τὴ Παφίη στεφάνους, τῇ Παλλάδι τὴν πλοχαμῖδα, 
Ἀρτέμιδι ζώνην ἄνθετο Καλλιρόη" 

εὕρετο γὰρ μνηστῆρα τὸν ἤθελε, χαὶ λάχεν ἥδην 
σώφρονα, χαὶ τεχέων ἄρσεν ἔτιχτε γένος. 

00. ΠΑΛΛΑΔΑ. 

Ἀντὶ βοός χρυσέου τ᾽ ἀναθήματος Ἴσιδι τούσδε 
θήκατο τοὺς λιπαροὺς Παμφίλιον πλοκάμους" 

ἡ δὲ θεὸς τούτοις γάνυται πλέον, ἥπερ Ἀπόλλων 
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86. ΜΑΘΕΡΟΝῚ ΟΟΝΒΌΠΑΒΙΒ. 

Ηδάογα τραϊπϊξατη ϑαΐγγαμτν, οοτμηξηοίαμη υἷηο, ΒΑΘΟΒΟ 

Υἱγ υἱπιίον ἀραϊοαυὶϊξ ΤΘμθοΓὰβ : [{τυρο5, 

11: δαΐογα οουϊοίδίο- πυίδηξὶ ρϑι]θτα., οὐίπθιι, μϑάθγαμῃ, 

οἵηηΐα ἀἰοαβ ΘὈγῖδ- 6556 : οπηηΐᾷ β᾽ πυ]- 80] υἴδ- πὲ, 

δίαυρ παίαγαμη τηθ5 βσηΐβ ἰγπηϊξαΐα- δὲ ἃΓΒ, 

τηδίοτῖα οι τοϊηΐπιθ δυδοηΐθ. 

57. ΡΑΌΤῚ ΒΙΠΕΝΤΙΆΆΒΙΠΙ. 

ΤΙΡὶ δδης φαυϊηχαδ- πβρί τη δοίθθιιβ Ῥϑάυτηῃ δυτηδίδιη., 

ἱπβτητηο - δἰαπΐοτη, ἀπϑοῦμι ταΐο οαρίξο ἀοίγδοίδηι 

ΡΟ Ἰθομπὶβ ἀράϊοανϊξ ἰπ-ϑατητηδ ρἶπιι, οαρυῖρο 5. Ῥϑιι, 

ΤΟΌΘΟΙ ΑΥΔΌ5, δίψα ἰρβαμῃν ἀρτοϑίθ ὙθηδθΌ] αι. 

[πη ἰαποθᾶ δυΐοθπι βοιηϊθοιηθϑα υϑβίϊσία τηδποπΐ ἀοπίμιη, 

ἴῃ Ζύδται ἐγοηἀοηΐϑιη ἴεγα οὐαα!ξ ἴγᾶμι. 

ΕΤΟν ΔΕ 165 σόγοὸ Νυτηρίνεθ οὕτη 511υ]00}18 ΘΠ ΔΓ 

ἱπβεποτπιπξ, φαοπίδτη οἵ ἰρβᾶ8 8: ρῈ οχίουγοθαῖ. 

58. ΙΒΙΌΟΆΙ ΒΟΗΟΠΑΒΤΊΙΟῚ ΒΟΙΒΥ- 
ΤΗΙΟΤΕ. 

1ιοσΐαμῃ ἐγαβίγα τηαποπΐίθη δ ἰηδοίὶ βέγασιίατη οοπουθίις 

ἀράϊοαν!ξ Εἰ ϊ, Τπιηδ, ἔσ8 ἃπΐοαβ Ἐπαντηΐοη, 

οὐμη-Ραογο : πᾶῖη οδηϊζ65 ἰοΐαπι οοσαρδηβ οαρυΐ 

ποη βουυδί ρυιβεϊπδο γοβεϊσίαση ρου] τ ἐπ ϊηΐδβ. 

89. ΑΘΑΤΗΙῈ Β5ΟΗΟΙΠΑΒΤΙΊΟΙ. 

Ῥδρΐς ἀδα οογτοπαβ,, Ρ]Ἰδαϊΐ σουηδγιτ- Ρθχαμη, 

Ὀίδηδθ ζοῆδιη ἀραϊοανῖξ δ] γπος.. 

τϑροσῖξ δηΐτη ργοσιπη 4πθπὶ γοϊοθαξ, οἵ πδοίδ-θϑδί ἱπαυθπίδτα 

τοιηρογαηΐθη, δ ΠΠΡΟΓΟΓΌΤη τη βου] τὴ Ρατοθδΐ ΒΟΡΟΊ Θὰ 

60. ΡΑΙ1.4Α0.Ε. 

Ῥτὸ θοΥδ οἵ δῦγθο ἀοῃδγῖο [5161] ἤοβοθ 

ἀράϊοανξ Ῥαμρ θη ὑποίοϑβ Εἰπείηηο8 ; 

ἄρα υϑῦὸ δὶ5β σαυᾶδί τηδσὶβ {πϑτὴ ΑΡΟ]]Ὸ 

506. ΜΑΘΕΡΟΝΙΓ ΘΟΝ5ΌΤ,13. 

ΡΊδησπι ΤΌΓῈ ἴὰο ϑαΐγγαπι, τϑάϊπῖτθ ΘΟΥγ 5 
Ἐνῖα, ὙἱῈ15 ἀπηδη5 ἀδΐ Ε0] ΤΟ ΠΑΡΌΓΑΒ. 

Αϑρίεῖβ αἰ τπᾶγοοπὶ μδάθγα, σα εὶς, ἀνὰ, οαρ Π, 
Ἐπ αἱ οὐποῖα ποῖδ5 ΕὈγιεἰαιῖβ Πα θηϊ. 

Ναϊανγϑην τηυἘἶ5 ἃΥ5 εϑὶ ἱπηϊταῖα ἤσυγὶβ ὦ 
Μαϊενῖα εϑὶ ἀἰρὶ εἰς αυδα περᾶγα ΠΙΒ1}. 

57. ῬΑΌΤΙ ΒΙΣΕΝΤΊΑΒΙΙ. 

Ηδ5 εἰ], 415 4ιϊΠῸ πη ἴᾶϑ5 τπρὰθ Ἰδοηὶ 

ΑΡβίυε ὄχανῖαβ βαΠσο που 486 οἀρυΐ, 
Ἠᾶς,, Ῥδη 56" Δ ΡΕΤ, Ρἴπιι5 50} ἔγοπάθ ΤΘΡΟΠ η5, 

Αἀάδῖι ἀρτεβῖα βι πιὰ πη ϊβ5 1] 6 ΤΘΌΘΟΥ ΑὙΔ8. 
Νυης 4υοά88 5Ξῖσῃμα τηδποηὶ 5επιθϑᾶ ἴῃ οβριάα ἀεπι 5, 

Οὐυδηι ἰ}1 ἴῃ Ραγῖεπι 56 ἰγυοἱβ ᾿γὰ ἴδ. 
ἼΤυης εὑπὶ 5: 1ν] 60 }15 ΝΎΤαρ ἢ 58} 1ατ|5 Δα] ΌΔΙΌΠΣ » 

Νοὴ 86πιεὶ {Π1ι|5 Ἰευσια τασί σα τη] 18. 

ἤ8. ΙΒΙΏΠΟΒΙῚ ΟΒΑΤΟΒΙ5. 

ΗΟ 51Π6 ΔΠΊΟΙΕ ἴογοϑβ, οἵ ἱπογι 15 βίγαϊα σα} 115, 

ΤΠ, Εἰδὲὶ Ἐπάγποη ἀδάϊοαϊ {16 ἰυυ : 

Οὐδηι ρυάεϊ, ΔΙΒεπίοβ φυοά ρὲῦ οἂραΐϊ ομῆπθ οαρ 

Πὲ υβίεγι ἔογπια πὶϊ βΌρθγεββα βἰηυηὶ ! 

59. ΑΘΆΤΗΙΞ ΟΒΑΤΟΒΙ5. 

ϑεγία ἀαὶϊ μδςὸ Ὑεποσῖϊ, ἀθϑθοῖος Ρδ!]δάϊ οὔ π65. ἡ 

ΟΑἸΠγμοα σοπᾶπὶ, Πεὶϊα ἀϊνα, ἘΡῚ : 
Ουοὰ νἱγ εἰ, φιυδίθπι υο]υἱῇ : ἰγαπϑδοῖα μιά ϊοα 

ῈΈϊα5, οἱ ΘῈ ΠΗ ΡΙσπογᾶ οδγᾶ ΠΠΔΓΕ5. 

69. ΡΑΓΙΑΙ2Ξ. 

[5141 ῬΑ ἈΠ πὶ ΡΓῸ πηᾶρηϊ ΡΟΠάθΡῚ5 ΔυΤῸ, 

Ῥῇο θουβ ἤογθηΐεβ ἀδὶ βρθοῖοϑα ΘΟ ΠἸᾶ8. 
Ηδ5 "]υγῖ5 Πθᾶ πιᾶστὰ ἰδοϊξ, φιᾶπι ἔθος ἃ ροὶο 



1608 ΑΝΤΗΟΘΙΘΘΜΕ ΡΑΤΑΤΙΝἊἍ 

χρυσῷ, ὃν ἐκ Λυδῶν Κροῖσος ἔπεμψε θεῷ, 

61. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἮὮ ξυρὸν οὐράνιον, ξυρὸν ὄλόιον, ᾧ πλοχαμῖδας 
χειραμένη πλεχτὰς ἄνθετο Παμφίλιον, 

οὔ σέ τις ἀνθρώπων χαλχεύσατο πὰρ δὲ χαμίνῳ 
Ἡφαίστου, χρυσέην σφῦραν ἀειραμένη 

ἣ λιπαροχρήδεμνος, ἵν᾿ εἴπωμεν καθ᾽ “Ὅμηρον ; 
χερσί σε ταῖς ἰδίαις ἐξεπόνησε Χάρις. 

θ2. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΈΩΣ. 

᾿Κυχλοτερῇ μόλιδον, σελίδων σημάντορα πλευρῆς. 
καὶ σμίλαν,δονάχων ἀχροδελῶν γλυφίδα, 

καὶ χανονῖδ᾽ ὑπάτην, καὶ τὴν παρὰ θῖνα χίσηριν, 
αὐχμηρὸν πόντου τρηματόεντα λίθον, 

Καλλιμένης Μούσαις, ἀποπαυσάμενος χαμάτοιο, 

θῆκεν, ἐπεὶ γήρᾳ κανθὸς ἐπεσχέπετο. 

6035. ΔΑΜΟΧΑΡΙΔΟΣ. 

Γραμμοτόκῳ πλήθοντα μελάσματι χυχλομόλιῤδον 
καὶ χανόνα γραφίδων ἰθυτάτων φύλαχα, 

καὶ γραφιχοῖο δοχεῖα χελαινοτάτοιο ῥεέθρου, 
ἄκρα τε μεσσοτόμους εὐγλυφέας καλάμους, 

τρηχαλέην τε λίθον, δονάχων εὐθηγέα χόσμον, 
ἔνθα περιτριδέων ὀξὺ χάραγμα πέλει, 

καὶ γλύφανον χαλάμου, πλατέος γλωχῖνα σιδήρου 
ὅπλα σοὶ ἐμπορίης ἄνθετο τῆς ἰδίης 

χεχρηὼς Μενέδημος ὕπ᾽ ἀχλύος ὄμμα παλαιὸν, 
Ἑρμεία" σὺ δ᾽ ἀεὶ φέρόε σὸν ἐργατίνην. 

6064. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Γυρὸν χυανέης μόλιδον σημάντορα γραμμῆς; 
χαὶ σχληρῶν ἀχόνην τρηχαλέην χαλάμων, 

καὶ πλατὺν ὀξυντῆρα μεσοσχιδέων δονακήων, 

ΔΙῸ ἐἰΐο χυοά ἃ Τιγαϊ8. ΟὝΣ β 118. τηϊδὶ ἀθο. 

61. ΕὔὔΒΡΕΜΝ. 

Ο πούδουϊα οοθϑέϊβ, πουδοιΐα θθαΐα, 48 ἀδίομβοβ 
ΘΔΡΙΠΟ8 ΡΙΟΧΟΒ ἀϊσαυ! Ῥδιωρ θη, 

ΠΟῚ [8 ΔΙΊ 415 τηου δ] απ ργοουαϊξ, 5οα δρυὰ ἴσοι. 

Ὑυϊοδηΐ, Δαγθιιπη ΤΠ ΔΠ]ΠΘ πὶ [Ο]]6η5, : 
ΒΡΙΘμἀθηξ-ἰηΓὉ]Δ-ογπδίδ, αἵ βοουπυτη ΗοτηΘΓΊιμ ἸΟ ΌδΙη, 

ῬΓΟΡΥ 8 6 τηδηΐθιιβ οἰ θογαυὶϊΐ αγδίϊα. 

602. ῬΡΗΠΙ͂ΡΡΙ ΤΗΒΒΒΑΙΟΝΙΟΈΝΘΒΙΒ, 

ΡΙαΤθα μὴ σοΐαπάστη,, αοὰ ΓΟἸογ τη βίρηδί Ἰδΐιι8, 

δἔ ου ἔθ! Παπὰ ἀαΐ οδἸδηογιιπὶ ἀοιξαιη-ουβρίἀθηι Πηρὶξ, 
οἵ τϑρο]δπὶ Βαμ 8}, οἵ Πα δὰ Ἰἰΐογα ΡΟ οΘΙη,, 

ἁγϊάστη Ροπξὶ τ] αν ατη ἰαρίάθιῃ, 

ΟΠ] πο πο5 Μυβῖβ, ἀθβίῃθηβ ἃ- ἰΌΌΓΟ, 

Ροϑβιυϊξ, φαΐὰ βοηθοΐα ἔθ οου]α8 οὈγθιρδΐίυγ. 

63. ΠΑΜΟΘΗΑΒΙΡΙΒ. 

Τἰζ γᾶ 5- Ῥᾶυ θη 8. πἰσγουῖβ Ρ]θμ πὶ Ρ] απ θατη-τοξαπάστη, 

οἵ τοσυϊαμη, ΒΕ ΠΟγαπι αἰ-ϑἰηΐ- τ οἰ ἰββίτηΐ οαυβίοθη, 

οὗ βου ρίουι! γθοθρίδοιδ πἰρουγμηὶ Παθηΐὶ, 

οἱ ἰπ-ϑ πο τηθϊ085- 8508, Δ Δ ΌΓΘ -56οίοϑ ΟΔΙΠ08., 

οἴ ΔΒΡΘΓ πὶ Ἰαρί ἄθιη, ἃΓ απ πὰ ὈΘΠ6 - ΔΟΊΊΘΩΒ ΟΥ̓ΠΔΙΙΘηζαϊη, 

ὉΔῚ ΟὈ ΒΑΓ τη δΟΥΪβ αἰ γἰχα-Δουτηϊπαίο Πέ, 

οἵ ΒΟΔΙΡΓΌΤη οδἸδμηΐ, ᾿δίϊ δοίη [οΥτΐ, 

πῶς ἱπδίγατηθηΐα ΕΠ] σοι θγοἷϊ δαὶ ἀθαϊοανῖξ 
Μομράθμμβ, ἴ6580 5810 ποΡυ]ὰ οουϊο γϑίυϊο., 

Μογου : ἔπ δυΐθιη ΒΘ ΠΡΟ Ῥᾶ866 ἔπ ΟΡΘΙΔΥ ΉΠη. . 

θά. ΡΑΌΤῚ ΒΠΕΝΤΤΙΑΒΤΙ. 

Βοίΐαηαπμι οὐδηθὸρ ΡΙ αταθατηῃ ἱπάϊοθι ᾿ἰπθῶθ, 

οἱ ἀσγογαπι οοἴθηι ἈΒΡΟΙΔΠῚ ΟΔΙΔΙ Ομ (116 61}}}, 

οὗ Ἰαΐιαπι ἰπβ γατθηξιμη-ΔΟΌΘ 8 [|5585-1Π-1η6 610 ἃΓαπαϊΐηθ5., 

Οὐᾶ5 ἀϊνεβ (γωϑϑὶ γορῖδ υ]δὶῖ Ορθ8. 

θι. ΕὔϑΡΕΜῚς 

6 νὰ δααίοηι. 

Ο οαἴο ἀθϊαρβὰ πονδοι]ὰ, αυᾶ 5:01 ἀθῃνρϑὶὶ 

ῬαΠΡ ἢ Πα πὶ ΡΌ]Οἢ Γὰ5 ἢΐς ροβιταγὰ ΘΟΠλ88, 

Μουα} 15 ἴθ ποῖο ἴθ 6Γ, 5δὰ ἤηχὶϊ ἃ ἀυγῸ 

ΜΔ]]οιι5 δὰ διηπιαθ ἀπίγαχιιθ ΜΌ]ΟΙ ον, 

Οὐ τϑαϊιηἶῖα οοπιᾶβ, {αδί πὶ ἀθβουὶ ρ51ῖ ἨΟΠΊΘΙΙΙδ, 

ϑυβι.}}1 ᾿ρ88 βιὰ ΟΥαῖα Ῥ] ΟΡ πηδηα. 

θ2. ῬΗΙΠΙΡΡῚ. 

ῬΑ τ Ου] δὴν Ρ] αμ 1 ἰοΡοῖθηι, 40 Ομανα ποίδία, 

Οὐ] ΕἸ] απηχιιθ, δοῖθπι 401 ἀαὶ ἀν 11} 08, 
Ἀδρυ]ὰ αιιοἷβ 58 ἀδῖ ΘΟ ἴθ πὶ ΟἹ ΠῚ ρα Π106 ἸΏΥῚ, 

Μυϊεΐογεπι βωνὶ {θὰ τᾶν }5 ἃοῖα ἀθα!ῖ, 

(Ο]]Ἰπθη 65 Μυ515 ϑδοναὶ ον, αἰ ἀ65}1} ἀρ πὶ 

Εδϑϑᾶ θη ὈΡΌβι5 Πα Πλΐηἃ ΡΤ 5610. 

03. ΡΑΜΟΘΒΑΒΓΡΙ8. 

Ἑαϊΐὰ ἤρυγᾶγιηι ααοά Ρἱ πρὶ βορὰ ρ᾽ απ) ιιη}, 
ΟἿἷἱ πιοηϑίγαϊ σου γϑραϊα ᾿πποῖα υ]Δ ΠῚ}, 

Εἰ πἰργαπι οἀρίαπὶ {φ ἀο] ὰ ρᾶγνὰ ΠΙΦΌΟΤ ΘΠ, 
Ελ᾿ οἸαπιος ὈἾΒαΙ αᾳὺϊ ἀθοιβ ΟΥἿ5 Πα θθηΐ, 

Ελ ἀὐυγδηι 51}16 6 πὶ Θα] Δ Π}18 4 ἀοπῃδὶ ΔΟΙ 6, 

Οὐπι πιὰ] ἀδίσια ΠΠτοτὰ ρᾶνίθ ἢ], 
Ελ Ἰαΐπιπι οααηιοβ ἃρίαϊ φυοά ουβριά6 ἴθι Σ 

Ηδῶὸο ορϑιῖβ Ἰοηρὶ ἀθάϊοαὶ ἀγπιὰ {0 ], 

Ταιπηΐπᾶ πὶ ἰδοῖα5 Μοηθάθηνι8 ποοίθ 56}}}} : 

Αὐιἤοοθπι, Μα]α ἴὰ 5ᾶϊθ, ρᾶϑοθ ἴθ). 

θά. ῬΑΟΤΙῚ ΒΙΓΕΝΤΙΛΆΙΙ, 

Ογυ θαβ ῬΙ απ] πὶ 501} {π|π| 5, σηᾶγ 6 ΠδΌΓΑΒ 

Εἰ 51|1|6ϑ πὶ οδΙ ἀπλι5 ΦαΘ μη ΥἿΟ6 ΘΟἰΪ5 Πα οἴ 
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ον χανόνα γραμμῆς ᾿ δέοι ταμίην, 
καὶ χρόνιον γλυπτοῖσι μέλαν πεφυλαγμένον ἄ ἄντροις, 

χαὶ γλυφίδας καλάμων ἄ ἄχρα μελαινομένων, 
ᾧ Ἑρμείῃ Φιλόδημος, ἐπεὶ χρόνῳ ἐχχρεμὲς ἤδη 

ἦλθε χατ᾽ ὀφθαλμῶν ῥυσὸν ἐπισχύνιον. 

θ5. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Τὸν τροχόεντα μόλιθδον, ὃς ἀτραπὸν οἶδε γαράσσειν 
ὀρθὰ παραξύων ἰθυτενῇ χανόνα, 

καὶ χάλυδα σχληρὸν χαλαμηφάγον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν 
ἡγεμόνα γραμμῆς ἀπλανέος χανόνα, 

χαὶ λίθον ὀχριόεντα, δόναξ ὅθι δισσὸν ὀδόντα 
θήγεται ἀμόλυνθεὶς ἐχ δολιχογραφίης, 

χαὶ βυθίην Τρίτωνος ἁλιπλάγκτοιο χαμεύνην, 
σπόγγον, ἀχεστορίην πλαζομένης γραφίδος, 

χαὶ χίστην πολύωπα μελανδόχον, εἰν ἑνὶ πάντα 
εὐγραφέος τέχνης ὄργανα ῥυομένην, 

Ἕρμῇ Καλλιμένης, τρομερὴν ὑπὸ γήραος ὄκνῳ 
χεῖρα καθαρμόζων ἐχ δολιχῶν χαμάτων. 

66. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἄρῤροχον ἀπλανέος μόλιδον γραπτῆρα χελεύθου, 
ἔπι ῥιζοῦται γράμματος ἁρμονίη, 

χαὶ χανόνα τροχαλοῖο κυδερνητῆρα μολίόδου, 
χαὶ λίθαχα τρητὴν σπόγγῳ ἐειδομένην, 

χαὶ μέλανος σταθεροῖο δοχήϊον, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν 
εὐγραφέων χαλάμων ἀχροδαφεῖς ἀχίδας, 

σπόγγον, ἁλὸς βλάστημα, χυτῆς λειμῶνα θαλάσσης, 
χαὶ χαλχὸν δονάχων τέχτονα λεπταλέων, 

ἐνθάδε Καλλιμένης φιλομειδέσιν ἄνθετο Μούσαις, 
γήραϊ χεχμηὼς ὄμματα χαὶ παλάμην. 

67. ΙΟΥΛΙΆΝΟΥ ἈΠῸ ὙΠΆΡΧΩΝ 
ΠΤΙΟΥ͂. 

Ἀχλινέας γραφίδεσσιν ἀπιθύνοντα πορείας 

ΑἸΓῪ- 

ΘΑΡΌΤ ΥἹ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΆΤΑ ΒΕΒΙΘΑΤΟΉΙΑΆ. 169. 
οἵ τορυϊδτῃ ᾿ἰπθῶ γϑοΐθ συγαίγίοθγη, 

εἔ ἀϊὰ βογγδίῃτγη ἴῃ ὀχοδυδίβ δίγατηθηΐωτη δηΐγῖ5., 

οἴ ἐγθηδβ ΟΔΙΔΙΠΟΓΌΙΩ ἰῃ-ΒΌΤΩΤΩΟ ΠΥ ΟΓΌΓΙΩ, 

Μογουγίο ῬΒΠοάδιηιβ ἀφαϊεσαυϊέ, φαοηῃίδτη ἔθιηροῦθ ἰᾶῃι. 

ἴῃ ΘΟΌ]05 ἀοβοθπαϊξ ΓυρΟΒΌΠΙ ΒῸ ΡΟ θη. [ροπάθηβ 

05. ΕΥΒΌΕΜ. 

Βοίΐαπάθτηῃ ΡΙαθυτη, φαρᾶ υἱϑγὴ βεἷξ ἱποίάογο 

τροίὰ γϑάθηβ ἀϊγθοΐδιη γορυΐαπι, 

οἵ ομαΙγθθῖῃ ἀσγαπῃ οδἰδτηοβ- τοἀοπέθηη,, βθἃ δἔ ἴρβϑϑτη 

, ἀποριη ᾿ϊηδὸρ ΠΟΠ-ΔΡΟΥΤΔΠ 5 ΤΟσ.] ΔΤ, ᾿ 

οἵ Ἰαρίἄθιι ἀβρθγαμι,, ἀγιπᾶο ὉδῚ ἀυρ] σοι ἀδηΐθμι 

Βιυτη-Δοῦϊξ ποροίδία ὁχ Ἰοησα-ϑουρίυγα, 

οἱ ργοίαπάστη Τυϊξομῖβ ΤᾶΓΘ-Ῥουυ δῆτ 8 σΌΡ1]16, 

Βροηρίδτγη,, ΓΟ ΘΓ ΘΥΓΟΓΘ- Δ ΡΘπΕ5 5ΕΈΠῚ, 

οἵ εἰβίδιη τη ὉΠ  ὌΓΑτη αἰγατηθπίο- τθοϊροπᾶο,, ἴῃ π0 οτηηῖθ. 

ῬΘΠΘ- 5 ΒΘ η 15 ἀτγε5 ἱηβίΓυϊηδηΐᾷ βογυδηΐοιῃ, 

Μογουτγίο δι τθποβ ἀδαϊεαυϊέ, ἰΓοιαἴδγω ἃ βοηθοίπίο οἱἵο 

ΤηΔΠΌ ΠῚ ΓΟΡΟΠΘῺΒ Ροβὲ ἸΟΏΡῸΒ ἸΔΒΟΓΕΒ. 

606. ἘΠ ΌΒΡΕΜ. 

Νοη-τἰραΐυτη Βα -ἀθουτδηξ8 ΡΙυτηθτη ἀοἸ πθδίογθιη υἱδο, 

ἐμ 4υὰ υἱεταάϊοο- απ δίον βογιρίυγου ἐΘαυΔὈ}1Π88, 

δὲ τορυϊδην τοΐαπαϊ συ θογπδίγίοθμι Ρ] ΤΩΙ, 

δὲ Ιαρίάθιῃ ρεγίογαξιμη 5ροηρίδο βἰ πη θη, 

οἵ πἰρτοάϊηϊβ ρΡουτηδηθηξβ γοοθρίδου! τη, ἴπη0 δ ᾿ρβογαση 

Ῥδη6-5 ΟἹ πίστη ΟΔΙΔΙ ΤΌ δοῖθ5 ΒῸΡΟΓΠΘ Εἰπείδβ, 

ΒΡΟΠρίδγη, Πηδτῖβ ργοβθηΐοτῃ, ἰχυϊάϊ ροπί! ργαΐαμῃ, 

οἵ 885, δια παϊπυτηῃ ἀγε ἤσοιη [θη ΐυτη, 

μῖς ΟΠ πιθπθϑ ᾿θθηΐου- 5 Ὀγ  ἀθπ 5 ἀραϊοαν Μυ 515, 

βοποοΐαξα ἔδββϑαβ οΟῸ} 5 δὲ ρδὶτηᾶ. 

67. σΌΜΑΝΙ ΕΧ ΡΒΕΕΕΕΟΤΙΒ ἘαΥ- 

ΡΤΙ. 

Νοπ-ἀθοϊ πϑηΐθβ 5.115 αἰ γίσθηβ Υἱὰβ 

Εϊ Ἰαΐαπι ομα  γ θεπὶ φυΐ ἀοπαὶ δου πιῖπα ΘΔ μηδ ΠῚ, 

Εὶ χυξ ᾿ϊπϑθοὶαβ τερυΐὰ Ἰυβία τγορὶϊ,, 
Εἰ νεΐεγειι πίρτυπι ᾿α σα πὶ 4 6 πὶ βου! ρα σΥἝγ πᾶ 

Οὐουε, εἰ οαἰδηνὶ {δ πὶ ὈΙ1Σ ἀβρον ἀρεχ, 

Μεγουτῖο ἀοπαὶ ΡὨΠ]οάδπνιβ, οἱ στανῖς οοϊαϑ 
Ἀυροβᾶ ἰεχὶὶϊ ᾿Ἰστῖπᾶ με! ἸουΪὰ. 

65. εὐὐϑρὲν. 

ΟὐΥθιοαϊυπι Ρ᾽ στη δὶ φαὶ γαάθγε ἤουὶϊὲ ἀπνιιββίμι, 
Εὶ τεοΐδπι ςρὶϊ 4υδπη 5θπηδὶ ἵγῈ υἱὰπὶ, 

Εἰ ἀυγυπι ον θθ πὴ 410 οᾶππᾶ τ γϑίΌγ, διγιιϑϑὶ 
Οὐ ἀσοε, αυδιη ραυάεϊ ᾿ΠΠεγα ἀποῖα θαυ], 

Εἰ βξανυσι ἰαριἀθπι, βοιηῖποβ βρίοαὶαν ἀυιπάο 

Οὐο ἀεπίεβ, μεναι 5ἱ φιᾶ ποίδπάο ἀϊα, 
Οὐκαυς οὐδ} ἕυϊ: ΤΡ ΙΟΠ5 ΞΡΟΠΡ Ια 50Π|Π0 , 

Νόοι θὲπα βουιρίδᾶ βιὰ 48] τηϑϊοαὶιν ΟΡΘ» 

Μυϊιοτοιηᾳας ἀγοδηὶ 48 δὰπιὶ ἸΟ]Ἰρῖπα ἰοΐα ΠΏ, 
Οὐο ρΡυϊ]ολεγιιπι βου θ 8 ἱπάϊρεὶ, ἰπὶυ5 Βαθεὶῖ, 

αὶ Εἰδὶ (δ! πιθηε5., Μα]α ρθεγ, οἷα ροβί υιδπὶ 
Αροερὶξ βεηῖο ͵ᾶπὶ ἱγεηε υπάα πηδηι8. 

66. ευὐϑ᾽θὲμ. 

Θἰοοῦπα, ἜΥΓΌΓΕ γαρᾶπ5 400 ΠΡΊ ΤῸ ΟΥΡΙ8., ΡΒ] απ τη, 

τπά46 εἀρὶϊ οογῖοβ Πἰῖογὰ ῥ᾽ οἷα πιοίοϑ, 

Οὐδαμε τερὶϊ ρ᾽υπηθὶ τηοάογαιγῖχ στεριὰ ΘΌΓδβιιηι, 

Μυϊεβοτίσφυθ νεϊαϊ βροηρία βοαργὰ 511Ὲχ, 

Ὁτοθοϊυβααε αἶγα [ΟΠ ρῖπα ρ]επιιβ, εἰ 1118 

Οὐκ ᾿Ἰαν τεῦ βυπιπιὰ ουβρί 46 οαηπᾶ πιδάεῖ, 

ϑροηρίαψιδ ᾿ρ5ᾶ πρᾶτὶβ αἰ ιβιιπὶ ΘαΓΕΊΙῈ ῬΓαΐ πη, 

Εἰ ἴαθοι. ἀγαῖ5 ΘΌΪΓΕΓ ΔΓΌΠα ΙΒ : 

Ομμπῖα (ΔἸ ΠἸπηθηἷβ ἀαΐα βιιηΐϊ ρμεἰαῖο (απ ηῖ5., 

Ζάτα 5θηῖο ἴγαςϊὶ ᾿υπιϊηᾶ , [Δ] 4116 ΠΊΔΠΙΙ5. 

67. ΠΙΑΝΙ ΞΘΥΡΤῚΙ » 

ἐς βέπεγε ρῥγα[εείογιιπι “πριιέαίμπι. 

Ηος ρῥ'απηθυπι,, υοὰ 5Ξοτρία νεϊαὶ ἀεβεοίετγα Ἰυβῖο. 
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τόνδε μόλιόδον ἄγων, καὶ μολίδου κανόνα 
σύνδρομον ἡνιοχῆἧα,, πολυτρήτου τ᾽ ἀπὸ πέτρης 

λᾶαν, ὃς ἀμθλεῖαν θὴγε γένυν καλάμου, 
σὺν δ᾽ αὐτοῖς κα λάμοισι μέλαν, μυστήρια φωνῆς 

ἀνδρομέης, σμίλης τ᾽ ὀξυτόμον χοπίδα, 

Ἑρμείη Φιλόδημος, ἐπεὶ χρόνος ὄμματος αὐγὴν 
ἀμθλύνας παλάμῃ δῶχεν ἐλευθερίην. 

608. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αὔλακας ἰθυπόρων γραφίδων χύχλοισι χαράσσων 
ἄνθεμά σοι τροχόεις οὗτος ἐμὸς μόλιῤξος, 

χαὶ μολίδῳ χρωστῆρι κανὼν τύπον ὀρθὸν ὀπάζων, 
χαὶ λίθος εὐσχιδέων θηγαλέη χαλάμων, 

σὺν χαλάμοις ἄ ἄγγος τε μελανδόχον, οἷσι φυλάσσει 
αἰὼν ἐσσομένοις γῆρυν ἀποιχομένων᾽ 

ϑέχγυσο χαὶ γλυπτῆρα σιδήρεον, ᾧ θρασὺς Ἄρης 
σὺν Μούσαις ἰδίην δῶχε διαχτορίην, 

“Ἑρμείη: σὰ γὰρ ὅπλα" σὺ δ᾽ ἀδρανέος Φιλοδήμου 
ἴθυνε ζωὴν, λειπομένοιο βίου. 

09. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ. 

Νῆα Ποσειδάωνι πολύπλανος ἄνθετο Κράντας, 
. ἔμπεδον ἐς νηοῦ πέζαν ἐρεισάμενος, 
αὔρης οὖχ ἀλέγουσαν ἐπὶ χθονός. ἧς ἔπι Κράντας 

εὐρὺς ἀναχλινθεὶς ἄτρομον ὕπνον ἔχει. 

70. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Νῆά σοι, ὦ πόντου βασιλεῦ χαὶ κοίρανε γαίης, 
ἀντίθεμαι ΚΚράντας, μηχέτι τεγγομένην, 

νῆα, πολυπλανέων ἀνέμων πτερὸν, ἦ ἧς ἔπι δειλὸς 

πολλάχις ὠϊσάμην εἰσελάᾳν ᾿Αἰδη" 

πᾶντα δ᾽ ἀπειπάμενος, φόθον, ἐλπίδα, πόντον, ἀέλλας, 
πιστὸν δπὲρ γαίης ἴχνιον ἡδρασάμην. 

11. ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

Σοὶ τὰ λιποστεφάνων διατίλματα μυρία φύλλων, 

ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΙ“ὲ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 

06 ῬΙΌΤΉ ΒΡ]. [Ὁ ΓΘη8, οἱ γορι]δη) Ῥ] ΠΡ ὶ 

οοπηΐξοπι δυγίσαπι, δ ἃ πη] ον ροΐγα 
Ἰαρίάθιη., φυὶ μορδίδθπι δου θθαΐ σθηᾶτη οδ] μη, 

ΘὈΠΊΖᾺΘ ᾿ρ5815 οδΙ ηβ ηἰστοαϊηρηι,, τηγβίουϊα γοοὶβ 

Βυμηδηξο, οἵ βοα]ρυὶ ΔΟΙ6ΠΒ ΟὈΠΓαπι, Παροθπι 

Μογουτίο ῬὨΠοάθμβ ἀδαϊςσαυϊί, φυοηῃίδιη ἔθιραβ,, ΘΟ} 

πορθοίδηβ, ρδὶπηθ ἀθαϊ ᾿θογἐαΐθηι. 

08. ΕΥΒΌΕΜ. 

ΘΌ]005 τϑοίδ-υδαϊ θηξυτη 5. ΠΟ Γαχη οἰ ΓΟΙῸ] 15 δυὶβ ἰηοξάθη8 
τοίαπαστῃ ΠΟΟ τη απ ΡΠ αμα,, Εἰ ὶ πηπι18, 

οὗ ρΙαμθο Εἰπροπίὶ ἔγρατη ᾿πβίαπηι ἀδη8 γοσαΐϊα, 

οἵ Ἰὰρὶ8 θθη6- 8808 ΔΟΌΘΠΒ ΟϑΙΆΤηΟΒ, [βεγναΐ 

ὈΠΔΟΖΕΘ- τὴ οἰ Πηἶ8 οἱ γὰ8 ηἰσγοαϊηϊ -τθοϊρίοπᾶς, φαΐθι8 

ἸΟΠΡΌΓΤ,- ΡΥ ΠῚ ῬΟϑέθυ 8 υοοθ τ ἀΘ ἸΠΟΙΟΓΌΤΙ, ἀσοῖρε : 

δΔΟΟΙ͂ΡΟ οἴἶδηη 50] ρου ἔΥγθατη, οαἱΐ δυιάαχ ΜΔΥΒ 

οὔτ ΜαΒ18 ργοργίασπη ἀραϊξ τ πι8, 

Μογουτὶ : [πδ δι Θηΐπι δυτηᾶ ; ἕὰ Ὑ6γῸ ἀ6 118 Ρ Ιοάομιΐ 

τορο υἱΐδιη, ἀθβοϊοπίο υἱοῖα. 

69. ΜΑΟΕΒΟΝῚΙ ΟΟΝΒΌΠΙ5, 

Νδυθπὶ Νορίσμπο υᾶριιβ ἀοάϊοαν!ξ Ογαηΐδβ, 
ΠΥΤηΔ ΠῚ ἴῃ ΘΠ Ρ}} χορ αἴπθ βίαίιθηβ, 

4 )αηι δαγἂ πὶ ΠῚ Ουγδΐ ἴῃ (οΥΤὰ ; ἴῃ πὰ ἐ6}}. ΟΥ̓Δηὁ5 

Ἰαΐιι5 ἀδουγηθθη8 ἱπίγορί ἄστη βουηπατι Βαροΐ, 

70. ]σΒΌΕΜ. 

Νδυϑῖη ΕΠ ὶ, ο Ῥοηξ τὸχ οἱ ἀουηϊπδῖου ἰθυγθθ., 

ἀοάϊοο Ογδηΐδθ, ποη- Δ] 8 Ἐἰποίϑμη, 

ΠΔΥΘΠῚ, ΠΪ  ατ-υἀραηέϊατα υθηίογαῃ) αἰδπι, ἴῃ 4ιἃ Πΐδ6 

2606 ῬγΓωϑασίθθατη 216 ᾿ΠσΥΟΒΒΌΓαΠπ, ΟΥΟΌΠΙ : 

βορὰ οὐποίῖβ5 τοπυποίδηβ, ἱηθίαϊ, βροὶ, ρΡοηΐο, Ῥγοθ 8, 

ἢάυγη ΒΌΡΟΙ ἰογγὰ υϑβιϊρίυγη βίδὈ ΠΥ]. 

71. ΡΑΌΠῚ ΒΙΠΕΝΤΙΑΒΗ 

ΤΙΌΙ Πδρο Θχτο ΟΠ Ἶ8 [0]18 Τα ]116 ἀἰϊβοογρίδ., 

ΤΑηἴ6, φαΐ ΠΟΏΒΟΓΒ ΒΘΙΏΡΘΙ ΔΠΊ113515 δά δϑῖ, 

Τχ δδάθμη 486 Υἱξο, ἰδρι ἀθηηιθ 6 στρα ἔογαῖα, 

αἱ οδἸδιηὶ ΟἸ 885 ΠΟῊ 5: Π|ΐ 6556 σΘῃ88 ») 

Εἰ οα]άπιοβ ροϊαμη 16 ὨΙρτιιΠῚ., Πγ βίο γα ὑΌΟ 5 
Ἡυμδηθ, οἱ μα! Υθ»6ηὶ βοϊ πάθυθ πο ἢ ἴθηι, 

Μεχοιγῖο ῬμΙΠοάθηιβ, μα] οὶ αυϊὰ θη ρου 6 ἰοηρῸ 
Οἰιιθο5. οο]οβ., οἱ ναοδῖ ᾿πάδ Πηδηιι8. 

68. Εὐὔ8θεμ. 

Οὐδ 5016ϊ ἴῃ οἰιαγία ἀϊγθοῖοβ ἀθοθγα βυ]6 08, 
Ηδο βειηθϑᾶ {101 ρ] απ θα 5] 6 θα ἀδίαν ; 

Ουφααο σοοἸογᾶηι! Ρ] απλ})0 ἀαΐ Γορυΐα [ΟΥΠΊΔηῚ, 

Ουΐααδ ἀουϊὶ οα πὴ} γοβῖρα γαῖαϑα [Δ ]5 ; 
Οὐαπὶ οαἰΑΠ}ῖ5 ροϊυ 5116. 5 πλι} ἘΙΘΘΥ : ἢΪ5. ἀάγθ ἴθι ριι8 

δῃἴυν 5 ΘΥῚ ἀἸοῖα ὈΥ1ΟΥ15 ἃπιδῖ ; 
ΑΘΟΙρο εἴ Πα 50] ρυιηι, οὐ] Ναν 5. ἴθυτιιβ ΑΘπἸἀυμπηαιθ 

Τα μ]ἰβίθγιαπι αυΐδαας ἀβάθγα βαυηι. 

ΝΝδ ἢ) ἰπὰἃ δ ηϊ ἅγια φρο, ΟΥ] ΘηΪ. Τὰ ΡΠ] οἀ διαὶ 

7άπι Υυἱϊᾶπι αυςϑῖα ἀςἤοϊθπίθ Γορθ. 

69. ΜΑΟΕΒΟΝῚΙ ΟΟΝΒΌΤ18. 

Νααίΐα ταϊϊμι σγαηΐος Νορίαπο τὶ ϊθ βϑδογαυϊῖ, 
Ππηπιοϊαιηχαδ ρῥἷα ἤχὶς ἴῃ 846 5010, 

Θρογηθηΐθμι γθηΐοβ ΟΓαπίο5 ρουγθοῖιβ ἱπ ᾿ρβᾶ 

Οὐδηϊι5 εραΐ 5οΠἼη0 ΠῚ] πηδιπθηῖθ Ἰδοοῖ, 

70. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

ἐδ δοάεηι. 

ΤΟΥ Γι ἢ ἀΟΠΉΪ ΟΡ, ΤΟ ΠΑΙΟΥ πᾶσ η6 Ργοΐαπαϊ, 
Ηδς ἀαϊυν ἃ Ογδηΐθ ἴδηι 110] 5ἱοοᾶ γδῖϊδ., 

Ψϑηίονιηι Ἰονὶβ αἰα ργΐ5, 4 88 ρ6 {Ππ|6 8 Πὶ 

Ὀιιῖς αὰ πονγθηαϊ ρα} 1 τοσπα ὙΘὨ]. 

Αἱ πυῃς ἢγηιᾶ ΒΌΡΘΙ ἴογγᾶϑ ψθβιϊρία ἤρο : 

Τοιηροϑίαβ, ρϑΙαριιδ, Βρθβάμ, πιοίυβαιιθ,, νὰθ. 

γι. ῬΑΌΠΙ ΒΙΠΣΕΝΤΙΛΆΙΓ, 

Ἠδ5 {1} ἀἰβοθυριαβ ἴῃ Ῥᾶγ 88 Ὠ}1}}6 ΘΟΤΟΠδ8 
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Ἃ : 

Ἶ 

Ἔρετι : ΘΑΡῸΤ ΥἹ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΒΙΟΘΑΤΟΒΙΑ. 
ΠΝ τῇ γοαπλήχτου χλαστὰ χύπελλα μέθης. ; 

᾿μῆρρᾳ σοὶ τὰ μύροισι δεδευμένα, τῇδε κονίῃ 
σχῦλα ποθούλήτου χεῖται Ἀναξαγόρα, 

σοὶ τάδε, Λαὶς, ἅπαντα“ παρὰ προθύροις γὰρ ὃ δειλὸς 
ϑοδαι σὺν ἀκρήφαις πολλάκι παννυχίσας, 

ἐπ φυρμ οὐ χαρίεσσαν ὑπόσχεσιν, οὐδὲ μελιχρῆς 
ο΄ ἐλπίδος δῥριστὴν μῦθον ἐπεσπάσατο" 
φεῦ φεῦ, γυιοταχὴς δὲ λιπὼν τάδε σύμδολα κώμων, 

ο΄ μέμφεται ἀστρέπτου χάλλεϊ θηλυτέρης. 

12. ἈΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Εἶδον ἐγὼ τὸν πτῶχα καθήμενον ἐγγὺς ὀπώρης 
᾿ς βαχχιάδος, πουλὺν βότρυν ἀμεργόυενον" 
ἀγρονόμῳ δ᾽ ἀγόρευσα, καὶ ἔδραχεν" ἀπροϊδὴς δὲ 
τ΄ ἐγχέφαλον πλήξας ἐξεχύλισε λίθῳ. ; 
εἴα δὲ χαὶ χαίρων δ γεωπόνος" «ἃ τάχα Βάχχῳ 

« λοιδῆς καὶ θυέων μιχτὸν ἔδωχα γέρας. » 

18. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂. 

᾿ Δάφνις ὅ συριχτὰς τρομερῷ περὶ γήραϊ χάμνων, - 
ο΄ χειρὸς ἀεργηλᾶς τάνδε βαρυνομένας ᾿ 
Πανὶ φιλαγραύλῳ νομίαν ἀνέθηκε χορύναν, 
" ποι παυσάμενος καμάτων. 
: Εἰσέτι γὰρ σύριγγι μελίσδομαι, εἰσέτι φωνὰ 
ο΄ ἄτρομος ἐν τρομερῷ σώματι ναιετάει. 
Ἀλλὰ λύχοις σίντησιν ἀν᾽ οὔρεα μή τις ἐμεῖο 

Π΄ αἰπόλος ἀγγείλῃ γήραος ἀδρανίην. 

14. ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Βασσαρὶς Εὐρυνόμη σχοπελοδρόμος, ἥ ποτε ταύρων 
πολλὰ τανυχραίρων στέρνα χαραξαμένη,.- 

ἣ μέγα καγχάζουσα λεοντοφόνοις ἐπὶ νίκαις, 
παίγνιον ἀτλήτου θηρὸς ἔχουσα χάρη, 

Ἑλήχοις, Διόνυσε, τεῆς ἀμέλησα χορείης, 
᾿ Κύπριδι βαχχεύειν μᾶλλον ἐπειγομένη. 

ι1| 

ἘΠῚ Πδοο ἰπβαπδο οοῃίγαςία ροσυϊα δον οίαιἰβ, 

ΘΆΡΠΙ ΕΡῚ ἱ ὑηρσυοηξῖ5 ἀθ! θα ξ, πος ἱπ- αν ογα 

8Ρ0118 διηογο-δεῖ ἰδοθηξ Απαιᾶρογεθ, 

ἘΠῚ Πφος, 1,18. ϑγηπίδ. ΑΔ γϑϑεθυ]α δηΐπι τΐβον 

ΒΦ οὕπι δ] οβοθηξι}β 5έθρΡ6 μογποσίδηβ, 

ΠΟῚ ὙΘΓΒΌΠ, ποη σγαίδηη ῬΓΟΠῚ ΒΒ ΟΠ ΠῚ, ἢ66 ΤΡ] ]Θὼ» 

βΡ6ὶ ΒΟΓΤΩΟΠ ΘΠ ΒΌΡΟΓΒαΙη ΔΡβί -5 δὶ : 

δὰ, δὰ ! 564 δπογυδίῃβ, γο σε 5 ἢ5 βίσηΐβ ΘΟΥ ἰββα ΠΌΤ, 

τη δάϊοῖξ ᾿η ΠΟ θ}}}15 ρου] ον ἐαϊπὶ ἔδιηΐπο. 

72. ΑΘΑΤΗΙῚ ΒΟΗΟΙΑΘΤΊΟΙ.. 

ὙΙΪ ὁρὸ Ιθρογθῖι βϑαθῃηΐθη ῬΓΟΡΘ ἔγυροβ 

Βδοοδίοαβ., τηυ]έδπη ἀνάτῃ ἀθοθυρθηΐοϑιη ; 

ἀρΥ ΟΠ οὐ δυΐοιῃ ἱπάϊοανϊ, οἱ υἱάϊξ : ἱπηργουββ Ὑ6 ΤῸ 

σογοθγατι δὲ ἰδουϊαξιβ δχοαυβϑὶξ Ἰαρίάθ. 

Ὀϊχιέψαθ ἱπάθ σαυδηβ δστίοοϊᾶ : « ΑὮ ! ἑογίς ΒδΟΟΠΟ 

Πα ομἱβ δὲ βδου ποῖ! τηϊχέσμη ἀθᾶϊ τη.» 

73. ΜΑΟΕΈΡΘΟΝΗ ΟΟΝΘ 115. 

Ῥαρβηΐβ ἐΠίοθπ, ἐγοπναα βθηθοΐαΐο ἸὩθογᾶπβ, 
τηδηὰ τηοϊοϑίο- οἷο σταυδία, ἔδης 

Ῥαπὶ ἃστοϑ- ιιδπέϊ τυ βέϊοδμη ἀδαϊςανϊξ εἰανᾶπι, 

Ῥετ-ϑοηδοξαξοιη ἃ- Ῥαβίογα ἴθι5 ἀοβιβέθηβ δου θα8. 

Αἄδας οδηΐπι {Πα πηοάυϊοτ, δάμυς τνὸχ 

5[η6- ΓΘ ΤῈ ἴῃ ΓΘ Ὁ]0 ΘΟΓΡΟΓῈ Βαρίίαΐ. 

ογαμ ἸῸΡΪ5 Γαρίου 8 ΡΘΓ Τηοπΐθβ5 Π6 45 Τηθῶ 

σαΡργαυαβ πυποῖοί βοπϑοΐυς5 ἱπἢγτηϊ δίδω. 

714. ΛΟΑΑΤΗΙΓΕ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

Βδοεῖια ΕὈΓΥΠΟΤΩΘ 5ΟΟΡΌΪΟΘ- ῬΡΟΓΟΌΓΓΘΠΒ, 485 ΟἸἴπὰ ἐδῦγο- 

Ἰοησίβ-ογἶθειβ τηθ]ΐα Ρθοΐογα ἸΔΟΘΓΑΥΪ, [ΓΌτη 

οηο {|| ἃ]6 Ἑδοβίππδηβ Ἰθοηθς το οἰ ἀοπίἤδιι5 ἴη υἱοΐογιῖβ, 

᾿υβαπι ΒΔ ΌΘΠ5 ΠΟΠ-5 ΒΕ Ποηἀεθ ἔδυ εἐἀρίΐα, 

(ργορ εἴ ι9-815, ΒΑΘΟΙ6 ") ἔπδπη 5] δίϊοπθμι πορὶοχὶ, 

Ὑ ποσὶ ροΐίαβ Βδοομδγὶ ἐδβεϊπδηβ. 

Τυτθαπιϊσαας δηϊπνασι ροσυΐα ἔγαοῖα πιευὶ, 

Βο5 πιδάϊάοβ παγάο, πιπο ἔωβάοβ ρυΐνογα, οὐ μῈ5 

ι ἜΘΕΥ ὅτιογα ἴθ ἰδοὶξ Α παχαροΓΆ5. 
Ουπεῖα Εἰ δὲ, ἘΠῚ Γι : ἴυο παην Πϊπιῖπο βθρε 

ο Ὁ ̓υνεπῦτη οὐεῖα ῬΟΓΥΙΡῚΪ 1116 ΤΉ 56Γ, 

Νουα Ρἰδοϊάαπι βαῖνε, ποῖ Ρο  Ἰοϊταπῖϊα ἀϊοῖα, 
᾿ς Νὴ 4 8ρεπὶ ροββϊηὶ ἰυάογε.,, νεῦρα ἴα}: 
: Εφββιιβ ἂἱ ἰβῖδ 581 πιοπυμηθηΐα γι αυϊῈ ἈΠΊΟΓῚ5 

Μαυϊία ΘΓ ἢ 56χιβ ἀα]ο15 ΔΠΠΔΓΙ 6 μΩ. 

532. ΑΘΑΤΗΙΞ ΟΒΑΤΟΆΙ5. 

Ὁ υνϊεγα ἰερόγεπι υἱ αἱ 5} ἔγοπάε βθάθπιθη 
Ἵ ἰραπίοιπσιαε 580 Βαρομῖοα ἀοπᾶ ρεάε : 

Οὕεπὶ 5ϊἴπι}} ἀβρεχὶϊ πιὸ 5ἰβηϊποαηΐα σοί μι 

ἘΠ νερις βᾶχο ἢ} πιϊϑδεγαπία οἀραϊ. 
ΠΟ Αἀδϊάϊε ἐχϑυϊζδης : Ἐπ υἱ Π1Ὀαπιῖπα πιϊχίο 

ΠΑ π|6 οἄϑὰ {Πῦὶ]ὶ Υἱοϊϊηα, Βασοδθ, ἀάῖην. 

η3. ΜΑΘΕΡΟΝῚΙ ΘΟΝΒΌΓ 18. 

Ὀαρἢηΐβ ἀγαπαϊηῖθιι5 {Γ1115, οἱ ΘΌΓροτα {ΓΠ0, 
απο, χυᾶπὶ τἷχ τεϊϊπεὶ ἀθχίεγα, ροπάτι5 1ΠῸ6γ8, 

᾿Αρτίοοϊς Εϑυπο οἰδυᾶπι 580 ΓῸ ἔεϑϑιις ἀρτεβίθπι, 

Ῥᾶβοεγα {φιοπὶ ρεοιάθϑβ ουτνὰ βεπεοῖα νεϊαϊ. 

Νυπο ἤθοηθε οδηΐο ἴδπηθη., οαἰΠ 54116 ἱΠῚΠΊΠΓ ΠΉΠΣῸ,, Π8ΠῚ 

[ἢ 4ιδπινῖβ ἱγερῖ 0 σοῦρογα ἥγπιᾶ πιδηεῖ. ἴ τος 

δρᾷ 5:ουῖβ ἴῃ πιοηΐθ Ἰυρὶ5 πα ἀἰοῖῖε, ΄ιε5ο, 

Ραβίογεβθ, 5εηἷο 4ιᾶπι πΉϊμ] πιεηθγὰ ἰΔθεπῖ. 

᾿ΑΘΑΤΗΙΓΕ ΟΒΑΤΟΒΙ5. γ4. 

Βαξϑᾶνῖβ ΕΌΓΥΠΟΠΙΘ,, 5015 ἀτι πη ΠΕ )ι15 εγγαΐ 

Ρεοΐογα τπᾶρποόγιπιὶ ἀοοία ἔεγῖγα Βουπι, 

ΟΡ ἀοπιῖῖοβ ἱπηπηᾶπα 506 ῃ5 σε γα ἰθ0}} 68» 

Ελ βοοΐαπι πηᾶηῖθι5 ἰυὐϊῆςσατα οἀρυΐ, 

Τα νϑπίδπι, [6ηξ6, ἰπᾶ5 ΟὈ] Ια ἘΠ οᾶ5 

Αἀ Ὑεπεγῖβ ᾿υ505 1Δπὶ ποτὰ ΜΈ Πα5 ε0. 
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Θῆχα δὲ σοὶ τάδε ῥόπτρα᾽ παραῤῥίψασα δὲ χισσὸν, 

χεῖρα περισφίγξω χρυσοδέτῳ σπατάλη. 

15. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

"Ἄνδροχλος, ὦπολλον, τόδε σοὶ χέρας » ᾧ ἔπι πουλὺν 
θῆρα βαλὼν, ἄγρας εὔσχοπον εἶχε τύχην. 

Οὔποτε γϑ πλαγχτὸς γυρᾶς ἐξᾶλτο χεραίας 

ἰὸς ἐπ’ ἠλεμάτῳ χειρὸς ἑχηδολία" 
δσσάχι γὰρ τόξοιο παναγρέτις ἴαχε νευρὰ, 

τοσσάχις ἦν ἀγρεὺς ἠέρος ἣ ξυλόχου. 
Ἄνθ᾽ ὧν σοὶ τὰς Φοῖδε, τὸ Λύχτιον ὅπλον ἀγινεῖ, 

χρυσείαις πλέξας μείλιον ἀμφιδέαις. 

16. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Σὸς πόσις Ἀγχίσης, τοῦ εἵνεκα πολλάχι, Κύπρι, 
τὸ πρὶν ἐς Ἰδαίην ἔ ἔτρεχες ἠϊόνα Ἶ 

νῦν μόλις εὗρε μέλαιναν ἀ ἀπὸ χροτάφων τρίχα μόζει : 
θῆχε δὲ σοὶ προτέρης λείψανον ἡλιχίης. 

Ἀλλὰ, θεά, δύνασαι γάρ, ἢ ἡδητῆρά με τεῦξον, 
ἢ καὶ τὴν πολιὴν ὡς νεότητα δέχου. 

11. ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Οἰνοπότας Ξενοφῶν χενεὸν πίθον ἄνθετο, Βάχχε" 
δέχνυσο δ᾽ εὐμενέως" ἄλλο γὰρ οὐδὲν ἔχει. 

78. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Τὼς τρητὼς δόνακας, τὸ νάχος τόδε, τάν τε χορύναν 
ἄνθεσο Πανὶ φίλῳ, Δάφνι γυναιχοφίλα. 

ὯὮ Πὰν, δέχνυσο δῶρα τὰ “Δάφνιδος εἶσα γὰρ αὐτῷ 
καὶ μολπὰν φιλέεις χαὶ δύσερως τελέθεις. 

19. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Ἄσπορα, Πὰν λοφιῆτα, τάδε Στρατόνιχος ἀροτρεὺς 
ἀντ᾽ εὐεργεσίης ἄνθετό σοι τεμένη. [χώρην 

« Βόσχε δ᾽,» ἔφη, κ χαίρων τὰ σὰ ποίμνια, καὶ σέο 
« δέρχεο τὴν χαλκῷ μηκέτι τεμνομένην. 

« Αἴσιον εὑρήσεις τὸ ἐπαύλιον" ἐνθάδε γάρ σοι 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙΑΣ ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂: 
Ῥοϑιιΐ δυΐοπι {ἰ0] μέθο ἐγτηρᾶπα, μοάδγαψις δθἠθοίδ Ὁ 

τηΔηπ 1 Οἴησϑηη Δυγο-υἱηοία Παχυτία (απ δῖ5 αΥ̓Ηι 5). 

75. ΡΑΌΠΙ ΒΠΕΝΤΙΆΒΙΙ. 

Απάτοοϊιβ, ο ΑΡΟΪ]ο, ὰπης ΕΠ ὶ ἀροῦσα ἀεαϊοαΐ, 4110 τη} {85. 

(δγὰ5 ᾿δου]αΐιιβ, υθηαίϊοπ β (Δ αϑίατη παραϊξ Γοτέαπδηι. 

Ουΐρρο πυπαθπδηη ΔΌΘΥΓΔΠ5. ΟΌΓΥΟ ΘχβιΠαἱξ ΘΟΥηὰ 

βαρί{{., (610 ἀ6-Τηδηι ᾿πΠΟ Δ ΘΘΌΓΩ ΤηΪ530- ΟΠ ρῖΠα86 : 

ἀυοίϊοβ. δηΐπὶ δγοὰβ οπηηἰδ- Δ ΡΊΘΠ5 ἸΠΒΟΠΕΪΕ ΠΟΡΎῸΒ, 

τοῦε5. δυαΐ νϑηδίογ δου β διι βιϊνθ. 

ΡιῸ αυϊΐθαβ ποὺ {{0], ῬΈΟΡο, Γιγοΐϊίατη ἰϑίατα [γε 

ΔΌΓΟΙΒ. οἰμοίαμη. ΤΉ 115. ΔΏΠ6Ι}18, 

76. ΑΟΑΤΗΙῈ ΒΟΗΟΙ.. 

Ταυβ οοηΐαχ Ἀπολῖβοβ, ΟὈΪ 5. οδιιϑἃ 5606, ΟὙΡΥΪ, 

οΟἸΐπὰ ἴῃ Τἀθυγη ΟΌΣΓΟΡὰ5 Πἰι5, 

συ) ΡΤ ἰηγθη ἰσταιμι 4Ό ΘΙ ἃ (ΘΠ ΡΟΣ θῸ5 ἀμίων 

Ροβαϊξχαθ ἘΠῚ ῥυϊονβ τ! υἱὰ5. ἐοί δ 8, [ΤΡ] Πα, 

Αδβ6 ἰρίίαν, θα, (ροΐδβ. ϑηΐπι.,} γ6] ῬΌΟγΓΘ μι τὴ6 ἰδοῖίο, 

γΕ6] οἴϊδιη οδηϊθπι αὖ Πα νϑηΐαΐθη δοοῖρθ. 

77. ἘΒΑΤΟΒΤΗΕΝΙΒ ΒΟΗΟΙΑΞΒΤΙΟΙ 

γδοσθὴ ἀοϊυτη ἀροαϊοαν ἐἰδὶ, 

[ΒΔοΟΒο : 

ὙἹηϊῬοΐοῦ ΧΘΠΟΡΙΟΣ 

δοοῖρα θϑηΐρηθ : Δα δηΐμὴ πἰ 81} Παθοΐ. 

78. ]ΌΒΡΕΜΝ. 

Ἐογαΐδϑ ΔΓ Πα ἴη68., ῬΘΙ Θὰ ἤᾶπο δἴααθ οἸδυδιη 

ἀδάϊοα Ῥαηὶ οδγῸ, ΠΔΡΠΠΐ πη] ΘΓ Τη - Δπηδΐον. 

Ο Ρὰῃ, δοοῖραε ἀοηὰ Πρμηϊά 8; ἐραιι6 Θηΐτα δὸ ἢΠ|6 

οἵ οδηξαπὶ ἃπιὰ8 οἵ ἰηξδυβίο-ιηογ Πᾶρτδβ. 

19. ΑΟΑΤΗΙῈ ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΟΙ. 

Νοπ-οοηβίίαβ, ὁ Ῥδὴ αυΐ-601168-γοααδηΐαβ, δέγα πίοι 

ῬΓῸ Βοπϑῆοϊο σοηβθογαυῖ {Π0Ὶ ρα ίθβ- τὶ. [γδίου ἢδ5 

« Ῥᾷβορ, ἀαἰχίξ, Ἰωΐαβ ἔπο8 στοροβ, δ ἔσδπι ΤΟΥ ΤΆΓὴ 

« ΘΟΠ ΘΙΏΡΙΆΓΘ, ΦΥΟ 7 αἰγὶ ΠΟΠ-]Ἀ -ΔΙΏΡ 118 βοἰβϑᾶμη. 

« Ἐδιιβίαχῃ ἰηγϑηΐθβ βία θα] αι : [θὲ] δηΐπῃ {ΠῚ 

Ηοϑ8 {Π0Ὶὶ ἀο Ἰ»ᾶοι]ο5 ; ΠΘ 6 5 ΡῈ. σομρ ἴα ἸΔο}5., 
ΑἸ θιπὶ Ποβίγαβ. μι Γθὰ ὙΠΟ] Π]ΔΏι18. 

ηδ. ΡΑΌΠΙῚ ΒΙΠΕΝΤΙΆΆΙΙΣ, 

«οπανίμηι ΑΙ ροἰϊπὶ αὖ Απάνοοίο. 

Απάγοοϊιιβ μΒοο οογηὰ {ἰ0ὶ ἀαϊ,, ἰαουϊδίον ΑΡΟ]]ο, 
Οὐ)ιι5 Ορ6. ἱπῃιπηθυ 8. ΡΘΡΟΝ 1116 ἔογαβ. 

ΝᾺ ΠῚ ΠΠΊΖιΙδ ἢ ΟΌΓνῸ ΘΟΪΘΡ ἜΧΕ] αν 8} ἅτοῖι 

ἘΔΙ]ογοὶ αὐ ουρ᾽ 4 η} Πι1588 βδρὶ ϊὰ Δ ΠῚ : 
564 ἀιιοῖϊο5. βοῃϊτιπ} ΠΟΡν 5 ἀδά!ι, ΠΠοοῖ 16 

Αὐΐ οα]ὸ ρυϑάδμῃι ἀθίυ!ῖ αὐ Ὠθηλογο.ς 

Ῥυοριογθὰ βϑιη]η 18 ̓πηθοῖθηβ ἀρ θα ν᾽ ῃ οἷα 

ΕἸΠ1]}ι15, ἃτιὴὰ ἀϊοαὶ Πγοῖϊα, ῬΏΡο,, {0}. 

50. ΑΘΑΤΗΙῈ ΟΒΑΤΟΆΙΒ. 

ΙΓ ἴανι5. ΑΠΟΠἾ565, ΟἹ πὶ θαι ργορίον δά 1465 

ϑΘρΡ6 σασανγῖϑι! ἢ ον, ρα] οἢ γα Ὑ ΘΠ; 
Ηδβ {|0Ὶ ΤΟΙ Πχαϊα5. αν θη 1} 65 ἀδάϊοαϊ, στα 

- ΝΊργαπι αιιθπὶ ΓΘΡΟΡΙ  ΡΘΡ οἀραΐ οἴη Ῥἱ ιπ}. 

Αὐΐ )ανθηῆθιῃ π6 υβάάθ Ῥγθοον, Πθᾶ, πᾶηι ροίθϑβ : διιϊ ἔι 

Οὐδ 6 πὶ, β'οαϊ ΨῸΡ ΡΓΙ5 1], ἃμηᾶ, 

77. ἘΒΛΑΤΟΒΘΤΉΗΕΝῚΒ ΟΒΑΤΟΒΙΒ, 

ΠΟ] τὰ αυς ΧΟΠΟΡμ ΟΝ Ε10Ὶ1, Τὴ 6, ἱπαηΐα ἀοπαῖ, 

ϑιπι6 ἴανθηβ : αἰϊιά π1], 1 φαοά ἀοδῖ, Παρεὶ. 

59. ΑΘΑΤΗΙΪ ΟΒΑΤΟΆΙ5. 

Ηδο ἱπουϊῖα {1}}} Θιγαϊοηοο ἰπρογὰ ἀδηίθ, 
Ρᾷπ, Β6Π6 ΡΓῸ ΠΊΘΓ 115, 60}}18 Δηδῖου, μα )6. 

Ῥαβοθ ἴιπᾶ5 Ὠΐο,, ᾿π 401}, οΥ̓65 : ο ΠΡ γᾷ 16 }}π|5., 

ΝΌΠΙα {ἰπη6 5 [δαὶ να πογα, ἰοΐα πὰ οί. 

Ηΐς ρβοουὶ Ἰοηϑα δγαἰἸββι γᾶ ἴθυσα, ἤθο ΕΘΠΟ 



ΕΣ ἘΠῚ τ΄ ΔΑΡΌΤ ΥἹ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΡΕΡΙΘΑΤΌΒΙΑ. 
«Ἰγὸ τερπομένη χαὶ γάμον ἐχτελέσει ». 

ὑλπου: τ΄ 80. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

: Δαφνιαχῶν βίδλων ̓Αγαθία ἣ ἐννεάς εἶμι" 
ἀλλά μ᾽ ὃ τεχτήνας ἄνθετο σοὶ, Παφίη - 

οὐ γὰρ Πιερίδεσσι. τόσον μέλω, ὅσσον Ἔρωτι, 
τοσσατίων ἀμφιέπουσα πόθων. 

᾿ Αἰτεῖ δ᾽ ἀντὶ πόνων, ἵνα οἵ διὰ σεῖο παρείη 

ΝΞ Υ ἘΉ  Υ ὙΕ ΠΟ α ὙΦ Σ΄ ΟΠ ΥΩ“ 

ἤ τινα κὴ φιλέειν, ἢ ταχὺ πειθομένην. 

δῖ. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

᾿λσπίδα ταυρείην, ἔρυμα χροὸς, ἀντιδίῳν τε 
πολλάχις ἐγχείην γευσαμένην χολάδων, 

καὶ τὸν ἀλεξιδέλεμνον ἀπὸ στέρνοιο χιτῶνα, 
καὶ χόρυν ἱππείαις θριξὶ δασυνομένην 

ἄνθετο Λυσίμαχος γέρας "Αρεῖ, γηραλέον νῦν 
ἀντὶ πανοπλίης βάχτρον ἀμειψάμενος. 

82. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

αὐζοῦς Πανὶ Μελίσχος ὃ δ᾽ ἔννεπε μὴ γέρας αἴρειν 
τούτοις" « Ἐχ χαλάμων οἶστρον ἐπεσπασάμην. » 

88. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ. 

Τὴν χιθάρην Εὔμολπος ἐπὶ τριπόδων ποτὲ Φοίδῳ 
ἄνθετο, γηραλέην χεῖρ᾽ ἐπιμεμφόμενος, 

εἶπε δέ" « Μὴ Ψαύσαιμι λύρης ἔτι, μηδ᾽ ἐθελήσω 
« τῆς πάρὸς ἁρμονίης ἐμμελέτημα φέρειν. 

« Ἠϊθέοις μελέτω χιθάρης μίτος " ἀντὶ δὲ πλήχτρου 
« σχηπανίῳ τρομερὰς χεῖρας ἐρεισάμεθα ». 

84. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Ζηνὶ τόδ᾽ ὀμφάλιον σάχεος τρύφος, ᾧ ἔπι λαιὰν 
ἔσχεν ἀριστεύων, ἄνθετο Νικαγόρας - 

πᾶν δὲ τὸ λοιπὸν ἄχοντες, ἰσήριθμός τε χαλάζῃ, 

χερμὰς καὶ ξιφέων ἐξεχόλαψε γένυς, 

ι73 

« Ἐδδο σαυάθηβ δἔιλτη πυρεϊδ8 ρου οἰοί. » 

80. ΕὔὔΒΡΕΜ. 

ΒΑΡ ΒΗ δοογατα ΠἰΡΓΟΓ απ. Ασϑί δ 50} ΘΠΠΘΔΒ : 

864 ααυΐ πι6 σοπαϊαϊξ, οοπβθογαυῖξ {{ 0], ῬΑρ δ : 

πη οηΐπιὶ Μβῖ5 ἐδηΐαπι Θυγορ-5υτῃ,, φαδπέσμι ΑἸποτὶ, 
οΥῖα ἴοἕ ΔΙΠΟΓΌΓΩῚ ΠΟΙ] εἴθ η8. 

Ῥγϑοδίαγ δυιΐθιη ῬΓῸ ΟΟΓΙΒ, αξ ΡΟ ἔθ οοπέηραξ ἱρ5ὶ 

δξ ΠΟῚ ΔΙΊΔΓΟ ΔἸ ΤΆΔ ΠῚ, ἀπέ οἶἴο τη σογαιν. 

»: 

81. ΡΑΌΠΙῚ ΒΠΕΝΤΙΑΆΒΗΙ. 

ϑδαοσέΐυτη ἔδυτγίηα πὶ, ΘΟΓΡΟΥΪ5. ἑαξοίδτη, δ χα μοϑϊατη 

ΒΦ Ρ6 συβίανϊ υἰβοογὰ,, μαβίδιη 

οἵ Τδ]δ- ργο  μοηΐθμι ἃ ρϑοΐογο {πόγᾶσθηι, 

ΒΔΙ ΘΑ Τ6 Θαυϊηῖ8 οὐ ηἶθι5 ἀθηβᾶγη 

ἀοάϊοαν!ξ 1 γβιτηδοτβ ἀοπαγίυτη Μαγίϊ, 56] πὰης 

Ῥϑοῦϊο σαπὶ σταν -ἃττηδέσγα οοτητηπίαΐο. 

82. ΣΠΌΒΡΕΜ. 

ΤΙΡίδβ Ῥαπὶ Μοιβουβ ἀδαϊεαί; δ {16 αἰχῖξ 56. ποὴ (ΟΠ 16 γα 

5 φουϑὶβ ; « ἘΞ 5 β Γαγόγοτὴ μη ὈΪ ]. » [πσπτι8 

83. ΜΑΘΕΌΟΝΗ ΟΟΝΒΌΠΙ5. 

ΑἸ άγάτὰ ΕὈτηοὶρὰβ ῬῇαΡο ἱπ ἐγ ροάϊθιι5 ΟἹ πὰ 

ἀφαϊοανξ, 5ϑη θπὶ τηᾶπῦτη ἀοϑρίοἴθηβ., 

οἱ ἀϊχίξ : « Να (εξ σογίτη βουῦτο ἵστάμτι, πϑὰ Ὑϑὶΐπῃ 

« Ῥυίογῖβ Βδυτηθηἶδθ Θχθυοθη:- Ὠβέγιτηθηξα [ΈΓΤΘ. 

« Φγοηῖθιβ ουγερ-6βίο οἰ παγ ἐμογᾶδ : ποὸ8. ὑγὸ μ]θαῖτο 

« βοῖρίοπθ ἐγθιηι]δβ πιδητι5. Γα]οἶγθ- πο ρί πι8. 

84. ΡΑΌΠΙ 5ΠΕΝΤ. 

δουὶ μος ἐγαβξαχη ΒΟ. συμ -ἀγηΒΠἶοο,, οὐϊ 5 ηἰΞ γᾶ 

“ΠΠ Ραΐον το Υ-Ῥαρμδη5, ἀθαϊσανϊξ ΝΙοαροΟΓαΒ: 

ΟΠΊΠΘ ΥΘΓῸ ΓΘΙσαῦτη ἰδ ου]α,, στδηαϊηῖ 1:6 ΡΔΓ- ΠΌΤΩΘΙῸ 

5116χ οἕ σ᾽ δαϊογοτη σοπᾶ ϑχοίαϊξ. 

ΟὐπΒυΡίαπι [αρὶοὶ σαντιΐα ΝΎρμα ἴαυμι. 

8ο. Εὐὔτρὲμ. 

αρ ιηϊδούπι βιιπιι5 μἷο ἴεν ἔθσπια νοϊ υτηΐπα,, ΒΟ ρίΟΥ 
Πεάϊοαϊ Αραι αβ αυς, Ονίβογεα, Εἰ]. 

Νῦν ποὸὴ Αοπΐάδϑ φυδπιμ ΟὈΓΑΠΙι5 ἈΠΊΟΓΟ5» 

ΘΟ Ποοῖ ἀγοδηΐβ ρίεπα Ορίἀϊπεῖβ. 
Ῥυεπιῖα ΡΓῸ ἴδπίο ποη ἰηνἀϊοϑα αθογα 

Ῥοβεῖϊϊ ; πιεῖ πιι απ ἀὰ., Πρθᾶ, νοὶ ἴδοι θπι. 

81. ΡΑΌΓΙ ΒΙΠΕΝΤΊΙΑΒΙΙ. 

Τυϊείαπι ἀοτηΐηὶ ἰαϊιγῖπαπι ἴογσιιβ., εἴ ΘΏΞ6Π,, 

ψίξεογα 40] ἰοἴϊε5. μαϑίυ ἃ Ποβίθ ἴα, 

Θρροΐογεσαε ἀγοδηΐθμι σα θα ἱμογᾶοᾶ βαρ! ἰα5., 
Ετ φαϊεϑπι 5615 {υς ἀεοογαῖαν δα], 

1 Ὑβιπηδοῖνι5 ΜΑΤῚΙ ἀϊοαΐ με : ῬΓγῸ ἴογι 015 ἈΓΠῚΪ5 

ϑβεῖρῖο βγαπάξονο Ἰάτη 5115 ὑπὺ5 ΕΥΪζ. 

82. ΕΥὔΞΡΕΜ. 

7 Ραηὶ Μεϊίξβιις ἀνεῖ φαϊαπιοβ ἄλγε, 5εἀ περαξ 1|6 

ΘΌΠΙΘΓΕ ; ΠΑΠΊΖῈΕ ἀϑίγαπι πῈ ἰγαμαῖ ᾿ἰη6,, {ἰπγεῖ, 

83. ΜΑΘΕΡΟΝῚΣ ΘΟΝΒΌ1,15. 

ΕυποΙρα5 ἀἰριῖοβ ἀοοιιβαη5 πη ἴὰ 56 1165 
Αἀ {τιροάδβ οἰϊπαγαπι ἤχιξ ΑΙ ΡΟΙ Ππ605 ; 

Να τὶ τ Ἰ τὶ ροβίμδς 51} ἀπιδ }}}6 ΟΔΓΠΊΘΠ» 

Να πῖῃϊ 511, ἀἴσθηβ, ἰδῆσεγο ἢ]ὰ ᾿γτῶ. 

Ὑγὸ3 ᾿υνεποβ ρυϊϑαῖα ἜΒ Ι γπ : ΡΓῸ Ρθοῖη6 ΠΟΡΪ5 
511 Βασα! 5. ἐγερι δ ἤγπηᾶ οοἰ απηηᾶ ΠηΔΠι15. 

84. ῬΑΌΓΙ 5ΙΠΕΝΤΊΑΒΙΙ. 

{πηροπθηὶ οἰ γρεὶ, {φαθπ ἰῶνὰ ᾿η θυ α βοϑϑιῖ, 

ΝΙ]ςαρογαβ 58 ΟΓΌΠΙ ἰᾶπὶ ᾿α]γεΐ 6558 ΤΟΥ]. 
(ῖεγα βαχουπ σταπάο,, νοϊπογθϑάια βαϑιτίς., 

Εἰ αἴδά!! τηᾶ}}5 ἈΌΓΙΡΌ ΘΓ 51}15 : 



"1. 
᾿Αλλὰ χαὶ ἀμφίδρυπτον ἐὸν τόδε χειρὶ μεναίχμᾳ 

σώζετο Νικαγόρα, σῶζε δὲ Νικαγόραν. 
Θεσμὸν τὸν Σπάρτας μενεφύλοπιν ἀμφὶ βοείᾳ 

τῆδέ τις ἀθρήσει πάντα φυλασσόμενον. 

85. ΠΑΛΛΑΔΑ, 

᾿λνάθημα πεπαιγμένον. 

'Γὸν θώ, καὶ τὰς χνή, τάν τ᾽ ἀσπίδα, καὶ δόρυ, καὶ χρᾷ, 

Γορδιοπριλάριος ἄνθετο 'Γιμοθέῳ. 

86. ΕΥ̓ΤΟΛΜΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂ ΙΛΛΟΥ- 
ΣΤΡΙΟΥ͂, 

εἰς τὸ παιχθὲν ὑπὸ Παλλαδᾶ. 

Κνημῖδας, θώρηκα, σάχος, κόρυν, ἔγχος Ἀθήνη 
“Ῥοῦφος Μεμμιάδης Τέλλιος ἐκρέμασεν. 

87. ΑΔΗΛΟΝ. 

Ἄνθετο σοὶ χορύνην χαὶ νεδρίδας ὑμέτερος Πὰν, 

Εὔϊε, καλλείψας σὸν χορὸν ἐκ Παφίης. 

Ἠχὼ γὰρ φιλέει, καὶ πλάζεται: ἀλλὰ σὺ, Βάχχε, 
ἵλαθι τῷ ξυνὴν ἀμφιέποντι τύχην. 

88. ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ ΜΑΚΙΔΟΝΟΣ. 

Αὐτὴ σοὶ Κυθέρεια τὸν ἱμερόεντ᾽ ἀπὸ μαστῶν, 
3 ΝΣ , ᾿" Υ̓́Ν Υ͂ 
Γνὼ, λυσαμένη χεστὸν ἔδωχεν ἔχειν, 

ὡς ἂν θελξινόοισιν ἀεὶ φίλτροισι δαμάζης μαςη 
, .- , 

ἀνέρας" ἐχρήσω δ᾽ εἰς ἐμὲ πᾶσι μόνον. 

89. ΜΑΙΚΙΟΥ͂ ΚΟΙΝΤΟΥ͂. 

᾿ἀχταίης νησῖδος ἁλιξάντοισι, Πρίηπε, 

χοιράσι χαὶ τρηχεῖ τερπόμενε σχοπέλῳ, 
σοὶ Πάρις ὀστραχόδερμον ὕπ᾽ εὐθήροισι δαμέντα 

ὃ γριπεὺς χαλάμοις χάραδον ἐχρέμασεν" 
σάρκα μὲν ἔμπυρον αὐτὸς ὅφ᾽ ἡμίδρωτον ὀδόντα 

θεὶς μάχαρ, αὐτὸ δὲ σοὶ τοῦτο πόρε σχύδαλον. 

ΑΝΤΗΟΘΙΘΘΙ15 ΡΑΙΑΤΙΝῈ 
Μ γατη οϊδηι οἰ Γοι τη Ἰδοοθγαίατη ΠοΟ τηδι ΒΘ] ΟΟ58 

βου δρδΐαν ἃ- ΝΙοᾶροτα, οἵ βουγαραΐ ΝΙ οαρονιη,. 

1οροπὶ ϑραγίθο 46 τϑβἰβίθηδο-᾿η- δοῖθ ἴῃ βοιΐο 

οΟ ΔΙΊ 4015 υἱάθθ! ἰοΐδιη οΟὈβουνίδμη. 

85. ΡΑΠΙΠΑΌΕ, 

Ποάϊοδίο ᾿πάϊογᾶ. 

Τὸν θώ (Ἰογσαηι) οἱ τὰς κνή (οογοαϊία) οἵ ϑοιΐαχη οἵ Παϑίατη 

Θογαϊορυ !ατίιβ ἀραϊοανὶ: Τἰπιοίμθο. [οἱ χρᾶ (φαίδα)") 

860. ΕὔΤΟΙΜΙΙ ΒΟΗΟΙΑΘΤΊΙΟΙ 11.1.- 

5ΤΆΙ5, 

ἴῃ πὰ Ἰυϑαπι Ρα δὰ, 

Κνημῖδας, θώρηχα, βουΐαπι, ρα]θᾶπι, ᾿δϑέδγη Μίπθυυ 

Βαΐα5 ΟΟἸ] 5, Μοιημητ- ἢ ι8., Βαϑροπαϊ 

87. ΙΝΟΈΆΤΙ. 

Ὀοάϊοανὶξ ἘΠῚ] οἰανδηι οἵ Πἰπμ]ΘΟΡΌΤΩ -Ὀ6}165 ἴα Ῥδη,, 

Ενίθ, τγοὶϊοΐο ομοστο ἔπο ΡῸΓ Ῥρ ἰδ : 

δδο δηΐπι ἀπηδΐ, οἵ υαραίυσ; δὲ ἴα, ΒδρΟΘ, 

Ῥγορ 8 - 518. σοτητηπηΐ βογίθ αἰϑηΐ ! 

88. ΑΝΤΙΡΗΑΝΙῚΒ ΜΑΟΘΕΌΟΝΙΒ. 

[Ρ88 {01 Ογέμογθα ἀ θ᾽ οἰ ϑιπ ἃ τη ΠΊΪδ8., 

πο, Βοϊαΐαπι οοβίαπι ἀραϊξ μάθογα, 

αὖ δΔηϊπηιτη - ἀ6 Ἰπ’ ΘΕ 115 ΒΘΙΏΡΟΓ ΡΒ γἰβ ἀομοὺ 

ΥΪΓΟΒ: ιι88 ὙΘΙῸ 68 ΟἸΏΠΪθ 115 ἴῃ Τὴ6 80] πη. 

89. ΜΖΞΟΙΙ ΟΥΙΝΤΙ. 

1 [0γ8}15 ᾿ῃ50]8 τηδυὶ - ἔτ {|8, Ῥυΐαρθ, 

δα 5 οἵ ἈΒΡΘῸ σϑυᾶθηβ ΒΟΟΡυΪο, 

ΕἸ Ὶ Ῥαυῖβ ἀγα ατη Ἰαρ  ἀθ8- 6116 5} (]Ἰοἴθιι8 

οΔἸδηΐβ ἀομηδίστῃ ῥἰβοδίογ βρη. 

Οδγπθῖὴ αυϊᾷθμι 6χ -ἴρηθ 511 ΒΘ ) ΟΟΥΤΟΒΌΓΩ ἀδπΐθηι 

Ῥοβυΐέ θϑαΐαβ,, ΒΟ ̓πὶ δαΐθηι {0 μος Ῥγώ θα μα! αἰηοπ. 

516 ἴᾶτηθη ΔΙῚ 5115 ἀοηηὶ υἱγιαϊθ πδ δ! αὶ, 

Ετ ἀομῖπο 56ΘΙΏ ΡΟ οαιιδα 58 }1]5 δγαῖ. 

Οὐοίϊχιοι τα] ] τ} ϑράντα ἀθάϊ ΠουυῖάἊα Ἰορο8, 
ϑουναῖαϑ ΟΠ Π68 ΘΘΓΠΪ5 ἰῃ ΠΟΟ ΟἸΥΡΘΟ. 

8δ. ῬΑΙΙΠΑΙΕ. 

ΤῊ} οἵ ἴθ οἰγρθυμιααδ βἰπναὶ οὐπὶ οαβ5146 ουπὶ σαὶ 

ΟΟΓαΙΟρΡ ΑΓ Ι5 ΘΟ ΒΘΟΓΟ ΤΙποί ΘΟ. 

86. ΕΥΤΟΙΜΙΙ ΟΒΑΤΟΒΙ5, Ὑἱγὶ ἐἰμοένὶς, 

ἐς εἰπε, 

Ἰλη56Π, ΟΟΓΘΔ8, ΟἸΥΡΘαΠ., ρα! θᾶπι, ᾿μογτᾶοα ΜΙηουνῷ 

Ἀυΐὰ8 Μοπιπιδ 68 Ο}]] 8. μος ροβαυΐϊ. 

87. ἸΙΝΟΕΆΤΙ. 

ΝΝΘΒΡΙ4α5 εἴ οἰάνδπι {01 Ραμ ἀϊοαὶ, Ετὶθ., 4υϊοθθα 

Τοβϑυῖὶ 116 ἴμο8. οαρῖα8. ΔΠΊΟΓΘ ΘΠΟΓΟβ. 

Εσθο ΘΙ ΠΟΠΊΟΤΕΠΙ ΠΌΘΡΙϊ ναρβ ἃνῖα, ΒΔΟΟ 6, 

ΑΥΒ ἅ}Π1 οϑὲ οδάθιῃ 4020 110], ἀὰ γϑηΐδῃι. 

88. ΑΝΤΙΡΗΛΝΙ5. 

[πο , 16 ῬΓΟΡΓ 5 4α θη βο νοΐ 'ρϑὰ ρδῃ}}}15, 

συπο, Ογίμογθα, {0ὶ οοβῖοη μά θ σα θα ϊΐ, 

Μυ]ῖα νυἱγάπι ροβ865 Πδπηπηαγαὶ υἱ ρϑοίογᾶ : 50108 

564 ἘΡῚ 5ὰπὶ ἰαηΐα ἴγαινἀδ ραιϊτι5 οσὸ. 

89. ΜΕΕΙΙ. 

Ο οἱἱϊ 5ϊπὶ οογάϊ βοορῃ]ογαι 5ᾶχ, ῬΡΙΔΡΘ, 

Ἐπ Ὀγθνῖα ἰηβδ 5 48 ΠΊᾶΓ6 ΤΔαΪὶ ἃ αι 5, 
Τορπῖηθ οὐπὰ ἀπγο ρεπάδὶ {0Ὶ σαΡΆΡι.5 ἰδίθ, 

Οὐδπι Ῥαγὶ5 1π514115 Θοριϊ ἀγα Πα Ποἰ8. 
1ρ86 φυϊάδιι οᾶγμΘ ἢ 86 ΠΊ650 ἀθηΐα νόογανϊΐ» 

ἘΕΙΙΧ ; Ἔχυν 8 δὰΐ ρυϊαὶ 6556 {Π0]. 



ΘΑΡΌΤ ΥἹ. ἘΡΙΟΒΆΜΜΑΤΑ ΘΕΒΙΘΛΤΟΒΙΑ. 

᾿ Τῷ σὺ δίδου μὴ πολλὰ, δι᾽ εὖ γλνκῳ δὲ λίνοιο, 
δαῖμον, δλαχτούσης ποδός ἢ ἠσυχίην. 

90. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ. 

Ἄγχυραν ἐμόρύοιχον, ἐρυσινηΐδα, 
κώπας τε δισσὰς τὰς ἀπωσιχυμάτους, 
χαὶ δικτύοις μόλιδδον ἡψιδωμένον, 
χύρτους τε φελλοῖς τοὺς ἐπεσφραγισμένους, 
χαὶ πῖλον ἀμφίχρηνον ὑδασιστεγῇ , 
λίθον τε ναύταις ἑσπέρης πυρσητόχον, 
ἁλὸς τύραννε, σοὶ, Πόσειδον, Ἀρχιχλῆς 
ἔθηχε, λήξας τῆς ἐπ᾽ ἠόνων ἄλης. 

91. ΘΑΛΛΟΥ͂ ΜΙΛΗΣΙΟΥ͂. 

Ἀσπίδα μὲν Πρόμαχος, τὰ δὲ δούρατα θῆχεν ᾿Ἀχοντεὺς, 
τὸ ξίφος Εὐμήδης, τόξα δὲ ταῦτα Κύδων, 

ἹἽἹππομέδων τὰ χαλινὰ, χόρυν δ᾽ ἀνέθηχε Μελάντας, 
χνημῖδας Νίχων, χοντὸν Ἀριστόμαχος, 

τὸν θώρηκα Φιλῖνος " ἀεὶ δ᾽, Ἄρες βροτολοιγὲ, 
σχῦλα φέρειν δῴης πᾶσιν ἀπ᾽ ἀντιπάλων. 

92. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΈΩΣ. 

Αὐλὸν χαμινευτῆρα τὸν φιλήνεμον, 
δίνην τε χνησίχρυσον ὀξυδήχτορα, 
χαὶ τὸν δίχηλον καρχίνον πυραγρέτην, 
πτωχὸς πόδας τε τούσδε λειψανηλόγους, 
ὃ χρυσοτέχτων Δημοφῶν Κυλληνίῳ 
ἔθηκε, γήρα χανθὸν ἐζοφωμένος. 

98. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ. 

Ἁρπαλίων ὃ πρέσέξυς, ὃ πᾶς ῥυτὶς, οὐπιλινευτὴς, 
τόνδε παρ᾽ Ἣ ρραχλεῖ θῆκέ με τὸν σιδύνην, 

ἐχ πολλοῦ πλειῶνος ἐπεὶ " βάρος οὐχέτι χεῖρες 

ἔσθενον, εἰς χεφαλὴν δ᾽ ἤλυθε λευχοτέρην. 

94. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝ. 

Ἀραξόχειρα ταῦτά σοι τὰ τύμπανα, 
᾿ χαὶ χύμδαλ᾽ ὀξύδουπα χοιλοχείλεα, 
διδύμους τε λωτοὺς χεροδόας, ἐφ᾽ οἷς ποτὲ 

ἐπωλόλυξεν αὐχένα στροδιλίσας. 
λυσιφλεδῇ τε σάγαριν ἀμφιθηγέα, 
λεοντόδιφρε, σοὶ, ἹῬέη,, Κλυτοσθένης 

ἔθηχε, λυσσητῆρα γηράσας πόδα. 

96. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂. 

Βουστρόφον, ἀχροσίδαρον, ἀπειλητῆρα μύωπα, 

1ἼΣ 

σαΐ ἔὰ ἀᾶ ποὴ τπηυ]α αυϊάδιη, 56ἃ Ρδὺ δυβέυπι τοίθ, 

ο ἄφιθομ, ᾿αἰγδης 5 βίοιηδοιὶ ΓΘ αΐθμη ! 

90. ΡΗΠΙΡΡῚ ΤΗΕΘΘΑΠΟΝΊΘΕΝΘΒΙ5. 

ἈΠΟΟΓΆΠΙ ΤᾺ ΙΒΟΟΓΏΠ-᾿ΠοοΙδιη, ΓΕ ΠΔΟΌΪαΤ -ΠᾶΥΪ8., 

ΓΟΙΏΟΒΙΙΘ ἀπο5 4υϊθι5- πη -Τ ΟΡ αν, 

ἃς τοῖϊθιϑ ΡΙυστωθαμα ᾿η-αἰγουϊα -ΡΡΘηβαμα, 

Πᾶ55ΔΒ406 5ΌΡΟΥΙθιιΒ βαροιβιρηδίαβ, 

οἵ ρίθατα σδραξ- δι ἱθηΐουη, ἐπι θΓ65 -ἀγοθηἑομι, 

5 ΠΟΘΙ 6. δας 5 Ὑ ΒΟ ἰρηθϑ- ΡΥ Θηΐθιη, 

γηδγΪβ τορηδίοσ, Ε0ὶ, Νορίαπο, Αγ θῖο 165 

Ῥοβυϊξ, ἀδβίπθηβ ἃ γαρδίίΐομα δᾶ "[[ογὰ. 

91. ΤΗΑΓΠῚ ΜΙΠΕΘΊΙ. 

ΟἸγροῦμῃ Ῥγοιηδοῦιβ, ἰδουϊα ἃυΐθμι ροϑυϊξ Αοοηΐθαβ, 

Θηβθπι ἙΌΤηΘ68., ΔΓΟῸΒ Ὑ6ΤῸ ἤοβο6 Ογάοῃ, 

Ηἱρροτηθάοῃ ἔγδοπα., ρθη ἃρρομαϊ: Μοϊδηΐαβ, 

οοΥρᾶβ Νῖίοο, οομΐξυτη ΑὙἰβίοιηδομιβ, 

Ἰοτίεδιῃ ΡΠ π.5. Θθ ΡΟ Υ δυΐθιη, ΜΑΓ5 Ποιηϊτη-ῬΟΓϊοῖοῷ, 

ΒΡΟΪ᾽α τὸρογίδγο ἀοπθβ οαποίοβ ἀθ Ποβεϊθι5, 

92. ΡΗΠΠΙΡΡῚ ΤΗΕΒΒΑΠΟΝΙΟΈΝΘΙ5. 

Τυθῦτη ἐδιηϊπυτη-Θχοϊδηΐθμ, υϑηξυτη-διηδηΐθιἢ, 

οἵ Ἰϊπηδη ΔΌΣΕΙ -τ δα δηΐοια, δ᾽ ου [6 Υ - του ἀδηΐθιη, 

οἵ ὈΙΓαΓοῦμη σΑΠΟΓΌΤΩ,, ὈΓΟΙΡΘτΩ, 

ἸΘρογίβαμθ ῥϑᾶὰθϑ ἤο5 γι 4 υ}15- ΟΠ σοηαϊβ. 

δυγιοχ ὈΘορΡἤοη ΟΥ]οηΐο (ΓΟ Υ]ΟῚ 

Ροϑβυϊξ, βοποοΐα οσυϊαπι ΟὈβουΓδίι8. 

93. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΏΟΝΙΙ. 

ἨδΙΓΡΑΙο βθηθχ, ἰοΐιβ γυρα,, οὈβογυδίου-Ἰἰπογιμ, 

ΒοσοΘ ἂρυὰ Ηδγοι]θπ ροϑβιῖ τὴ6 ᾿δουϊατη, 

ΘΧχ Ἰοηρο ἔῦο φαυοῃίδιη δα -βΡοηάτι5 ποη-Ἶπ ᾿κπ τῷ 

γδιθραηΐξ, ἱπᾷαθ σδριΐξ ἦ}56 ἰγδηβ1 ΘΔΠΪ 8. 

94. ΡΗΠΙ͂ΡΡῚ ΤΗΕΒΒΑΙ͂.. 

Μδηΐθ8- Ρυ]βαηᾶα Πέρο ΕΠ0Ὶ γτηρᾶπᾶ, 

δἔ οὐτραῖὶα δοιιξϊ-ϑοηΐ, οοηοᾶυ 5- Δ ὈΓ15., 

βοιηϊπαβαιδ ΕΠ 0185 ΘΟ ΠῚ -τοθοδηΐοβ,, δὰ αι Φυοπάδιῃ 

ὉΠυ]ανὴ οογυΐοθιη ΘΟπίογΠ 68, 

οἵ υϑῃδβ8- ΤΌΤ ρθηΐθμη ΒΘΟΌΓΙ σΪΆ τὴ ὉΓΓΙΠΊ(Π6-δουέδηη, 

Ἰϑομῖα5- πϑιἀθηξὶ ΠῚ, ΒΗΘα,, ΟἸγ βίη 65 

ἀράϊοανῖξ, Γατ δαπάτμῃ ααϊ- οηβθηα ΡΘάθιη. 

95. ΑΝΤΙΡΗΙΠΠ]. Παπ 

Βογυθϑ- υ οοπυθγί, ἰῃ-5 τη τη - ΓΤ Όμ,, ΤηΪ Π8 ΘΟ ΠῚ δέ πη - 

Ἀξεάάε νἱοεπὶ, Πευβ, εἰ σἀρδηῖ, ἀα, τοῖα ἰὰπίτπι, 

ὕπάδε υἱτὶ βιοπιδου5 ἀδϑιπαὶ 6556 ἰαϊγαηβ. 

92. ῬΗΙΠΙΡΡΙῚ, 

 Βδης ἴῃ ολπιῖπο ἤδθγα ἀπιδηΐεπι Εἰ ̓ᾶπι, 

Αὐτίααθ δἀάδοθπι ΤΠ ΟΓ51 0115 Εϊπηᾶ ΠῚ 5018, 

Τρηϊσαι γὰρ ἀὰ5. ὈΠρΌΪΑ5 ΟΔΠΟΡῚ ἀσαᾶ5, 
Ρεάεβααδ ἰθρουὶβ ΘΟ Προ πδϑ5 δ 360}068, 
Ηδο ἴυϑογῦ δυγὶ Πεμιορίοη ΟΥ] θη 

Οὔυ]οβ βεπεοίᾶ ᾿ὰπὶ [ΘΠΘὈΓΌβοθη5 ἀϊοδΐ, 



1τὸ 

χαὶ πήραν μέτρου σιτοδόχον σπορίμου 
γαμψόν τε δρέπανον σταχυητόμον, ὅπλον ἀρούρης, 

χαὶ " παλιουρόφορον, χεῖρα θέρευς, τρίναχα, 
χαὶ τρητοὺς ποδεῶνας ὃ γατόμος ἄνθετο Δηοῖ 

Πάρμις, ἀνιηρῶν παυσάμενος χαμάτων. 

960. ΕΡΥΚΙΟΥ͂. 

1Ιλαύχων χαὶ Κορύδων, οἱ ἐν οὔρεσι βουχολέοντες, 
᾿Ἀρχάδες ἀμφότεροι, τὸν χεραὸν δαμάλην 

Πανὶ φιλωρείτᾳ Κυλληνίῳ αὐερύσαντες 
ἔῤῥεξαν, καί οἱ δωδεκάδωρα χέρα 

ἅλῳ μαχροτένοντι ποτὶ πλατάνιστον ἔπαξαν 

εὐρεῖαν, νομίῳ καλὸν ἄγαλμα θεῷ. 

97. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΊΟΥ. 

Δοῦρας ᾿Αλεξάνδροιο᾽ λέγει δέ σε γοάμματ᾽ ἐχεῖνον 
ἐχ πολέμου θέσθαι σύμδολον Ἀρτέμιδι 

ὅπλον ἀνικήτοιο βραχίονος. Ἂ χαλὸν ἔγχος, 

ᾧ πόντος χαὶ χθὼν εἶχε χραδαινομένῳ. 

“Ἴλαθι, δοῦρας ἀταρόές " ἀεὶ δέ σε πᾶς τις ἀθρήσας 

ταρδήσει, μεγάλης μνησάμενος παλάμης. 

. 98. ΖΩΝΑ. 

Δηοῖ λιχμαίῃ καὶ ἐναυλαχοφοίτισιν “ὥραις 
Ἡρῶναξ πενιχρῆς ἐξ ὀλιγηροσίης 

μοῖραν ἀλωΐτα στάχυος, πάνσπερμά τε ταῦτα 
ὄσπρι᾽ ἐπὶ πλαχίνου τοῦδ᾽ ἔθετο τρίποδος, 

ἐχ μικρῶν ὀλίγιστα " πέπατο γὰρ οὐ μέγα τοῦτο 
χληρίον ἐν λυπρὴ τῇδε γεωλοφίῃ. 

99. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ. 

Κόψας ἐκ φηγοῦ σε τὸν αὐτόφλοιον ἔθηχεν 
Πᾶνα Φιλοξενίδης, ὃ χλυτὸς αἰγελάτης, 

θύσας αἰγιδάτην πολιὸν τράγον, ἔν τε γάλαχτι 
πρωτογόνῳ βωμοὺς τοὺς ἱεροὺς μεθύσας. 

Ἀνθ᾽ ὧν ἐν σηχοῖς διδυμιητόχοι αἶγες ἔσονται 
γαστέρα, φεύγουσαι τρηχὺν ὀδόντα λύχου. 

100. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Λαμπάδα,, τὴν χούροις ἱερὴν ἔριν, ὠχὺς ἐνέγκας, 
οἷα Προμηθείης μνῆμα πυροχλοπίης, 

γίχης χλεινὸν ἄεθλον, ἔτ᾽ ἐχ χερὸς ἔμπυρον “Ἑρμῇ 
θῆχεν " ὁμωνυμίη παῖς πατρὸς Ἀντιφάνης. 

101. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Ξί 
τ φη τὰ πολλῶν χνωδάλων λαιμητόμα 

ἈΑΝΤΗΟΘΙΠΘΘΙῈ ΡΑΤΑΤΙΝΕ 

οἵ Ῥϑγδμπι ΘΠ Β.1 80 {ΓΘ ἢ ΒΡ ηαϊ οὰρδοθπὶ, [οὰπὶ,᾿ 
ΔάΠΠΟΔΙΉΊ(ΙΙΘ (Ἀ]ΟΘιη ΒΡ 1015: 8θοδη 15, Ἰηδί τ απηοπίυτη ταϑέϊ- Ὁ 

οἵ ῥ᾽! ΘΓ πη (9), ΤηΔ ΠΌΤ δοϑίδ 8. ()η)) 6555), ἐγ ἀοπίθτη., 

οἵ Ῥογξαβοβ Ῥϑύοπϑϑ δρτίοοϊα ἀδαϊοανῖξ Οογοτί. , Ξ' 

ῬΑΓΙΪβ., {5010 1.5 ΦυϊΘβ 68 ἃ ἸΔΡΟΥ θι8. 

90. ΕΒΥΟΗ. 

ΟἸδιοοι οἱ σογγάοιῃ, ἴῃ τοη θα8. ΒῈ Βα] οἰ αΐ6 5, 

Αὐοδθβ Δθο., ΟΟΥΠ πὰ ἢ ΘΟ 

Ῥδηὶ τῃηοηΐ της διηδης ΟΥ]]Θηἷο οογυϊοθ-τοίνδοία 

ἱπητηουθγαηΐ, οἱ δ᾽αβ ἀποάδοϊμ)- Ρ]μηᾶγαῃι οογμὰᾶ 

οἷανο {γαθα}ῖ δὰ ρ]δίδπυση δἰ ἠχογαηΐ 

Ῥδξιυ αι, ραβίογδ!! ρυ]Ογατα οὈ]θοΐαπηθηΐαπι ἄθο, 

97. ΑΝΤΙΡΗΙΠΠῚ ΒΥΖΑΝΤΙΙ. 

Ηδβία Αἰοχδησγὶ ; αἰοϊίᾳιθ {6 ἰηβουρεο ΠΠατὰ 

Ῥοβέ ΒΘ τὴ Ροϑυΐββα Πίδηδο ΒΥ ΒΟ  α ΠῚ 

ἰην οί Ὀγδοῦ πάτο ἅττ. ΑΒ, Ρυ]ογὰ ἰδηοθᾶ, 

οἱ Ροηΐαβ οἱ ἴογγα οθᾶθθαΐ υἱθγαΐδ 1 ὡὐῖα 

Β]νθ,, μαϑία ἱπίγορί ἃ ! 0 ΒΘΠΊΡΘ. ἀυϊβααΐβ 6 οοηδρίοδέιιφο, 
σΟΠ γι ϊϑοθῖ,, Τηᾶσηδθ ΤΩΘΙΊΟΥ ΔΙ Πιξθ. 

98. ΖΟΝ ΞΕ. 

Οὐγϑυὶ υδηηΐ- ῬΓϑοϑι αἱ δὲ 50] ΟΓ τ -Ὑἰϑἐα τ] οἴ θ8. ΗΟΥΒ 

ἨδΓΟΠᾶΧχ ῬΔΌΡΘΓΘ 6Χ Δ 96}}}-δγαί!οη6 

ΡΟΡΟΠΘ ΠῚ οχ-ἃγθᾶ δι βίδγιπ), οἵ οτηηΐσοπᾶ μέθο 

ἸΘσΌΤΪΠἃ ΒΈΡΘΙ ΤΠΔΥΤΏΊΟΓΘΟ ὨΟΟΟΘ ρΡοϑυϊξ ἱτροᾶθ, 

ΘΧ ῬΑΓΥΪ8 Ῥδιιοἰβδί μηδ : ροβδδᾶθγαΐ δηΐτη ΠῸῚ ΤηΔσΉ ΤΩ πος 

Ῥδίγτηοηΐατη ἴῃ βίου Ποοο6 φΟἸ]]ἰοα]ο. 

99. ΡΗΠΙΡΡῚ ΤΗΕΒΒΑΤΟΝΙΟΘΕΝΘΙΒ, 

ϑοοίαμη 6χ ἴάρο 6 ποη-ἀθιηρίο- ον 6. ρΡοϑυϊξ 

Ῥδηθπι ῬΕΙΠΟΧΘηΪ 685. οΘΙ ΘὈΥ 8. σἀργαυῖαβ, [Θχᾷαδ ᾿δοῖθ 

Ροβίαδι τ οἸυογδξ οαρΥΓατη-τηδυϊξατη οΔη Τὰ ΠΙΓΟΊΠΩ, 

ῬΥΙΠΡΑΓ-τηδίγ 5. δἰ ἑαγῖα βδογὰ ἱπουυογδί. ; 

ῬΙΓῸ υϊθαβ ἴῃ βία} 15 σθι !] ραγὲθ ΟδΡΘΙ ὦ ογαηΐ 

αἴθ, ἀου! δηΐθ8 ἀσγατη ἀδπίθῃι Ἰυρὶ. 

100. ΟΒΙΝΑΘΟΒΕ. τω 

᾿ μδιηρδάθῃι, [αν ϑηΐθιιβ βου τη οογέδμμθη, οθῖδι ψαϊ-ἑα]ογαΐ, 

ἀυδϑὶ Ῥγοιηθίμϊ τηοηυχηθηΐατη ἱπεῖσηθ- Τρ Θηα0-[ὈΓῈ, 

υἱοίουϊθ ἰηβίσηθ ρου απι, δά ο 6 τηδῖ ἀγἀοπέοτη Μ6Ὶ- 

Ροϑβυϊξ σορπουηϊηΐθ Π] 15 Ῥδίν! ἈΠΕ ΡΔΠ68. [σατο 

101. ΡΗΠΗΡΡΙ. 

ΕΠ565 4 τη] Ἁγ πὴ ΠΘβίϊυ τη σα] 5- 6  Γοἀογαηΐ, 

97. ἈΝΤΙΡΕΙΙΙ. 

Ἠδία 65. ΑἸΘΧΔΉΟ ΓΙ : ἴα ᾿ἰϊογὰ τηοηβίγαϊ ἃ} 1050 

ῬΔ]]Δ 41 ροϑὶ θ6}}1 ργοβθρϑιὰ τυυ]ῖα ἀδίδηι. 

ἘταχΙη 5 Ὁ ἴθ ΠἸχ νᾶ }115 νἱ γαῖα ᾿Δοθγ 5, 

ται οὰϊ 16}}}8. οοϑϑιῖ εἴ ἀπᾶδ Π1Δ1 15. 

Ο ἰμνϊοῖα ἴανθ, {αδηὶ ΠΘΠΊΟ πιιη αιιοα 6 σοΘγηϊ, 

Τπἰρορίάς ἀθχίσ 4υϊη ΠΙΘΠΊΟΝ ἴρ58 ἰγομηδῖ, 

ΙΟΙ. ῬΒΙΓΙΡΡῚ ὙΒΕΒΒΑΙ,, 

Ου]ιγοβ τηδάἀθηΐθδβ ἃ [ουάγαμι Θά 1]}0}5 Ὄ  ἐκ ἃ 



ΘΟΑΡῸΤ ΥἹ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΡΕΡΙΘΑΤΟΗΙΑ. 

ΤΟΥΜΑ͂Σ τε μεῦυς πορηνέμους, 
᾿ ἦθμόν τε πουλύτρητον, ἠδὲ τετράπουν, 
᾿ πυρὸς γέφυραν, ἐσχάρην κρεηδόκον, 
, ε ξαήμς τὴν λίπους ἀφρηλόγον, 

᾿ ὁμοῦ χρεάγρη τῇ σιδηροδαχτύλῳ, 
βραδυσχελὴς Ἥφαιστε, σοὶ Τιμασίων 

᾿ ἔθηχεν, ἀχμῆς γυῖον ὠρφανωμένος. 

ρ υ9; ὙὝΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂: 

᾿ Ῥοιὴν ξανθοχίτωνα, γεραιόφλοιά τεσῦχα, 

; 

Εν 

δ κοῦ; χοα ΠΝ ἐν τ ΣΤΥ σον Ὁ 

Ε- 

“καὶ ῥοδέας σταφυλῆς ὠμὸν ἀποσπάδιον, 
μῆλόν θ᾽ ἡδύπνουν λεπτῇ πεποχωμένον ἄχνη, 
τὸ χάρυον χλωρῶν ἐχφανὲς δὲ λεπίδων ὰ 

χαὶ σίχυον χνοάοντα, τὸν ἐν φύλλοις πεδοχοίτην, 
"κα ΓΈΡΟΝ ἤδη χρυσοχίτων᾽ ἐλάην, 

ἢ φιλοδῖτα Πρίηπε, φυτοσχάφος ἄνθετο Λάμων, 
εὐξαενις καὶ γυίοις εὐξάμενος θαλέθειν. 

1038. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Στάθμην ἰθυτενῇ μολιδαχθέα,, δουριτυπῇ τε 
Γῇ σφῦραν, χαὶ γυρὰς ἀμφιδέτους ἀρίδας, 

χαὶ πέλεχυν στελεχητόμον, ἰθύδρομόν τε 
7 μιλτείῳ στάγματι πειθόμενον ̓ 

τρύπανά θ᾽ ἑλχεσίχειρα, τέρετρά τε » μιλτοχαρῇ τε 
σχοῖνον, ὕπ᾽ ἀχρονύχῳ ψαλλομένην χανόνι, 

σοὶ, χούρη γλαυχῶπι, Λεόντιχος ὥπασε δῶρον, 
ἄνθος ἐπεὶ γυίων πᾶν ἀπέδυσε χρόνος. 

104. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Σπερμοφόρον πήρην ωυδμ. χὠλεσίδωλον 

σφῦραν, χαὶ γαμψὰς πυρολόγους δρεπάνας, 

χαὶ τριδόλους ὀξεῖς ἀχυρότριδας » ἱστοθόην τε 

σὺν γυροῖς ἀρότροις,, χαὶ φιλόγαιον ὕνιν, 
᾿ χέντρα τ᾽ ὀπισθονυγῇ, καὶ βουστρόφα δεσμὰ τενόντων, 

χαὶ τρίναχας ξυλίνας, χεῖρας ἀρουροπόνων, 

γυῖ ἅτε πηρωθεὶς Λυσίξενος αὔλαχι πολλῇ 

ἘΠῚ 

εἴ ᾿ἰσῃϑιη-Δϑηΐθβ. [01165 γϑηξατη- τη ηἰβέταμηἔοβ, 

ΘΟΙΌΤΏΖΙΘ τ] Εἰ Ογπι, οἔ φαυδατροάθπι, 

ἰφηΐβ Ροπέθιῃ, [συμ ΘαγΠΪθι15- τ ἰρί ὁ πα 5, 

εἴ σοοῦ θαν δαϊρὶ ἀθβραμηδηᾶο, 

ἘΠ8 -- ΘΠ} ΠΑΓΡΑΘΌΠΘ ἴδυτοβ- αἰ σιεἰ5., 

ἰαγάϊροβ ο Ὑυ]οδπθ, Εἰ ὲ Τιμηαβὶο 

ΡοβαϊΈ τΌΒΟΓΘ ἱπ- Τ ΘΠ] Υ5 οὐδέ. 

102. ΕΌΒΡΕΜ. 

Μαϊυτη-Ρυπίουτη [Ἰγα- υϑβίθ, δἔ 86 η}}1-οογέϊεα ἤσαβ, 

οἴ τοβθθ υἱξὶβ ἐγσυα στη βαγου τη -ΔΌΒΟΙβαμη, [16γὸ, 

ΠΙΔΙΏΤ “6 ἀ0]06-Βρίγαπβ, ἔθηπὶ ἰδπαρσίηθ ἐδεξαμπ-υΐ- τ οἰ- 

οἵ πῦσοπῃ 6 υἱγι αἰ θι5 Θ᾽ ασοηΐογα σου εἶθιι5, 

οἵ σα συμ γο υἱγοηΐθπι, σαὶ ᾿ππιϊ-ἰοοξ ἰπ (115. 

οἔ τηδίαγοβοθηΐθιῃ, ἰᾶτ δυγδδ-υ βία, οἰθᾶμπι, 

ἘΠῚ, δι οο-ογίογυση Ῥγίδρθ, ρ]δηξδγαιτη-Ὅββου ἀϊεανῖξ 

ΔΥΒΟΥΡῈΒ δὲ τη ὈΓΪ8 ργθοδίαυβ ἤόγθιη. [Πτθθη, 

103. ΕΣὔΒΡΕΜ. 

ΑἸ ββίτη γαίῃ, μ᾽ υτηθο-στανδίδιη, ἰσηυτηαι- ΓοΥἸΘπίομι 

Δ] Θαπ,, δὲ ουγγυαβ ὈἰΓη]υ6- υἱηοίαβ ἃγίἀ68., 

οἵ ἐογίθιη δϑείδιη, φυθ- γυποοβεβθοδέ, δ γοΐδ- υγγθηΐοθιη 

ΒΘΥΤΓΆΤΩ,, ΓΟΛτΙ οὐ 5.115 ομραϊθηΐθιη, 

[ ΥΘΌΓΔΒΑΙΘ. Τηδπὰ -ἰγαοί88, δήδβαιο, οἵ συ θγῖοα- σδυάρθη- 

Γοβεϊπη, Βυμηπηο- αηρσιι6-ἰδοΐα Υἱθγαπίοτη γόσηϊα, [16 

ΕΡῚ, υἱγρο οϑβ 15- Ο Ὁ} 15, 1,Θοπέϊονι5. ργ ΡΟ ἀοπυτῃ, 

ἀυΐᾶ ἤογθιη τηθι ὈὨΓΟΓΌΤΩ ΟΙΏΠΘΙ δὲ Θχοΐξ (ΘΙΩρι3. 

Ι04. ὔΙΒΡΕΝ. 

Βϑιηΐηδ- ϑγθηΐοση ρογϑγῃ, ἢ] ΓΟ ΟΠ 5, οἵ σ᾽ ο θα 5- 80 Υθηΐθπι 

τη δ᾽] θῦτη, δὲ ουγναβ {τ ΠΌΤ - ΘΟ] Πσοηΐαβ ἴα] 65, 

οἱ {γίδια δουΐα, ψας - [Ὁ] ΠΟ Ὁ]ο5- τ οαηξ, δἔ ἐθιηοηθια 

ΟΠ ΟΌΥΥΪ5 ἀγαΐγβ, οἵ ἴθυγε - ἃ ΟῚ ὙΟΘΓΊΘΓΘΙΩ, 

5[{ΠἸῸΪΟΒΑῸΘ ἃ-ἰγσο- ραπσοπέοβ, οἵ Βουθβ- Πθοΐθηξία υἱηει]ᾶ 

οἱ ἐγ ἀθηΐθβ ᾿σηθοβ, ΓΔ ΠῚ5 ΔΓΔίΟΓΕΠΙ, [ἐγασασῃ, 

πἰροΐθ τθη γα ἐγτιαποδίτϑ ΠΥ ΙΧ ΘΠῈ5 ἀγδίο πὸ τυ] ἃ 

Ἐσ]εβααε δαπιπὶδ υϑπι!]δηΐαβ σρίγίταπι, 

ΟὐοἸυπυχιθ πη 5 ρεσυϊαπη τη θδῖθιι5, 

Ιξηΐβαθε ρΡοπίεπι φυδάτσιρεάεπι ογαϊ!ου απ, 

Εὶ δυϊογεπίεπι οαγη 15 ΞΡα Πᾶς ὑἰγυδπι, 

Ὀῖρῖτοβ μα θεπῖα ἴεγγεοβ οσὰπὶ [αβοῖπα, 
υΐϊεδπα εἰδιιάθ, ἀαὶ Εἰ}Ὶὶ ΤΙπιαβῖο, 

Ζατνὰ τηετηθγ εἴ ᾿ρ56 ἀεβιϊταϊαβ ΤΟθΟΓα. 

102. ῬΗΙΓΙΡΡῚ. 

 Οναπθναᾶβ ἤσυβ εἰ ρυηῖοα οοτίϊος ἥασνα, 

ς ἘΞ οὐπὴ ρδἰ πη Ἴθι15 ατ|25 σεπῖΐ ἀνὰ 51:15, 
᾿ Εἰ ρταίυμῃ φυοὰ οἰεῖ ἴεπογα ᾿δπιρὶπα ΠηΔ] ΠΏ}, 
᾿ Οὐυάδϑήσα δρευὶϊ ᾿θυῖ τοῦ Βὶπα οαυῖπᾶ Πιιςαβ 9 
᾿ς ἝΕΙ νυἱνιάθην τη] οὐσαπηῖπι 58} ἔγοπάε Ἰδοεπίθπι, 

ο΄ Ουδαᾷὰδ ΔΙῸ Ρ͵ΓῸΡΘΕ Ἶᾶπιὶ ΘΟπΠοΟΪοΥ αὶ οἷθᾶ : 
᾿ς Μκία, Ῥεῖαρε, ἘὀῚ ἀδὴβ μάθοι ἀοπᾶ οοἰομτι5 

ΕἸΟΓΕΓΕ εἰ τη Γ5 ορίαϊ οἱ ἀγθου ἰγ3. 

ἈΑΝΤΗΟΙΟΟΘΊΔ. 1]. 

103. Εὐῦϑθεμ. 

Μα]]εὰ Εἰς Πρηυπι εγιθ5, ραγρε πο τη 488 
ΡΙα βεχυσπι εἰ ἤπε5 υἱποία βοοθὶπὰ ἀυ05, 

ΒΟΡογάσαα ᾿ποῦϑϑι ἀϊξοϊπάεγε παῖδ 5εουνῖ5, 

Ετ τηϊηῖο ἔοι 5 φοπηυϊα 5ουσγὰ ποῖ ; 
Ελ ἔεσσυμι φυοά Ἰῖσπα ἔογαϊ, ἰεγεργαιθ, Τα η5486 

Ἀεβῖῖβ ἃ δχίγεπιδα ἰδοῖιιϑ ἀπιι556 ἰαϊ5 : 
Ηδς ΠΕΡῚ βυπὶ, Ρα]]ὰ5, ψις ἀοπᾶ 1βοπίϊομα5 οἴΐενι, 

Βεβθγαϊς 4αοπίδην [ΠΊρΡΟΓΕ ΠΙΘΠΙΡΓᾶ ΥἹΒΌΓ. 

Ιοά. Εὔ5ΡΕΜ. 

Ρεηάεδγε ἐχ ΒΕ ΠΊΘΓ 5 50} 1ᾶπΔ ΟΠ 56 Π]η6 ΡΘΓΆΙΩ, 

Μα]]οοϊαηαθ, εἴ αξ ίαϊοα τεϑθοία (6Γα5, 

Εἰ ρδ]οῖβ ἔγυρεβ ρυγραπίϊα {γΡα]α, ουτααιια 
ΨοΙΊΕΓΕ ἴθ Π6 ΠῚ 56 πάογα παῖϊᾶ 501 1|Π|, 

Ετ 5ιϊπιαϊοβ οὐ] οααα Ὀονε5 νγβδητια ἰογᾶ, 

Ἐπ ἤιγοᾶπη γοϑίγαβ, γαβίῖοα θᾶ, ΠΠΔΠῸ5 : 

Ποσθοχε εἰ ἴρ58 ἔεγεῃβ 5υϊο08 1 γϑιβιγαῖιι5 ΟΠ, 

12 



118 ἈΝΤΗΟΙΘΘΙΖΕ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

ἐχρέμασεν Δηοῖ τῇ σταχυοστεφάνῳ. 

105. ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂. 

Τρίγλαν ἀπ᾽ ἀνθρακιῆς καὶ φυχίδα σοὶ, λιμενῖτι 
Ἄρτεμι, δωρεῦμαι Μῆνις ὃ διχτυθόλος, 

χαὶ ζωρὸν, κεράσας ἰσοχειλέα, καὶ τρύφος ἄρτου, 
αὖον ἐπιθραύσας, τὴν πενιχρὴν θυσίην " 

ἀνθ᾽ ἧς μοι πλησθέντα δίδου θηράμασιν αἴὲν 
δίχτυα " σοὶ δέδοται πάντα, μάχαιρα, λίνα, 

106. ΖΩΝΑ. 

Τοῦτο σοὶ, ὑληχοῖτα, κατ᾽ ἀγριάδος πλατάνοιο 

δέρμα λυχοῤῥαίστης ἐχρέμασεν Τελέσων, 
καὶ τὰν ἐχ χοτίνοιο χαλαύροπα, τάν ποχα τῆνος 

πολλάχι ῥομδητὰν ἐχ χερὸς ἠκροθόλει. 
᾿Αλλὰ τὺ, Πὰν βουνῖτα, τὰ μὴ πολύολθά τε δέξαι 

δῶρα, καὶ εὐαγρεῖ τῷδε πέτασσον ὄρος. 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Ὑλησχόπῳ με Πανὶ θηρευτὴς Γέλων 
ἔθηκε λόγχην , ἧς ἀπέθρισε χρόνος 

ἀχμὴν ἐν ἔργῳ καὶ λίνων πολυστρόφων 
γεραιὰ τρύχη, καὶ πάγας δεραγχέας, 

νευροπλεχεῖς τε χνωδάλων ἐπισφύρους 
ὠχεῖς ποδίστρας, καὶ τραχηλοδεσπότας 
χλοιοὺς χυνούχους" γυῖα γὰρ δαμεὶς χρόνῳ 

ἀπεῖπεν ἤδη τὴν ὀρεινόμον πλάνην. 

108. ΜΥ̓ΡΡΙΝΟΥ͂. 

ὙΨηλῶν ὀρέων ἔφοροι, χεραοὶ χοροπαῖχται, 
Πᾶνες, βουχίλου κράντορες ᾿Αρχαδίης, 

εὔαρνον θείητε χαὶ εὐχίμαρον Διότιμον, 
δεξάμενοι λαμπρῆς δῶρα θυηπολίης. 

109. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂, 

Γηραλέον νεφέλας τρῦχος τόδε, χαὶ τριέλικτον 
ἰχνοπέδαν, χαὶ τὰς νευροτενεῖς παγίδας, 

χλωύούς τ᾽ ἀμφίῤῥωγας, ἀνασπαστούς τε δεράγχας, 

χαὶ πυρὶ θηγαλέους ὀξυπαγεῖς στάλιχας, 

καὶ τὰν εὔχολλον δρυὸς ἰχμάδα, τόν τε πετηνῶν 
ἀγρευτὰν ἰξῷ υυδαλέον δόνακα, 

107; 

ΒΌΒΡΟΠαΙ ΘΟ οὶ δν 5Ε15-Οογοηδίξο. 

105. ΑΡΟΠΠΟΝΙΌ.Ε. 

Μυ]]υμι ἃ Δι βοηΐθαβ οἱ ρμγοϊάθιι ΕΠΟὶ, ρογέαυμη- ργώβο5 
Ῥίδπδ, ἄομο Μρι)β φαυϊ-τοίϊα-Ἴοῖο, 

οἵ τρθγαπι, ἰοπρογδίαση ὑβαὰθ δ ἸΔῦγα ροσιῖδ, Ἢ ἔτι - 

βἰοσῦμῃ ἱηίτ δα τη, ΡῈ ρΟΥ5 βδουι βοίατη : [δέσμη ρϑπΐ8, 

ῬΓῸ 400 τὶ ρ]θπᾶ ἀδ Ὑθηδί 8 ΒΘΙΏΡΘΓ 

τοῖϊα : Εἰδὲ, Βοδία, ἀδία-ϑαπέ ογηηΐὰ ᾿ἰπᾶ. 

106. ΖΟΝ. 

Ηος ΕΡὶ, 5 ̓ νίοοϊα ραη,, ἀ6 γΓαβίϊοα ρ]αΐαπο 

γὙ6]1}5 ΒΌΒΡΟΠΑΪ ΠΡΟΥΠΠ -ΟΟΟἾΒῸ Ὑ6]680, 

οἵ οχ οἰθαβίτο [αοίνην ροάστη, φαοᾶ οἸΐπι 1116 

5606 [υγὈἰηἰδ-᾿η-Τηοάπ τη 6 Τυδηὰ δου] δἰ ν. 

Αἴ ἔα, Ρδη 601165- Βα ἴδη5, οἵ μδθο τηἰπίτηθ τηδρηϊῆοδ δοοῖρθ 

ἄοπᾶ, οἱ ἕαυβίο-ουθηΐα-υθηδηςὶ υΐο Δροσὶ τηοηΐθιι. 

107. ΡΗΙΠΡΡΙ. 

ΝΟΠΊΟΓΙΠ)-ἰΠβρθοΐουὶ π|6 Ρδηὶ γϑπδαίου 60 

Ῥοϑϊξ Παβίδμη, οὔ π8 ἀδουβϑὶξ ΘΠ ΡῸΒ 

οὐυβρί θη ἰηΐοῦ ΟΡαβ,, 80 ΠἱποΥ ΠῚ γ γβδ ΠΤ 

γοίαβία ἰγαστηθηΐα, οἵ Ἰδαιθοβ ααΐ- ΟΠ τη-δησαπηΐξ, 

ΠΟΥΥΪβααθ-οχίδϑ ΓΘΓΔΓΌΧΣΩ ΤΩ8}160}18-ρίδη 88 

ΟΘΙΟΓῸ8 Ρϑάϊοαβ, οἵ οουυ οἰ δ 5- Τὰ ρογδηξίἃ 

ΘΟἸ]ατῖα 4αδ0-ΟδΔη68-οοηξποηξ, ΜΟΊ γα Θηΐτη ἀουη 5 ὅν ο 

γα]οαϊχὶς ἴδιη πη η γσὶθ ΘΥΤΟΓΙΡΒ. 

108. ΜΥΒΙΝΙ. ᾿ 

Τ Ἐχοοίβογι πη τηοηξ ᾽πὶ ἰπβρθοίογοβϑ, ΘοΥ Πα ὉΠΟΓΘΑΓΊΙ-ὶι - 

Ρδηθ8, Ῥαϑοιοβὸ ἀομηηΐ Αγοδαϊθ, [8οΓθ8. 

ΔΡΠΟΡΙΙη-αἰν!θ [Δοἰΐα οἵ αἰν ζογα-οδρ  ]άγαπι Ὠϊοίτησπι, 

δορί θηΐοβ ΒρΙοπαϊαϊ ἄοπᾶ βδου οἱϊ. Σ 

109. ΑΝΤΙΡΑΤΆΕΙ. 

γοίαϊαπ) πὸ δΥΪα τη -Τ 5 Ρδηηθμα, οἵ {γ1π|5-}10115- ΠΟ Τὴ 

Ροάϊοδμῃι, οἵ που 5: υποΐο8 ἸΔααθο8, 

οᾶΥ ΆΒ486 ΟἰΓουχη-ἰδοογδΐδϑ, οἵ ΒΌγβΌτη -γδῃθηᾶα 60}]}- νἱ- 

οἵ ἴρῇθ δοιυΐδβ, δου Υ- Ραμ ροηΐθ8 Ρ8]08, [οὐ], 

οἵ θ6η6- Θ᾽ αΠΠπδηΐθιη ΦΌΘΓΟι5 ΠΌΠΊΟΥΘ πὶ (υὐδοι}}), οἵ νὸ- 

γϑηδίϊοδπι, υἶβοο τη θηΐθπι, ΔΓ Πα ποθι, [ΔΕ ππὶ 

Ηδςο {01 βαβρθη!ῖ λα πο γα, πᾶσηᾶ (668, 

τοῦ. ἈΡΟΙΠΟΝΙΡ.Ε. 

Ὁὲ Ρογία ἔχοδηι, πιι}}πηα6 ῬΓΌρα ἰφηΐθιιβ πϑίαπῃ 
ῬΙβοδίου ὙΠΘΓ5 ἄοηο, Ὠᾶπηα, {0 ]: 

Ῥοουϊαχαθ δά Ἰαθγιπὶ ρα πιδητῖα, ἔγιβίδα 6 ρα πἾ5 
ΑἸ, ἀς νἱϊα ρδιρουῖοΡα βδογᾶ. 

ῬγῸ 4υῖθυ5 Θααογεῖβ ἰὰ ἀἃ τὶ αἰ τὰ ργα 5 

Ἀοιϊα, ΠΙΠΟΓΠ. ΠΔΠῚ ΘΘΠ.15 ΟἸΠΩ6 ἰπππὶ 6ϑῖ. 

τοῦ. Ζον. 

Βαῃο ΕΡῚ 50} ρ]ἴαπο Ὁ ]θβοη βιιβροπαϊι ἀργοβιὶ 
Βεϊγαοίδπι Ρ6]]6 πὶ ἀθ τηουϊθηι ᾿ρο» 

ἈΡΡοβιυϊααδ βίη! 58} ἔγοπάθ νἱγοπ δ οἰἑνο 
Ηοο, 808 αυοά 50]11ὰ 6βὶ ἀθχίγα σοΐδγθ, ρϑάμμ, 

Τὰ Ἰυρα, Εδιηδ,, ἰΘΏΘη5, σοῃϊθηΐιβ ΡΔΌΡΘΓΘ ἄοπο, 

Εδο 511 ἴπ ος 1}}1} ργόβρεγᾶ ργεάᾶ ἰυρο. 

09. ΑΝΈΤΙΡΑΤΆΙ, 

Ηοϑ νϑίθγοϑ μϑθεθ ρᾶηπο8, ἔγαηρίαιι6 ποϑαηίθιη 
Ἐχ πουυΐβ ἰαχαθιπι, υἱποίδαιθ [θυ σθμἶ Πᾶν, 

Εἰ τυρίδϑ ςανθᾶβ οἷ 5:50} 18 πιὰ ἢ]α, 

Εἰ αᾳυδ ἀθ δαπιπιὰ νϑηϊξ δουΐα βι1465, 

Οὐυοάςψας δυΐ Ἰοηΐαπι ἀθ ΤΌΡΟΓΘ., 4πέάιι6 ν ΟΠ ΟΡ 65 

Οδρίαΐϊ, εἴ 6χ υἶβθ0 58 ΠΡ 6 ἃγιηάο πηδάοϊ, 



: ὁ ΚΚραῦγις ὃ θηρευτὰς, ᾿Αρχὰς ἀπ᾽ ᾿Ορχομενοῦ. 

ΟΟΑΡΤ ΥἹ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΒΙΟΛΤΟΒΙΑ. 

καὶ χρυφίου τρίχλωστον ἐπισπαστῆρα βόλοιο, 
᾿ἄρχυν τε χλαγερῶν λαιμοπέδαν γεράνων, 

σοὶ, Πὰν ὦ σχοπιῆτα, γέρας θέτο παῖς Νεολάδα 

110. ΛΕΩΝΙΔΑ, οἱ δὲ ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

ἬΝ δον Κλυύλου ὑκὺ κνωμεῶσι λοχήσας, 
ἔχτανε Μαιάνδρου πὰρ τριέλικτον ὕδωρ, 

θηχτῷ σαυρωτῆρι᾽ τὰ δ᾽ ὀχτάῤῥιζα μετώπων 
φράγμαθ᾽ ὑπὲρ ταναὰν ἅλος ἔπαξε πίτυν. 

111. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Τὰν ἔλαφον, Λάδωνα καὶ ἀμφ᾽ ᾿Ερυμάνθιον ὕδωρ 
νῶτά τε θηρονόμου φερδομέναν Φολόας, 

παῖς ὃ Θεαρίδεω Λασιώνιος εἷλε Αυχόρμας 
πλήξας δομδωτῷ δούρατος οὐριάχῳ" 

δέρμα δὲ καὶ δικέραιον ἀπὸ στόρθυγγα μετώπων. 
σπασσάμενος, χούρᾳ θῆχε παρ᾽ ἀγρότιδι. 

112. ΠΕΡΣΟΥ. 

Τρεῖς ἄφατοι χεράεσσιν ὑπ᾽ αἰθούσαις τοι, Ἴλπολλον, 
ἄγχεινται χεφαλαὶ Μαιναλίων ἐλάφων, 

ἃς ἕλον ἐξ ἵππων Γύγεω χέρε Δαΐλοχός τε 
χαὶ Προμένης, ἀγαθοῦ τέχνα Λεοντιάδου. 

118. ΣΙΜΜΙΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

Πρόσθε μὲν ἀγραύλοιο δασύτριχος ἰξάλου αἰγὸς 
-, δοιὸν ὅπλον χλωροῖς ἐστεφόμαν πετάλοις" 
νῦν δέ με Νιχομάχῳ χεραοξόος ἥρμοσε τέχτων, 

ἐντανύσας ἕλιχος χαρτερὰ νεῦρα βοός. 

114. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩ͂Σ. 

Δέρμα χαὶ ὀργυιαῖα χέρα βοὸς ἐχ βασιλῆος 
᾿Αμφιτρυωνιάδα χείμεθ᾽ ἀνὰ πρόπυλον, 

Ὃ τεσσαραχαιδεχάδωρα, τὸν αὐχήεντα Φιλίππῳ 
ἀντόμενον χατὰ γᾶς ἤλασε δεινὸς ἄχων, 
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οἔ σοῦ! ἰδεΐαβ ἐγ! ϊχ αἰ γδοίου! απ, 

οἔ εδββίἄθιη 418-95 }}}8-ΔησΊ Γ ΟἸΔΓ -οΥοραπεέτπι σταυμη, 

ΕΡῚ, ο Ῥδη βρϑευϊδίογ, ἀόοπατῃ ροβυϊξ ΠἸ 5 Νοοϊαϊ δ, ᾿ 

Οτγδυρὶβ γϑηδίου, Αὐοᾶβ ὁχ ΟΥΟΒΟΠΊΘΠΟ. 

110. ΕΟΝΙΒΖΕ, 8.115 ΜΝΑΒΑΙΟΞΞ 

Οδγυδηι ΟἸδοϊδυβ ἴῃ 581 ἘΠ 0Ὸ ἱπβί ἰδέαβ.. 
Ρογοηϊξ, Μωδηᾶγὶ ργΟρα ἔθγ- ΟΠΥ γβ8 ΠῚ ΔΩΌδΗ, 

δουΐα Βαβία: δἴχυδ οοΐο- γδαϊοι θα 8- ἱπβίγ οἷα ἔγοπεῖβ 

τηθηϊτηθηΐδ ἴῃ ργοσογᾶ οἴᾶυτιβ ἤχὶξ ῥΐπι. 

111. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ. 

Ηδης φογύϑτ, εἶγοα ᾿δάοποιῃ δὲ Ἐγυτηδηΐῃίδιη δαυϑηι 

οἵ ἄογϑᾶ ἴδγαβ- θη ϊβ ῬΏΟΙΪΟΘ5 ραβοθηΐριῃ, 

δΙϊὰ5 ΤΗρδγίάδθ Γιδϑιοηΐαβ οσοίαἱξ ΠΥΘΟΥΤΩΔΒ, 

(οΥΊΘἢ5 του Β ουτηΐ μαβίθθ θα γομαϊαΐο : 

ΡΘΙΙ τ δυΐθμ δὲ Ὀἱοογηθιν ουβρίάοιῃ ἃ-γοηΐδ 

δρβαίββαση ροβϊξ δρυᾶ υἱγρίποιη Ὑϑηϑέγίοθμ. 

112. ΡΕΒΒΖ. 

Ττίδ ἱτηγηδηΐα ΘΟγΠΪ 5 50} ρογε οἶα ΕἸ ὶ, ΑΡΟΙΪΟς 

δρροηᾶοηΐξ οδρὶία ΜΠ, ΟΓΌ μη ΘΟΓΥΟΓΌΠΙ, 

4005 ΘΟΡΟΓΟ 8} δαυΐβ ΟαΥεὶβ πιᾶπὰβ, ὈδΠοου5π|6 

εἴ Ῥγογωθηθβ, θοηΐ Ῥγοσθηΐθβ Τϑοπεδας. 

113. ΒΙ͂ΙΜΜΙΕ ΘΒΑΜΜΑΤΙΟΙ. 

Απΐοδ συΐϊάδγη ἀστοβίϊβ, Ῥ]]οβὶ, 58}16ΠῈ}5 σαΡγδ 

ἄθρίοτ οοῦπα υἱγίαθα5 Θοτόπαθαγ (0115 -: 

πῦπς δαΐθιῃ τη6 ΝΙΟΟΤΏΔΟΠΟ ΘΟΥΠΙΔ- ῬΟ] 6 ἢ5 ἀγεοχ ἀρίανὶξ 

ἱπίθηβίβ σδιηυσὶ θου 5 ΓΟΓΕ 5 ΠΟΥΥΪ5. 

114. ΡΗΠΙΡΡῚ ΤΗΕΒΒΑΓΙΟΝΊΟΕΝΘΙ5. 

Ρ6}}15 8ὸ ἐθυπογση-ο ΒΟΓΏΤα ΠΟΥΠτἃ ΒΟΥ [6γΐ Δ Γοσ6 

ΑἸ γγοηϊδαᾶςο Ροβιί- 5Ό ΠΉΠ5 ἴῃ γϑβίθα]ο, 

φαδέπογαθοϊ πε: ῬΑ] τη85-Ἰοησᾶ : ΤΌΘ σ]οτἀπέομα, ΡΏΪΙΡΡΟ 

ἀπτη-οὈυϊδγη-ἱ, ΞῈ} ἔογτδτη οσὶξ ᾿τι7ι5 ἰοΥτίθ 16 ἰδοῦ] μη, 

Ουΐηυς ρἴασας ποάϊ ἰγ!ρ !665 βι γίηχογε ἰαϊθπίςϑ, 

Οὐξεααε ἴῃ οἰάπιοβοβ ποχϑ ρατγαῖδ δΤΊ68, 
Ψεπαῖον Ογαπιθὶς ΝΝεοϊαάα ἰῖυ5 ἰσῖα ὦ 

Ῥδὴ Εἰ] 58. ΓΟ, βθπθχ Αστοὰβ ἃ ΟΥΟΒΟμ6 ΠΟ, 

110. ΤΕΟΝΊΘΩΒ αἰ ΜΝΑΒΑΙΟΣ. 

Γηςιἀ!5 σεσνδπ οἰηχῖϊ ΟἸεδοίδυς, εἰ μαρία 

Ῥεγοῦ, ἴῃ βαϊ τα ἄυστῃ Ἰαϊεὶ 111 500, 
Αὰ νδάδ Μεαδηατὶ : 58} μίπυ οοἸ]οοαὶ Π 16 Ὁ 

Οὐ ΤΆ ΠΊ05 Οοἴο ἔγαρτηΐπα ἔγοπιϊβ Βα θθηϊ. 

1. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ. 

Οεγνάτα χυςε ῬΏΟΪΟα5 ἄοτϑο 1,ϑάἀοπᾶηι ΟἸΓΟΊΠΙ 

Αἴφιε Ἐγυτηδηϊη δας ργορίευ ἀσεραὶ δη083, 

Ραῖτε ΤὨεατῖάθ ᾿δδϊοπῖαβ 1116 ΓὙΟΟΥΠιᾶϑ 

Οερὶϊ, ἂν Βα}! οαπὶ ἔογεῖ ἰοΐα 500. 

Αἴ ρεί!επὶ οεἰβεθααδ 51:π|ὰ]} ἀπὸ οογηιδ ἔγοπεῖϊςξ 

51] γἀγῸ πὶ ἀοπιῖπς ἰοπαὶ Βα τα ἀθξ. 

113. Β1ΜΜ1. 

Ὅυξε σΑρΙ 5 πηοπἴθϑ ΓΔΤΠΟΓΕΠῚ ΡΓΟΒ5Ι ΠΉ115 Ὁ ΠῚ ὈΓΆ» 
Ῥαβουᾶ ἰοπάθηϊ 5, οογπυᾶ Β᾽πᾶ, σΑΡΤῶ, 

Τᾶτὶ πος ΝΙ οτηδο ΠΟ ἔαθεγ εἤογπιαυ ἴῃ ἀΡΟυ Πα 

Θυθίεπβιβ νά] 40 ἀθ θουε που δάσβὶ, 

τιά. [βϑλΜ1|.} 

Ηξο μον Ἠδθγευ]θο βυβρεπα! εουγπιᾶ ροϑιΐ 

Β5βθηΐβ ρα] π|15 ἀγάυδ εἰ Ἔχυν]ᾶβ : 

Ὀύεπὶ οὑπὶ 56 Γιογεῖ οοπῖγα τὰχ [ρ86 ΡῬΕΠΠΡΡυΒ 

Ουβηϊάϊ5 ᾿ηυϊοῖδβ τυ πόσα ἔστ ὨυτΩὶ, 
12 
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βούθοτον Ορδηλοῖο παρὰ σφυρόν. Ἃ πολύολθος 

᾿μαθὶς, ἃ τοίῳ χραίνεται ἁγεμόνι, 

115. ἈΝΤΙΠΆΤΡΟΥ. 

Τὸν πάρος Ὀρόηλοῖο μεμυχότα δειράσι ταῦρον, 

τὸν πρὶν ἐρημωτὰν θῆρα Μακηδονίας, 
Δαρδανέων ὀλετὴρ, ὃ χεραύνιος εἷλε Φίλιππος, 

πλήξας αἰγανέα βρέγμα χκυναγέτιδι" 

χαὶ τάδε σοὶ βριαρᾶς, “Ηράχλεες, οὐ δίχα βύρσας 

θῆχεν, ἀμαιμαχέτου χρατὸς ἔρεισμα, χέρα. 

Σᾶς τοι ὅδ᾽ ἐχ ῥίζας ἀναδέδρομεν" οὔ οἱ ἀειχὲς 
. πατρῴου ζαλοῦν ἔργα βοοχτασίας. 

1106. ΣΑΜΟΥ͂. 

Σοὶ γέρας, ᾿Αλχείδα Μινυαμάχε, τοῦτο Φίλιππος 
δέρμα ταναιμύχου λευρὸν ἔθηκε βοὸς 

αὐτοῖς σὺν χεράεσσι, τὸν ὕῤρεϊ κυδιόωντα 
ἔσόεσεν Ὀρδηλοῦ τρηχὺν ὑπὸ πρόποδα. 

Ὃ Φθόνος αὐαίνοιτο" τεὸν δ᾽ ἔτι χῦδος ἀέξει 

δίζα Βεροιαίου χράντορος Ἠμαθίας. 

417. ΠΑΤΕΚΡΆΤΟΥΣ: 

Ἔχ πυρὸς ὃ ῥαιστὴρ, καὶ ὃ χαρχίνος, ἥ τε πυράγρη 
« , - 

ἄγκεινθ᾽ Ἡφαίστῳ, δῶρα Πολυχράτεος, 
ᾧ πυχνὸν χροτέων ὑπὲρ ἄχμονος εὕρετο παισὶν 

ὄλόον, ὀϊζυρὴν ὠσάμενος πενίην. 

1118; ἈΝΤΙΠΆΤΡΟΥ. 

Ἃ φόρμιγξ, τά τε τόξα, χαὶ ἀγχύλα δίκτυα Φοίόδῳ 

Σώσιδος, ἔχ τε Φίλας, ἔκ τε Πολυχράτεος. 
Χὼ μὲν ὀϊστευτὴρ χεραὸν βίον, ἃ δὲ λυρῳδὸς 

τὰν χέλυν, ὡγρευτὴς ὥπασε πλεχτὰ λίνα" 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ὠχυδόλων ἰῶν κράτος, ἅ δὲ φέροιτο 

ἄχρα λύρας, ὃ δ᾽ ἔχοι πρῶτα χυναγεσίας. 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙΖ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 

Ῥογδ8- Ῥβοθηΐθπι οἷγοὰ ρθάθῃι ΟΥ̓] Ϊ. ΑἸι θϑα  ϑϑίτηδ 

Ἐπηδίμϊα, 4αδ [411 συ θογηδίαν τορὶ! 

115. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

[η ΟΥ̓ΒΘΙΪ οἰΐτη φαΐ τυρὶ ᾿ρῖ8, ἰδαγαϊη, 

[ογᾶπὶ δηΐθα γαβίαϊ τ! οὶ Μδοραοηϊθ, 

ῬΑ ἀδποόγιμ ρογἀομἶ ον, Γα] μηδ οορὶξ ῬΕΠ ρριβ,, 

«αὶ [ογὴ ἰδοι]ο βἰποίραξ νϑπδίοτϊο:; 

πἴψαρ 860 ΕΠ 0], ἩδγοῸ]65,, γ] δα ΠΟ. Β'π6 Ρ6}16 

Ῥοβυϊξ, ἱησθη 8 οδρ Γ8 ΠΥ ΔΘ, οοΥ σᾶ 

Γὰδ 58η6 6χ γδαΐοθ εἷς διηϊουϊξ : δα 1111 πα θοθηβ 

Ῥαΐογηϊ ἱπηϊατὶ (δοΐα θου οἰ αἰ. 

116. 5ΔΜΙ. 

ΤΙ ἀοπαμι, ΑἸοϊάθ ΜΙπγαγυχη-ραρπδίον, μᾶπὸ ΡΠ ρΡυ5 

ῬΘΙ]οτὰ Ἰώνθῖι Ἰοηρο-ΙΤυρσ θη 5 ροβαὶϊΐ ΒΟΥ 8 

ἰρβϑὶβ οὕπῃ οογηΐθιιβ, 4 θη ᾿π80] θη ἴθι σ᾽ ουἰδηΐθτα 

οχβίϊηχις ΟΥ̓ΡΘΙΪ 8} ΒΡ γατη ργορθάθχῃ. 

[ηγἱᾶϊα ἰαθοβοδί ! βοὰ ἔπτη σἹοτίδτη δᾶ δυροῖ 

χιιοι 65 οτἶσο Βοτοθὶ σϑρὶβ Ἐτηδίἶδ. 

117. ΡΑΝΟΒΑΤΙΒ, 

Ἐχ ἰρῃθ ΤΩ] ]6 08, οἵ σδΡΟΪΠ8, οἵ ΤΌΓΟΘΡΒ, 

ἀράϊοαία βυηΐ Ὑυ]οδηο, πη ηογὰ ΡΟ γογδί8, 

400 ηιαϊίθο [το ααθηΐον Ρυ]βδη8 ΒΌΡΟΓ ἱπουάθῃι ᾿ἰθογῖβ ἰῃ- 

ΟΡΘ68, ἸΔηηθηΐ ὈΠ6 πὶ ΓΘΡΘΙ]ΘΠ5 ῬΔΌΡΟΓΙΘΠΙ. [γϑπϊ! 

118. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ. 

ΟἸΠᾶγ, οἵ δύοιβ, οἱ Ποχιιοβὰ γα ἤθθο ΡΏΡΟ 

ἀοφαϊοαΐα δι ἃ ϑοβίαθ, οἵ ῬΏΪα, οἵ Ῥοϊγογδΐθ: 

οἵ βασι {αυῖι5 φυϊάθιη οογηθυμ δροιπι, ᾿Ὑγααθ- ΟΔηθη8-ἴθ- 

(οβίπαϊποπι, γοπδίου ργθαϊΐ ρίθχὰ {πᾶ : [πιΐηᾶἃ 

δίαχιϑ ἴο χυϊάθτῃ γϑὶοοίατῃ ἐθογαμα υἱοίοτγίδτω, Π|Δ 4116 δὰ- 

ΒΠῚΠ]8ἃ ᾿γγδθ., ἰοΥ 8 παρρδΐ ργίμηα γοπα οηΐ5. [[ογαΐ 

Ουδ ρΡ6418 ΟΥ̓ΒΕΙΙ βιπὶ Ῥάβοιδ, Τοῦτα Ὀθαὶὰ 

Επηδι ΐϊὰ οϑὶ, 1ἴ4}} φὰς ἀσοα ἔγοῖα υἱσαῖ. 

115. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ, 

ἐδ εοάΐοπι. 

Ουϊ ῥυΐαβ ΟΥ̓ΡΕΙΙ ἴδυγιι5 πητιρ᾽ νὶϊ 1 ΔΡῚ 15, 

Ρίηρυϊα ἀθρορι πη ἃγνὰ ΝΜίδοθἀοπίς, 

Ἠαγάἀδπθάπι ἀομ τὶχ σαραΐ 1}}1 ἱπηπιδηθ ΡΒ ρρὶ 
Μδγιῖα [ἰπιῖπθα ρθΡο 1 Παϑῖα ΠΊΔΠΕ ; 

Οογπυᾶφαθ δχοο βοῶ ἄθοιιβ οἱ πη] 1 ηὰἃ ἔγοη ἰ5 

Εοῃβθογαὶῖ, ΑἸοϊάθ,, μοη βἰπα ρ6}}6 10]. 

Ουΐρρε τὰ ἀθ 5ιἴγρθ φθῆυβ ἀδάπχὶϊ, οἱ ᾿ρϑυμὶ 
δ Βονδ οοπίβοϊο ἰᾶι5 ργοανῖα ἀβοδῖ. 

τιθ. 8,ΜῚ, 

εἰς οοάοπι. 

Ἠδο ἀφάϊι ᾿πάοῃλλ ἰδυτὶ ἘΡῚ ἰοῦσα ῬΆΠρΡρυβ, 
ΑΙοἰά6 Μίην:5 οορῃϊία οἰδἊα 58, 

ΟοΥπυδαα8 ᾿ρ88 5ἴπγ!, 4 6Π1 β5οονπὶ 80 ἰγἰδῖα ἰγοπιθηΐοπιὶ 
ΟΡυΐυβ ΟΥ̓ΡΕΙΪ 50} ρεάθ μά Παμπηὶ. 

Ταροηΐθ ᾿ηνιάϊα ογοϑοδὶ ἃ β]ουία,, βδηρ 5 
ΑἸαγα Βουοθϑὶ ρυϊποῖρὶ5 Ἐπιδιηϊθ. 

117. ῬΑΝΟΒΑΤΙΒ. 

ΜδΙ]θιιβ μϊο., οδῃΠΘΙ ογοθρβ4α6, Ροϊγογαία ἀδηΐθ, 

Ιρηϊροΐθῃβ, {01 βιπὶ βοοθ ἀϊοαΐα, ραῖον, 
ΠΟ 8: ρ6 80} 6} ἤἴθυϊθηβ ἱπουάθ ἔπρανὶϊ 

ΒΑῸΡΟΡΙ ΠῚ, οἵ Πδ115 σία ρᾶγαυ ΟρΕ8. 

118. ΑΝΤΙΡΑΤΒΙ, 

Ναῖυβ. τηδῖγα ῬΏΪ]α, σθηϊῖογα Ροϊγογαΐθ ϑ0βὶβ 

Ατουπι, ΡΒΟΘΡα, {0]1, τοῖθ, πάθια ἀΐοαῖ. 

Ὑεμδῖοσ ἀαὶ γεῖθ, ραῖΐϑι δου! αῖογν ἂἱ ΡΟ ΠΙ, 

Μαῖον αἱ ἱρβίυβ Ἰυάεγα ἀοοῖα βάθη. 
Ηἰὸ 8]108 νἱηοδῖ γθῃδῖλθιι5, 1116 586 1118, 

Επ οἰἴμαγα οὐποῖϊβ ἀοοίῖα5 111 οδηδξ, 
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119. ΜΟΙΡΟΥ͂Σ ΒΥΖΑΝΤΙΑΣ | 119. ΜΕΞΆῸ5 ΒΥΖΑΝΤΙΕ, 

Κεῖσαι δὴ χρυσέαν ὑπὸ παστάδα τὰν ᾿Ἀφροδίτας, 7665 πυης 8γθ0 50} ἐμδίδτηο Ὑδπουῖβ, 

᾿βότρυ, Διωνύσου πληθόμενος σταγόνι" ἀνὰ, ΒΔΟΟΘΝΪ ΡΙοπᾶ Ἰίχυοτε; 
οὐδ᾽ ἔτι τοι μάτηρ ἐρατὸν περὶ χλῆμα βαλοῦσα ἢ60 {πὶ ΔΠΩρ 5 πίον ἃπιδὈΠΘ τη οἰγοιιπνᾶδηβ ευρανόσ. 

φύσει ὑπὲρ χρατὸς νεχτάρεον πέταλον. εἰσπδθέ ΞΌΡΟΥ σἀρουΐ προοίδγθαγη (ὉΠ ατη. 

120. ΛΕΩΝΙΔΑ. 120. ΣΕΟΝΙΡΕ. 

Οὐ μόνον ὀψηλοῖς ἐπὶ δένδρεσιν οἶδα καθίζων Νοη τηοᾶο Θχοοὶβίβ ἴπ ἃγθουῖθ5 5646 ῃ5 βοῖο 
ἀείδειν, ζαθερεῖ χαύματι θαλπόμενος, ΘΆΠΟΓΘ, ἴογυϊᾷο ἀγάοτγα βοἱὲς εαἰοίδεΐα, 

προίχιος ἀνθρώποισι χελευθίτησιν ἀοιδὸς, δταυϊίο Βοιηΐποβ υἱδίογοβ οδηξι-ἀθιηοθης, 
θηλείης ἔρσης ἰχμάδα γευόμενος" Γωοαπᾶϊ τουῖβ Πφαούθιι φυιβἔδηβ : 

ἀλλὰ χαὶ εὐπήληχος ᾿Αθηναίης ἐπὶ δουρὶ 56ἃ οἴίατη Βεπ6- ϑα]θδίε Μίπογυε ἴῃ μαβίϑ 
τὸν τέττιγ᾽ ὄψει μ᾽, ὦνερ, ἐφεζόμενον. τ6 οἰσδάδτη βρθείδῖβ, ο υἷγ, ἱπβί ἀοπίθμι. 

: Ὅσσον γὰρ Μούσαις ἐστέργμεθα, τόσσον ᾿Ἀθήνη Οὐδπέστη δπΐτι π05 ἃ Μιυβὶβ ἀΠσίτηαν, ἰαπίυτη Μίπογνα 
᾿ ἐξ ἡμέων" ἣ γὰρ παρθένος ἀθλοθετεῖ. ἃ πΟΡΪ8 : ψαΐρρδ υἶγροὸ τημβῖοα-οογίδσηϊπα- πε ξαϊξ. 

121. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 121. ΟΛΙΙΜΑΘΗ͂Ι. 

Κυνθιάδες, θαρσεῖτε" τὰ γὰρ τοῦ Κρητὸς ᾿Ἐχέμμα Ογπίίῳ σαργᾶ, οοπῆβοξο : πᾶπὶ Οτοίθπβὶβ ΕΘΠθμοιηδο 
χεῖται ἐν ὈΟρτυγίη τόξα παρ᾽ ᾿Αρτέμιδι, ΔΓΟῸΒ ἰδοεῖ ἴπ Οτγέγρία δρυὰ Ὀίδπᾶμι, [ᾳυζοδοῖε, 

οἷς ὑμέων ἐχένωσεν ὄρος μέγα, Νῦν δὲ πέπαυται, 40 γνεϑίγὶ υδοῦυπι- το αῈ - τηοπΐθπι τηᾶσηατω. 59 πῦπο 
αἶγες, ἐπεὶ σπονδὰς ἣ θεὸς εἰργάσατο. ὁ οδργῶθ, φυδηᾶο ἱπάποίδϑ ἴρβα θα ἴδεϊξ. 

122. ΝΙΚΙΟΥ͂. 122. ΝΙΟΙΕ, 

Μαινὰς᾽ ̓Ενυαλίου, πολεμαδόχε, θοῦρι χράνεια, Βαροῖα Μαγίϊβ, Β6}1-δχοίρίθπβ, ἱπηρθέπιοβα οοσηθ (ἠαϑία), 
τίς νύ σε θῆκε θεᾷ δῶρον ἐγερσιμάχᾳ; «αυΐξηδιη (6 ροβυϊξ ἄθδθ ἀοπῦτη ρα ρπδβ-οοποϊδηξ Ὁ 

« Μήνιος" ἦ γὰρ τοῦ παλάμας ἄπο ῥίμφα θοροῦσα « Μεπῖίυ8. ΤΕ(ζαδ δπΐμη 605 ἀ6 τιᾶπὰ ΦΘἰ θυ ἔθ θα βΠ]θἢ8 
: ἐν προμάχοις ᾿Οδρύσας δήϊον ἀμπεδίον. » ἴῃ Ὀγϊπηδιδοῖα Οἄγυβαβ οδοϊαϊ ρδγ ῥ]δη! θπι. » 

128. ΑΝΥΤΗΣ. 123. ΑΝΥΤΕΞΒ. 

' “Ἕσταθι τεῖδε, χράνεια βροτοχτόνε, μηδ᾽ ἔτι λυγρὸν ᾿ 5.8 δίς, οοτπα (ἀ αδία) Βοτηϊοϊᾷα,, πθᾷαθ διηρετ8 ἐγιβέθπι, 
χάλχεον ἀμφ᾽ ὄνυχα στάζε φόνον δαΐων" Φγθᾶτῃ οἶγοᾶ δοίθμῃ, βέ 114 Ὁγαογομ μοβέϊαπη; 

ΟΠ ἀλλ᾽ ἀνὰ μαρμάρεον δόμον ἡμένα αἰπὺν ᾿Αθάνας, 56 ἴῃ τηδττηογθᾶ ὅθ 46 φΟΠοοδία 50 θΙϊτηῖψαθ ΜΊπογυθ, 
᾿ ἄγγελλ᾽ ἀνορέαν Κρητὸς Ἐχεχρατίδα. παπέϊα ἰογε πἀίπομη Ογεῖῖβ Ἐςμθογαί!δ. 

" 124. ἩΓΗΣΙΠΠΟΥ͂. 124. ΗΕΘΕΒΙΡΡΙ. 

Ϊ ᾿Ἀσπὶς ἀπὸ " βροτέων ὥμων Τιμάνορος ἅμμαι ΟἸυρϑὺβ ἃ (γε ϊθι5 ΠπΠ6Υ18 ΤΊ ΠΠ Δ ΠΟΥ͂ ἃ χ α8- 881 

ναῷ ὑποῤῥοφία Παλλάδος ἀλχιμάχας, 5: -ἰεοίο ἴπ ἐδ Ῥα]Ἰδᾶϊβ ΒΕ]ΠἸοοβ65, 
᾿ς πολλὰ σιδαρείου χεχονιμένα ἐχ πολέμοιο, τα] πη 6Χ ἔΈγΓΘῸ 6110 ΘΟΠΒΡΘΓΒΙΒ ΡΌΪΥΘΓΘ, 
; τόν με φέροντ᾽ αἰεὶ δυομένα θανάτου. ΤῊ6 ἔδγαπέβι ΒΘ ΠΊΡΟΓ ΘΠ ΡίΘΠ8 ΤΩΟΤΕ. 
ἢ 

᾿ 130. τΕονιυ»Σ. Τλῖδηξ 586. δϑὶ ἀγῸ 5 ἴῃ Οτίνρία, 

: Οὐο ἰυρα ναβίαυϊὶ. Ῥοβίῃας γεχυϊθβοῖίε, σᾶργδ, 

πε σο Ὡτόϑῃ νυ απρλκλτσσα ούβονν τη Νατι ἀθα πιπο συ θὶβ οἵϊα οοσία ἀβάϊ. 
απ οαἰτάα ςοϑῖῖνο πηα ἴονεϊ αὐγὰ ἀϊθ, Ν 

Μυβὰ υἱαΐογεϑβ πηθὰ ἀυπὶ ἀεἸεοϊαϊ ἱπειηΐα, 124. ΒΕΘΕΒΙΡΡΙ.. 

εἴ ἴθποῦὶ βάϑΟΟΥ πεοίδγε ΤΟΤῚ5 Ε50. 

ϑεἀ 5Ξ0ρεγ ᾿ηυϊοΐδτα ἴοσνς αυοσιε ΡΑ]Π]δάο5 μαϑῖδπι 
Ηῖΐς 1|01 σομβρίοϊου ρᾶγνα οἰεδάα βεάβηϑβ. 

ῬΠΙρίπνυν φυδηΐαπι Μι5ῖ5, εἰ ῬΑ] δαὶ : ροβίψυδμη 

Νοϑ5 δυάϊνιϊ, εἰ ἘΡΊὰ ἀϊβρ!ϊουϊε. 

Οὐἱϊ πιοάο πιογία]εβ ἴεχὶ ΤΙ πιδῃ σ5 ΓΙῸ, 

Ιπ ἰδηηρ]ο οἰ γρεῦπι πιδ 51:01 Ῥ}]ὰ5 μαρεὶ. 

ϑογάϊάυβ Ἔχ τηυϊτο Ὑἱο ἐπὶ ἰυγθ πο ΒΕ 1, 

Θογυδαῖου ἀοππὶ ΞΘ ΡΟΓ 80 Βοβίβ ἔα 

121. ΟΑΙΤΓΜΆΘΗΙ. 

ιν Ογπιίδάεβ, βἰφυΐάεπι ἴατα Ογεὶὶβ ἘσΠ 6 πηπη88 
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125. ΜΝΑΣΔΑΆΚΟΥ. 

Ἤδη τῇδε μένω πολέμου δίχα, καλὸν ἄναχτος 

στέρνον ἐμῷ νώτῳ πολλάκι ῥυσαμένα. 
Καίπερ τηλεδόλους ἰοὺς καὶ χερμάδι᾽ αἰνὰ 

μυρία καὶ δολιχὰς δεξαμένα χάμαχας, 

οὐδέποτε Κλείτοιο λιπεῖν περιμάχεα πᾶχυν 
φαμὶ κατὰ βλοσυρὸν φλοῖσόον ᾿Ενυαλίου. 

120. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Σᾶμα τόδ᾽ οὐχὶ μάταιον ἐπ᾽ ἀσπίδι παῖς ὃ Πολύττου 

" ἄλλος ἀπὸ Κρήτας θοῦρος ἀνὴρ ἔθετο, 
Γοργόνα τὰν λιθοεργὸν ὁμοῦ καὶ τριπλόα γοῦνα 

γραψάμενος" δήοις τοῦτο δ᾽ ἔοιχε λέγειν" 
« ᾿Ἀσπίδος ὦ κατ᾽ ἐμᾶς πάλλων δόρυ, μὴ κατίδης με, 

« χαὶ φεῦγε τρισσοῖς τὸν ταχὺν ἄνδρα ποσίν. » 

121. ΝΙΚΙΟΥ͂. 

Μέλλον ἄρα στυγερὰν χἀγώ ποτε δῆριν Ἄρηος 
ἐκχπρολιποῦσα χορῶν παρθενίων ἀΐειν 

᾿Αρτέμιδος περὶ ναὸν, ᾿Επίξενος ἔνθα μ᾽ ἔθηχεν, 
λευχὸν ἐπεὶ χείνου γῆρας ἔτειρε μέλη. 

128. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 
Ἧσο χατ᾽ ἠγάθεον τόδ᾽ ἀνάκτορον, ἀσπὶ φαεννὰ, 

ἄνθεμα Λατῴᾳ δήϊον Ἀρτέμιδι, 
Ἠολλάχι γὰρ κατὰ δῆριν ᾿Αλεξάνδρου μετὰ χερσὶν 

μαρναμένα χρυσέαν εὖ χεχόνισαι ἴτυν. 

129. ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

᾿Ὀχτώ τοι θυρεοὺς, ὀχτὼ χράνη, ὀχτὼ ὑφαντοὺς 
θώρηκας, τόσσας θ᾽ αἱμαλέας χοπίδας, 

ταῦτ᾽ ἀπὸ Λευχανῶν Κορυφασίᾳ ἔντε᾽ ᾿Αθάνᾳ 
Ἅγνων Εὐάνθευς θῆχ᾽ ὃ βιαιομάχας. 

180. ΑΛλλο. 

Τοὺς θυρεοὺς ὃ Νίολοσσὸς Ἰῖτωνίδι δῶρον ᾿Αθάνᾳ 

Πύῤῥος ἀπὸ θρασέων ἐχρέμασεν Γαλατᾶν, 
πάντα τὸν ᾿Αντιγόνου καθελὼν στρατόν οὐ μέγα θαῦμα. 

αἰχμηταὶ καὶ νῦν καὶ πάρος Αἰακίδαι. 

181. ΛΕΩΝΙΔΑ. 

Αἴδ᾽ ἀπὸ Λευχανῶν θυρεάσπιδες, οἵ δὲ χαλινοὶ 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΟΘΙ ΡΑΚΑΤΙΝΑ 

1258. ΜΝΑΒΑΙΟ. 

σάγη ΠΟ ΠΠΆΠ60 5[η6 Β6]10 οἴψροιιδ, φαΐ ῥα] ντιπὴ γοσἶβ. ᾿ 

Ρδοΐα5 Τ260 ἴθγρο δῶ ρε ἀοίδηάί : 

ἀυδηην 8. ΘΗΝ Π5-Τη 5885 βαρι{88., οἵ Ἰαρ 465 αἰ 5 

ἱΠΠῸΠΊΘΙΌΒ,, ἸΟηρσΆΤυ6 Θχοὶρ ἢ ἰδοιϊα, 

ΠΘΩῸ ΠῚ6 ἀΠΠΌΔΠι ΟἸΝ ἀοβογιΐββο ῬΓΦΙΟη ΌΤη 

ουθίξαπι ἰῃ Βουτὶο βίγορίἐα ἘΠγ Δ], 

1206. ὈΙΟΒΟΟΆΒΙΌΙΒ. 

δίρησχη Π0Ο ΤΩΪηΪ 6 Ὑδηιπὴ ἴῃ βοιίο Π]ΐὰ5 ῬΟΪ ΕΠ 

1,Δ8 ὁχ Οτγοία θ6]]Π]ἸΟΟϑῈ}5 Ὑἱν 5 ἰ-Ροβαϊί, 

ΟΘΟΓρΟΠΘΙΩ 88 χὶ ἤοδπ βίμηι! ἃς {τὰ σοηυᾶ 

Ρἰηρὶ-ουγδηβ. ἨοβΕθβ. δυΐοπι Βοο υἱάθθδίιν ἀΐςογα : 

« ΟἸγρΡθαμΩ Ο ἴῃ Τθπ ὙἱργΔἢ8. ἰΔΟΌ ΠῚ, Π6 ἀϑρ οἰ πΘ, 
οἱ ἔαρο {γῆι σοἸογθῖι ἢ υἱγατῃ ροαΐθι8. » 

127. ΝΙΟΙΈ. 

ὈόΡαϊ ἰρίταγ ἰηνίϑαιη δὲ θρὸ δἰ φυδπᾶο ρυρπᾶπι ΜαγΪβ. 

ἀδγ  Π ΌΘἢΒ. ΟΠΟΓΟΒ Υἱγρίπ8 168 δα ἶγα 

᾽δηδθ οἰγοὰ πὶ ἐθάθμι, ἘΡίχθπιβ Ὁδὶ πη6 ροϑιεΐξ, 

οδηᾶ Ροϑβίψιδη) βθηθοΐιβ8. 6115 σταναυ ΤΟΙ Γᾶ. 

128. ΜΝΑΒΑΙΟ ΖΞ. 

Ἀοβίάθ ἴῃ ἀἰνίηα δὸ ἑθᾶθ, οἶγρθα βριὁπάϊάθ, 

ἀοπάτίαπι 1ναἰοπίς ΘΠ] Ἰοαπι Ὀϊαπῶ. 

5 )}Ὀ6 δηΐμῃ ἴῃ Ῥγο ο ΑἸΟχδηανὶ ἰπίου ΤΠ 18 

Αἰ ΠΟ ἢ ΔΌΓΘΙ ΠΣ τη ]0 ΡΟ ὀΓΘ ΟΡ] ἔαι5- 65 Ὁταθομ οι, 

129. ΓΕΟΝΙ. ΖΕ. 

Οοἴο 88η6 βοιΐα, οοἴο σα ]θᾶ8, οοἴο ἰοχίοβ 

[Βμόγδοθβ, το θη αθ οὐαθηξαϑ ΒΘΟΌΓΟΒ., 

᾿νὲϑ 6 ἃ Πμπποδη 8. δυτηὴᾶ ΟΟΥΥΡΒ βίο Μίποῦνῷ 

Ἠδρποη Επδηΐ 8 ἢ ὔίνι5 ἀἰοαν!ξ, γδιαυβ-ρυρπαίοτγ. 

130. ΑΣ10. 

ϑουΐα ΜΟΙΟΒ808 Ποηΐτο ἀοηθτη Μίηουυ 

ῬυγτΏυ8 ΔΟΪαΐα δυιάδοῖθιβ βυβροπηαὶξ (δ]δί 8, 

ομηΐ ἀο]οΐο Απΐξροῃϊ ὀχογοίΐα : ποὴ γ] 46 τα μπὶ : 

Ρυξηδίογοϑ οἵ ἤπης οἵ ρῥυϊάθῃι ΖΕ δος. 

131. ΕΟΝΙ.Έ. 

ΗΦο ἃ Τλιοδηΐβ βουΐα-τηᾶσπὰ, οἵ ἤθθο ἔγθπᾶ 

125. ΜΝΑΒΑΙΟ". 

Ηΐο πῆᾶηθο ἤθη Μαγὶθ ργοου!, αὶ τορὶβ μοπϑβίαμα 
τς Βείδπα! ρϑεῖαβ ἔδυ βοΓΘ βθδρ8 πιθο. 

Τῃ 16 ῬΘὨΒΙβοΓῶ ἀαδηυδπι οθοίθγα βαρ, 
Ἠαβίϑαμο ἱπρθηῖθβ, ᾿ἸπΠΠΊ ΘΓ ΏΒΖΙΘ ἸΔρὶ5 ; 

ΤηϊγορἸἀο05 ἀπηχυδπν ΟἸΣ1 Πα ῖθ56 Ἰδοογῖοσ 
Αἀνουβᾶϑ ἃ0 168 Μαυ8 πιονθηΐα ΠΘρΟ. 

129. ΤΕΟΝΙΡΕ, 

Θοῖο ἴγιθ68 σ]δάϊο5, ἰοι!άθην ἀδ νϑγίϊοθ οοποξ ᾿ 
ΤΟΥΪΘα5 ὨΌΪΏΘΓΙ ΘΟΙΙ ρα 5 οἱ Εν ρθ08, 

ΒΕΙΠΡῈΙ, Ο 56 115 ἤογθηβ, Οογυρ βία Ρα]} ὰ5, 

᾿Αρβηοη Γκιοᾶηο0 ἴεγε {01 Μααν σϑάὰχ. 

130. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

ϑουΐα ΜΟΙοββουιπι ργΐποθρβ, θᾶ ργῶβε5 Ποηὶ 

ῬΥΥΡιιβ Δ Θἀομ 15. μῶο ΕἸ] ἴοι Οδ]αι 5, 

ΑΠΓΙΡΟΙΙ ροβίᾳαδπηι 501 ἀ1ι ἀρπλῖπα. ΝΘ πον γ65 6ϑΐ, 

ΡῬυβηδοεβ οἵ πυηὸ εἰ ρυῖυ5 ΤΕ δοϊάξ, 

131. ΙΕΟΝΙΘΑ͂Σ ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ, 

διυιηῖ ἃ Ταιοδβ Πῶ θἰηα οαβρ 115 Παβία, 



Ἴ 

δ ΨΥ σ΄ ΤῊ 

ΘΟΑΡΌΤ ΥἹ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑᾺ ὈΕΒΙΘΑΤΟΕΙΑ. 

στοιχηδὸν, ξεσταί τ᾽ ἀμφίδολοι κάμαχες 
δέδμηνται, ποθέουσαι ὁμῶς ἵππους τε καὶ ἄνδρας, 

Παλλάδι- τοὺς δ᾽ ὃ μέλας ἀμφέχανεν θάνατος. 

᾿ 132. ΝΟΣΣΙΔΟΣ. 

ἼἜντεα Βρέττιοι ἄνδρες ἀπ᾽ αἰνομόρων βάλον ὥμων, 
θεινόμενοι Λοχρῶν χερσὶν ὕπ᾽ ὠχυμάχων, 

ὧν ἀρετὰν ὑμνεῦντα θεῶν ὑπ᾽ ἀνάχτορα χεῖνται, 
οὐδὲ ποθεῦντι χαχῶν πάχεας, οὖς ἔλιπον. 

138. ἈΡΧΙΛΟΧΟΥ͂. 
Ἀλλχιδίη. πλοχάμων ἱερὴν ἀνέθηκε χαλύπτρην 
Ἥρῃ, χουριδίων εὖτ᾽ ἐχύρησε γάμων. 

ὶ 134. ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ. 

ἯἩ τὸν θύρσον ἔχουσ᾽ ἹἙλιχωνιὰς, ἥ τε παρ᾽ αὐτὴν 
Ξανθίππη,, Γλαύχη τ᾽, εἰς χορὸν ἐρχόμεναι, 

ἐξ ὄρεος χωρεῦσι, Διωνύσῳ δὲ φέρουσι 

χισσὸν χαὶ σταφυλὴν, πίονα χαὶ χίμαρον. 

185. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οὗτος Φειδόλα ἵππος ἀπ᾽ εὐρυχόροιο Κορίνθου 
ἄγχειται Κρονίδᾳ, μνᾶμα ποδῶν ἀρετᾶς. 

186. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Πρηξιδίχη μὲν ἔρεξεν, ἐδούλευσεν δὲ Δύσηρι:ς 
: εἶμα τόδε" ξυνὴ δ᾽ ἀμφοτέρων σοφίη. 

137. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Πρόφρων, Ἀργυρότοξε,, δίδου χάριν Αἰσχύλου υἱῷ 
Ναυχράτει, εὐχωλὰς τάσδ᾽ ὑποδεξάμενος. 

138. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Πρὶν μὲν Καλλιτέλης μ᾽ ἱδρύσατο - τόνδε δ᾽ ἐχείνου 
ἔχγονοι ἐστάσανθ᾽, οἷς χάριν ἀντιδίδου. 

189. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πραξαγόρας τάδε δῶρα θεοῖς ἀνέθηκε, Αυχαίου 
υἷός" ἐποίησεν δ᾽ ἔργον ᾿Αναξαγόρας. 

140. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Παιδὶ φιλοστεφάνῳ Σεμέλας [μ᾽] ἀνέθηκε Μέλανθος 
μνᾶμα χοροῦ νίχας, υἱὸς ᾿Αρηϊφίλου. 

141. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

“Ῥυσαμένα Πύθωνα δυσαχέος ἐκ πολέμοιο, 

183 

οχεογάϊηθ, ροἸ ρα ᾿αϑέςο φυς- αἰτία. δεϊαηίαν, 

ἐπ ϊδηΐθβ8 64 0}5 βἰτη} οἴ υἱγὶβ, δχβίγιοί -ϑαπέ 

Ρα]]δάϊ: ἴρβοβ ἀυΐθιη υἱγὸς δἰγα υόγαυξ ΠΊΟΥ3. 

132. ΝΟΒΒΤΌΙ5. 

βουΐα ΒΌΓΙ υἱγὶ ἃ [ἀθ- 6515 ἀρ δοδγαπξ μα ΟΥῖβ, 

οοπΐαβὶ ΤΙΟΟΓΟΓΌΓΩ 80} τη θῈ5 ἱπ- Ῥαρπδηαο- ο]δυίμ; 

φαογύτη υἱγέαξθιη οοἰ ΘΟγδη 13 ἀθογαπι 50} ρα ποίγα ἰθ5 [ὰ- 

ΠΘΟ ἀοδίἀογαηΐ ᾿σῃδυόγομι Ὀγδολα αι ἀθβογαθγο. [ςθηξ, 

133. ΑΒΟΗΠΠΟΘΗ͂Ι. 

ΑἸ ΙδΘ σαρ ἢ ΠΟγαμ ΒΔΟΓαπ ἀρροπάϊξ υϑὶ τη 

 υποηὶ, Ἰοριξἰπηὰ5 φυδηᾶο βογεϊία δϑξ πυρίϊαϑ. 

134. ΑΝΑΘΈΕΟΝΤΙΒ. 

Οὐ ἔπ γγβαμη μαρεΐ, Ηδϊϊοοηΐαβ, οἵ 485 ῬΓῸΡΘ ἰρβᾶση, 

Χδηΐίρρα, Οἰδθσοααθ, δὰ οδογηῃ γϑηϊθηΐθβ., 

ε τποηΐα ργοοθαυπέ, εἴ Βᾶοοδο ἔδγαηξ 

Βράδγαμηι δἔ ἀυᾶτῃ, Ρίπρυθπι οἵ σαργΌγη. 

135. ΠΠΒΌΕΜ. 

Ηἰϊς ΡΒίάοϊς δαυυβ Ὁ ναϑία Οογίηξῃο 

ἀεάϊοδΐυ5- 65 δαϊαγηΐϊο, τηοπυτηθηΐυτη ροάμτ υἱγέμ 5... 

136. ΕΣΒΡΕΜ. 

Ργαχίαϊοθ φυϊάθγη ἔδεῖξ, τηθαϊξαία δυΐθιη πθγαΐ θυ βογὶς 

γοϑίθιῃ ἤδης : σοπ᾽υποίδ γ6ΓῸ ὉΪΓΙ Π56 6 ἃΓΒ. 

137. ΕΣΒΌΕΜ. 

Ρτορ 5, ἀγροηΐθυτη- 4 ἔθη 5. ἀγοῦτη, ἀἃ σταΐϊίδτη “ἜΞΕΒΥ] 

Νδυογαίῖὶ, νοΐ θθο δοορί ῃ8. [{π|ὸ΄ 

138. ΕὔΒΡΌΕΜ. 

Ουοπάδιῃ (4}}1{ 6165 τὴ ροϑυῖϊξ: ἤΌΠΟ Ὑ6ΓῸ 6}113 

Ροβίοσγὶ βίαίπογυηΐξ, φυϊθ5 σγαΐίδτη υἱοββίτη ἐγ 5. 

139. ΕΣ]ΌΒΡΌΕΜ. 

ΡῬγαχᾶφογδβ ἰνδθο ἀομπᾶ ἀοἷβ ἀδαϊοαυ, Πγοδοὶ 

ΠΠϊὰ5 : ἐδεῖξ δυΐογω ορβ Απαχᾶρογαβ. 

140. ΕΣὔΒΡΕΜ. 

ἘΠῚΟ ΘΟΓΟΠαΓυτη -διηϑηΐὶ 566 165 τὴ ἀδαϊοαυ Δ 6 δ 5 

τη πυτηθηΐατη οΠοσῖοςΒ υἱοΐοσίθθ, ΔἸ 5 ΑΧΘΙΡΏΠΙ. 

141. ἘΌΒΡΕΝ. 

Ουἱ Ξογυαυῖ Ῥυίμοποπ ΒΟΥΓΙβΟΠμΟ δχ θ6}10, 

Ἐγεηδαυδ εἴ ἀροογῖθι5 βἰγυσία ᾿υραΐα 51:15, : 

ϑδόγὰ ὉῸϊ Ρδ]]ὰ5 : 5εά βαυόβαιθ υἹγοβήιε γθααῖσιι:ἵ, 

Οὐο5 πιο ἀρβογρίοβ που β Ὠϊαῖυβ μάβεὶ. 

134. ἈΝΑΘΒΕΟΝΤΙ5. 

ΤΡ βιθποπ5 Πδεο εδὶ Ηδ]οοπίαβ : δά Ἰαΐυ5 1] 

Χαπιμῖρρα εἰ Οἰδιισε οοποείεργαγα ἘΠ οΓΟβ. 

{τητεπίαπε ἀδ πιομΐα,, σάργπῃ {Π}Ὶ, 11 Ὀ 6}, ΟΡ πηι, 

{{νὰ5 αἴφιε μεάθγαπι, πηιῖπογα στγαῖα, ἔεγηϊῖ. 
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ἀσπὶς ᾿Αθηναίης ἐν τεμένει χρέυαται, 
! 

142, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. | ] 
! 
! 
! Σάν τε χάριν, Διόνυσε, καὶ ἀγλαὸν ἄστεϊ κόσμον 

Θεσσαλίας μ᾽ ἀνέθηχ᾽ ἀρχὸς ᾿Εχεχρατίδας. 

143. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. ' 

Εὔχεο Τιμώναχτι θεῶν χήρυχα γενέσθαι | 
εὴ ᾽ “ 3 "͵ 

ἥπιον, ὅς μ᾽ ἐρατοῖς ἀγλαΐην προθύροις 
“ΖΦ ΉῚ - Υ̓ , ᾿ μ ᾿ 

Ἑρμῇ τε χρείοντι καθέσσατο᾽ τὸν δ᾽ ἐθέλοντα 
ἀστῶν χαὶ ξείνων γυμνασίῳ δέχομαι. 

144. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Στροίδου παῖ, τόδ᾽ ἄγαλυα, Λεώχρατες, εὖτ᾽ ἀνέθηκας 
Ἑρμῇ, καλλικόμους οὖκ ἔλαθες Χάριτας, 

οὐδ᾽ ᾿Ακαδημίαν πολυγαθέα,, τῆς ἐν ἀγοστῷ 
σὴν εὐεργεσίην τῷ προσιόντι λέγω. 

1458. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ι)ωμοὺς τούσδε θεοῖς Σοφοκλῆς ἱδρύσατο πρῶτος, 
ὃς πλεῖστον Μούσης εἷλε κλέος τραγικῆς. 

1406. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Καὶ πάλιν, Εἰλείθυια, Αυχαινίδος ἐλθὲ χαλεύσης, 
“ 5.Ν΄ κι Ν 5 “ἢ 

εὔλοχος, ὠδίνων ὧδε σὺν εὐχολίη" 
- ον - ᾿ Ὑ , [ἢ : 2 ν ΝᾺ Ν 
ἧς τόδε νῦν μὲν, ἄνασσα, κόρης ὕπερ" ἀντὶ δὲ παιδὸς 

[τ 4.» ΒΕ οΥ ΕῚ 

ὕστερον εὐώδης ἄλλο τι νηὸς ἔχοι. 

147. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Νλδτ ΟῸν ε ἀτοςν ΕἸ Ἂ Η͂ κ᾿ ᾿ ν 
Τὸ χρέος ὡς ἀπέχεις, ᾿Ασχληπιὲ, τὸ πρὸ γυναιχὸς 

Δημοδίχης Ἀχέσων ὥφελεν εὐξάμενος, 
, " δ' ἼΣ: λ , ΡΕ Ε - γιγνώσχεις" ἣν δ᾽ ἀρα λάθῃ καὶ τῖυον ἀπαιτῆς, 

φησὶ παρέξεσθαι μαρτυρίην ὃ πίναξ 2: 

148. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τῷ με Κανωπίτα Καλλίστιον εἴκοσι αὔξαις 

πλούσιον, ἃ Κριτίου, λύχνον ἔθηχε θεῷ, 
εὐξαμένα περὶ παιδὸς ᾿Απελλίδος" ἐς δ᾽ ἐμὰ φέγγη 

ἀθρήσας φήσεις" « “ἕσπερε, πῶς ἔπεσες! » 

1240: ΤΟΥ ΑὙΤΟΥ͂, 

Φησὶν ὅ με στήσας ᾿ὐαίνετος (οὐ γὰρ ἔγωγε 

γηνώσχω) νίκης ἀντί με τῆς ἰδίης 
- ΄ γε" , 

ἀγχεῖσθαι χάλκειον ἀλέχτορα ᾿Γυνδαρίδησι" 
πιστεύω Φαίδρου παιδὶ Φιλοξενίδεω, 

1580, ΤΟΥ. ΑΥ̓ΤΟΥΣ 

Ἰναχίης ἕστηχεν ἐν Ἴσιδος ἣ Θάλεω παῖς 
Αἰσχυλὶς, Εἰρήνης μητρὸς ὑποσχεσίη. 

ἱ ι51. ΤΥΜΝΕΩ. 
ἷφ “ 3 5 

Μίχχος ὃ Πελλαναῖος ᾿Ενυαλίου βαρὺν αὐλὸν 
, 9 ΩΣ 3 ᾿ 

τόνδ᾽ ἐς ᾿Αθαναίας ἐχρέμασ᾽ Ἰλιάδος, 

ἈΝΤΗΟΙΘΟΘΙἊἍ ΡΑΤΙΑΤΙΝῈΕ 

ΟἸγΡΘ5. Μίπουγδ ἴῃ (ΘΠ Ρ]Ὸ Βα Βροηϑα85- 68. 

142. ΠΒΡΕΜ. 

Τυϊτχαθ Ποπουθηι, ΒδοοῖΘ, οἔ βρ᾽θηἀίάσγη τοὶ ἀθους 

ΤῊ β58116 τὴ ἀράϊοαν!ξ ργίποορ8 ἘΘΠΘογδ 88. 

143, ἘΠΌΒΌΕΜ. 

Ῥγροᾶγο Τιμηοηδοί! ἀθουαχη Ῥγδοοπθιὴ ἢ ουὶ 

ῬΙΓΟΡ᾿ πη. 4αΐϊ πὴ6 ΔιηΔὈ} } ἀθοῖβ νθϑε θα ]ο. 

Μοουγοαιδ ροΐοπεὶ ροϑαϊξ. Ουἱ δαΐοιῃ γοϊαθυϊΐ 

αἰνίυτῃ οἵ μοβρίζαμη,, διεην ἴῃ συτηπαβίαπι δα πιο. 

144. ΕΌΒΌΕΜΝ. 

᾿Βέγαθι ΠἸΐ, ᾶπο βίδίαδηι, Πδοογαΐοβ, φαδηᾶο ροϑαϊϑϊ 

Μογουτίο, ρα] μγἰοουμᾶβ ποη Ἰαζαϊϑι Οταίίαβ, 

Πράὰ6 Αοδαθμῃγίδπι 1: Εἰ {18- ΡΙΘηδμι,, οὐ 5 ἴῃ βηὰ 

[ἀὰτ Ὀοηρἢ οοηζίαπι δοοϑάθηξ οαΐααθ αἶοο. 

148. Ε]ΌΒΡΕΜ, 

ΑἸίαγῖα ἤξθο ἀ118 ΒΟΡ Ιο6165 βίγαχ ξ ρυϊ πη8, 

4υϊ Ρ] τὶ πιᾶπὶ Μυδο δαδρίι8- 65: Ἰδυᾶθπι ἱγαρίοδο, 

140, ΟΑΙ ΜΆΘΗΙ. 

Εἰ τυγβυβ, ΠΙμ γα, Τγοεθηϊάθ συθηὶ γοοδηΐθ 

16ηΐ5- ουβίοίγίχ, ρασέα απ ἤπ0 οὐπὶ [Δο  Πξαΐο 

᾿ Οὐὐα5 ΠΟΘΟ6 ππης λα, γορῖπα,, παίδθ οαιιϑᾶ ἢ ῬΓῸ Π]10 δὺ- 

Ροβίοδ οἀογαία αἰϊιὰ αυϊὰ 465 μαθοδίέ, [ἴθ 

147. Ε]ΒΡΕΜ. 

᾿ Βοθίξαμηι δ δοςορίββο, “:βουϊαρί, φαοά ΡΓῸ ἀχοὶδ 
Ῥοπιοάϊοο Αοθβοη ἀθθευῖ ὁχ -υοΐο- οοποθρίο, 

5015 : 81 Υ6 70 ΟΠ 5- [6 Υ15 80 ρυθί αι γοροίδϑ, 

αἰξ 56 ρυφθἰζαγαπι ἰθϑεϊτηοηΐα πη ἔα! νυ]ἃ. 

148. ἘΤΌΒΌΕΜ. 

Μα Οδπορίξω (ἢ βέϊα μη υἱρίητ! ΘΠ] ν Ομ ἢ 15 

αἰνίίοι, Οὐ ἢ], Ἰασουπδῖ ροϑαϊξ ἄθο., ἡ 

γοΐαχη-(Δοίθηβ. ῬγῸ ἢ]1ὰ ΑΡδΙΠά6. Τῃ τθᾶ δυΐθῃι ᾿Πλᾷ 

ἰηΐ 68 ἀἰο65 : « Ηδϑρογθ, ζαδηη οος α 51} » 

49. Ε]ΌΒΘΕΜ. 

ὈΙοἱξ 4αϊ τὴ βίαξαϊξ Επερηθίαϑ (Ποη Θηΐηὶ 660 

5010) υἱοΐου ἃ ΠπΊ6 ΡΓῸ 808 

ἀοαϊοαΐαχμη 6556 ϑπμθιτη σά] Πὰηὶ Τυπαδυϊαϊ5... 

ΕἸάθμα- Βαθ6ὸ Ρμωανὶ {110 ΠΠΠ-ῬΏΠοχϑηΐ. 

1800. ἘΨΌΒΌΕΜ. 

Τηδομΐο βίδί ἴῃ 15:15 ὡδ ΤΠ Δ] θεῖ {18 

ΞΕ ΒΟΠ 5, ἸΓΘΠ65 μηδέν 5. ΘΧ - ΡΓΟΠΊ1550. 

151. ΤΥΎΜΝΙΒ. 

Μίοοιιβ5 ῬΟΙ]δηξθιιβ ΜΡ (15 σγᾶυϑιη {18 Πὶ 

Βδης ἴῃ Μίπουυϑ δ6 βυβρθηαϊί ΠΠΙ8οΘ, 



ΡΨ δα ΤῊ 

ΤῊ ΟΣ ΤΥ ΤΥ ΨΡ 

Ὄπ ΘΑΡΌΤ ΥἹ. ἘΡΙΟΘΒΑΜΜΑΤΑ ΡΕΡΙΟΑΤΟΒΙΑ. 
Τυρσηνὸν μελέδαμα » δι᾽ οὗ ποχα πόλλ᾽ ἐθόασεν 

᾿ ὧνὴρ εἰράνας σύμέολα χαὶ πολέμου. 

ὙΠ΄ ἀἐρ9. ΑΤΊΔΟΣ... 
Καὶ στάλικας χαὶ πτηνὰ λαγωδόλα σοὶ τάδε Μείδων, 

Φοῖέε, σὺν ἰξευταῖς ἐχρέμασεν καλάμοις, 
ἔργων ἐξ ὀλίγων ὀλίγην δόσιν" ἣν δέ τι μεῖζον 

δωρήση, τίσει τῶνδε πολυπλάσια. 

1658. ΑΝΥΤΗΣ. 

Βουχανδὴς ὃ λέδης" ὃ δὲ θεὶς ᾿Εριασπίδα υἱὸς 
Κλεύδοτος" ἃ πάτρα δ᾽ εὐρύχορος Τεγέα- 

τάθάνα δὲ τὸ δῶρον" ᾿Αριστοτέλης δ᾽ ἐπόησεν 

Κλειτόριος, γενέτα ταὐτὸ λαχὼν ὄνομα. 

154. ΛΕΩΝΙΔᾺ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂, οἱ δὲ ΓΑΙΤΟΥ- 
ΔΛΙΚΟΥ͂. 

᾿Αγρονόμῳ τάδε Πανὶ καὶ εὐαστῆρι Λυαίῳ 
πρέσδυς χαὶ Νύμφαις Ἀρχὰς ἔθηκε Βίτων" 

Πανὶ μὲν ἀρτίτοχον χίμαρον συμπαίστορα ματρὸς, 
χισσοῦ δὲ Βρομίῳ χλῶνα πολυπλανέος" 

Νύμφαις δὲ σκιερῆς εὐποίχιλον ἄνθος ὀπώρης, 
Γ φύλλα τε πεπταμένων αἱματόεντα ῥόδων. 
 Ἄυθ᾽ ὧν εὔσδρον, Νύμφαι, τόδε δῶμα γέροντος 

αὔξετε, Πὰν γλαγερὸν, Βάχχε πολυστάφυλον. 

155. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ. 

Ἅλιχες αἵ τε χόμαι χαὶ ὁ Κρωδύλος, ἃς ἀπὸ Φοίδῳ 
πέξατο μολπαστᾷ χῶρος ὃ τετραετής" 

αἰχμητὰν δ᾽ ἐπέθυσεν ἀλέχτορα, χαὶ πλαχόεντα 
᾿ς παῖς Ἡγησιδίχου πίονα τυροφόρον. 
 Ὥπολλον, θείης τὸν Κρωδύλον εἷς τέλος ἄνδρα, 

οἴχου χαὶ χτεάνων χεῖρας ὕπερθεν ἔχων. 

1586. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

 Καλῷ σὺν τέττιγι Χαρίξεινος τρίχα τήνδε 
᾿ς χουρόσυνον χούραις θῆχ᾽ ᾿Αμαρυνθιάσι 

᾿ σὺν βοὲ χερνιφθέντα" πάϊς δ᾽ ἴσον ἀστέρι λάμπει, 

185 

Ὑγτγβθηθτη βἔπα τη, ρ6Γ απ Τυσπάδηι τυ] ἱπβομεὶ 
1116 υἱγ βδοὶβ βἴσπα δἴχιιθ Β6]]1. 

152. ΑΟΘΙΌΙ5. 

Εἴ Ρα]οβ οἵ γνοϊιογία ρϑᾶδ εἶδὶ μος Μίάοῃ, 

ΡΒΟΡδ, οὰπι δυσαραδίου 5 Ξαβροπᾶϊξ οδ]ατηΐϑ : 

᾿ΕΧ ΟΡΟΓΘ ἔσπαΐ ἔθπιι6 ἀπίῃ ; 5ἷ υθγῸ τηδἧτι5 χΖυϊἀἄδιη 

ἀοπδθῖβ, ροπᾶοί [18 τη] 65- ΡΙυτα. 

153. ΑΝΥΤΕΒ. 

ΒοΥ 5-ἂρᾶχ 16 068; {πὶ υϑῖὸ ροβυϊξ 65έ Ἐγίαβμίάτθ Π]1α5 

ΟἸεθοβοίαϑ ; μϑέγία δυΐθι ο᾽ιβ νδϑία Τοσθα.. 

Μίποῦνς ἀαίτηι ἀοηυτη ; Ατβέοξοϊοβ γϑσὸ ἴθεῖξ 

ΟἸΠονῖας, Ρραΐτί ἰάθτη βογεϊξιιβ ποιηθῃ. : 

184. ΚΕΟΝΙΠῈ ΤΆΒΕΝΤΙΝΙ, 411|5 σξτυ- 

π0Ι. 

Αργϑβεὶ μὲεὸ Ῥαηΐ οἵ Βδοοβαηί; Πγθθο 

εἴ ΝΥΤΡἢΪβ βθπθχ ΑΓοδϑ Ροβυΐξ Βίίοη : 

Ῥαπῖ αυΐϊάθπη γθοθηβ-ἀϊξαμη σδργι πε, πηδίγὶ5 ΘΟ] ΒΟΓΘΙῚ, 

Βράδγαιθ Βγοιηἶο βυγουϊαμη Ἰδΐθ. αἰ Γα5: : [8 

ΝΥΤΩΡ 5 δυΐθπὶ ὈΠΙΒΓΟβέ5 ρογυδυίατη ἤόγοῖη δυξυτηηϊία.- 

οἱ [οἰία δρογίδγυτη βαηρσιϊποϊδηΐα ΓΟΞΔΓΊΠΙ. 

ΡῬγοὸ 4υϊθβ Βεπο-τσαΐδιη.,, Νυταρ δα, ἤδης ἀοϊηθπι 5615 

δυροία, Ρδη ᾿δεῖ5, Βδοιμα υἱἘ5- ]ΘΠᾶμη. 

155. ΤΗΕΟΌΟΒΙΏ. 

ΖΈ4υδ165 εἰ Βδθ φοπηθθ δἔ Ογοθυ]υ5, 4085 ΡΒΘΡΟ 

ἀείοπάϊξ εαπίουὶ ρθογ φυδατγίτημϑ ; 

οἵ ρυρπηδίογομ ργεΐθγθδ- τητηο υἱέ σϑ] ! πη, οἵ ρ᾽δοθηΐδτη 

Εἰ Πα ΘΓ σ8560-οηβρογβδτη, ἢ]15 Ηοσοβιαϊοὶ. 

Ο Αρο]ῖο, ἔδοῖϊαβ σγοθυ!γη πη Ρογίδοξαυγη υἱγαπη ουδάθγο, 

ἀοπηῦτη 6715 οἴ Βοπᾶ τηϑη 8 ἐτπες ργοΐοσθηβ. 

156. ΕΌΒΡΕΜ. 

Ῥυ]οῦγὰ οὑπὶ εἰσδάα ΟΠδγΐχθητιβ ογίποιη ἤὰ πὸ 

ἀδίοπϑβιτ ΡῈ6}}15 Ροβυϊ Αὐπδγυ ΠΕ δα θα, 

Οὔ ΡΟΥΘ 58εγο- Ὁ ηΐ6- ΟΠ ΒΡΟΥΒἃ : ΡΌΘΥ σοὶαΐ 545 ϑρίθη- 

Ἶ Νεπιρε εχ ἃτῖθ Ἰθυῖ Ἰθυῖα μδθο ἔεγί πιθπογᾶ : 5 χυϊὰ 
Μα]υ εἰ ἀδέεγιβ. ἰὰ φυοααδ ρῥἰαγα ἔεγαϑ. 

154. ΤΕΟΝΙΠΙΣ ΤΆΒΕΝΤΙΧΙ. 

᾿ ΝΥΠΡΪ5 εἰ Βτγοιηΐο,, βεοϊδπιϊαιιθ ἀνα ἙᾶυηΟ 
᾿ς Ῥομᾶ βεπεχ Ατοᾶς ἀθαϊοαὶ ἰξῖα Βιίΐοη : 

Ξ Ἠαάυπι πηαῖγὶ5 δάπς 4} τ αὐ ἀθογὰ Ἑδυηιβ., 

Πς ἘΞ ταπίες μεάσγας Βδοοδιβ Βαβεῖο βιθὶ ; 

ΝΥ Πρἢ πη] ΕἸ ρ] οὶ ἀεοεγρῖοβ ἄγθογα ἤογεβ, 
ςς Εἰ [0]1ὰ εχ ρυ]οτῖβ αι σεοίϊάεγε γοϑβίβ. 
᾿ Υ͂Ο5 5Ξεπῖξβ Ἔγξὸ ἀοπιυὶη, ΝΎΠΙΡΗς., τιᾶπαπεϊθιις ππάϊς, 

πωλιχὸν ὡς ἵππος χνοῦν ἀποσεισάμενος. Ἰαπυσίπομι δχοιβϑὶξ 4υϊ παν θηθτα πιξ ΡΌ]}118. [ἀοΐ, 

: 152. ΑΘΙΡΙ5. Εἰ τὰ Ἰἰαεῖε μοὰ ἕδυπε, [γὲδε ΠΊΘΓΟ. 

Π Ηὸϑ {|0] Ξυβρεπάϊϊ νᾶτος, Βαουϊυπιαας το] αογ πὶ τὅ5. τβεξορθοκιρ. 

ΟΝ Μαῖα μόρα, Βήμειι, ψνῖσμε, ϑυπὶ ἰαῖα ρᾶγεβ ογὶπεϑ εἰ Ογοθυ 5, 1Π|05 δι 

Π|6 ἘΠῚ βδογαῖ, Ρῃ.θε, φυδάτγιπηις δδις, 
Ραῖγε Ηδρεβιάϊοο : βιπηαὶ οἱ ἐδ οογία πη 5 

Αἀάϊταν, εἴ ργεβ50 ἰδοῖε ρ]δοεθηίδα {101]. 

Πα, Πρδιιβ, αἱ ρεποβ δἰτησαὶ ΓΟ Ύ]5 ΔΠΠΟΒ., 

Ελ γὸβ ἃ ῬγοᾶΥ 5 'ῃ568 ἀοιη 416 τεραῖ. 

τῦθ. Εὔὔδρεμ. 

Αὐτροοΐα δο οὐπὶ οὐῖηθ Ομαγ ἤθη 15 δοςα οἰσδάδ 

ϑδογὰ ἀδῶ υ 015 βιπὶ Αππδυυπιιδάθβ, 

αὐτὰ μονα πηδοϊαῖο. ῬΌΘΓ ρΡ56., υἱ Ξῖ6}]4, γεϊασεῖ ς 
51. ἴδηθι,, Ἔχοιιξβᾶ εϑὶ σὰ] 008, ᾿υἀ εαυυ5. 



180 ἈΝΤΗΟΙΘΘΙΑ ΡΑΠΑΤΙΝΑ ᾿ 

157. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. | 157. ΕΠΌΒΡΕΝ. 
Ἄρτεμις, ἣ Γόργοιο φύλαξ χτεάνων τε χαὶ ἀγροῦ, Ο απ, αο ρὲ οιβίοϑβ δὲ θομογαμ οἵ ἀρνί, 

τόξῳ μὲν χλῶπας βάλλε, σάου δὲ φίλους" ἅΓΟῖΙ Φυϊἀθ πὶ ᾺΓ68 ΓΟΡΪ,, 56ἃ ἃηηΐοοβ ΒΟΥΥἃ 

καί σοι ἐπιῤῥέξει Γόργος χιμάροιο νομαίης οἵ ἱπηπηο Δ} 1} ΕΠ] Θοτριιδ οαργῶ ρδθυ]δη 5 
αἷμα καὶ ὡραίους ἄρνας ἐπὶ προθύροις. ΒΔηΡΈΪΠΘΙη οἔ [ιδέα - ϑΐαΐο ἄρηο5. [π γβίθ.}18. 

158. ΣΑΒΙΝΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΙΊΚΟΥ͂. ; (58. ΒΑΒΙΝῚ ΟΝΑΜΜΑΤΙΟΙ. 

Πανὶ Βίτων χίμαρον, Νύμφαις ῥόδα, θύρσα Λυαίῳ, , Ρδηὶ Βίέοιν ὁἄργαμι, ΝΥΤΙΡ Ϊ5. Τοβᾶ8, ἐμ υγβίιῃ ΤΠ γῶο, 
τρισσὸν ὑπ᾽ εὐπετάλοις δῶρον ἔθηχε φόδαις. ΕΊΡΙΘΧ ἀοπιιπὶ 510} ΡῈ] ΟὮΓῚ8.- ΠΟ] Ογ τ ΘΟη ἷ5 ροβι!. 

Δαίμονες ἀλλὰ δέχοισθε χεχαρμένοι, αὔξετε δ᾽ αἰεὶ ΑΘ νο8, ἀϊΐ, δοοὶρί δαί 5 1οεϊ, δὲ διισοίθ ὑβάὰθ 

Πὰν ἀγέλην, Νύμφαι πίδαχα, Βάχχε γάνος. Ῥδη ρτορθηι, ΝΎΤΩΡΙ δ. ἰοπέθηι, ΒΔΟΟΝ 6 ἀο] οὐᾶ5. 

1659. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 159. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΠ. 

Θιυιὸ φαοηδη) βϑη σι ἑηθᾶτη ΒΘ} σα ΠΕ] Θηδηι ἴῃ ρυἸἶο ἔυνα 

οἵ βυιαυθι Ῥδοὶβ οὐ ηθθατη πιοᾶάστη, 

ΔΡΡδπᾶθο, ῬΒθγοπίςθ, ἔσαπη Ὑυϊοηΐδο υἱγρὶ πὶ 

ἀΟΠΌΠῚ, ΓΔ Π ἀἸΒΟΠΟΓΊΙΠῚ ἀθϑίμθη8 ΟἸΔΠσΌΓΙΙΗ. 

Ἃ πάρος αἵματόεν πολέμου μέλος ἐν δαὶ σάλπιγξ 

καὶ γλυχὺν εἰράνας ἐκπροχέουσα νόμον, 
ἄγχειμαι, Φερένικε, τεὸν Τριτωνίδι κούρα 

δῶρον, ἐριδρύχων πχυσαμένα χελάδων, 

160: ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂: 100. θΒΌΕΜ. 

Κερχίδα τὰν ὀρθρινὰ, χελιδονίδων ἅμα φωνᾷ, Ῥροξίποιη πιδη8, 5: πιὰ] - οὐ Ηἰγαἀἰηατα γοοθ, 
μελπομέναν, ἱστῶν Παλλάδος ἁλχυόνα, οδηθηΐθην, ἰὈσογαπη Ῥ4]]Δ 15. ἢ] Οὐ ΟΠ ΠΩ, 

τόν τε χαρηδαρέοντα πολυῤῥοίδδητον ἄτραχτον, οἱ οδρίο-στανδίμμ, βίγοριοβιιπὶ ἔαβιιση, 

χλωστῆρα στρεπτᾶς εὔδρομον ἀρπεδόνας, ᾿ τοχίογοπι οοίογοπι ἑογεϊ Γαμιίϑ, 
καὶ πήνας, καὶ τόνδε φιληλάχατον χκαλαθίσχον, , οἵ Π]ὰ, οἵ, φαϊ- Γαβιμη-ἃτηδΐ, μη οΔΙ δ ΐβοιπι. 

στάμονος ἀσχητοῦ καὶ τολύπας φύλαχα : (1 θδηθ- (γι οδίὶ οἵ ρ]οπηθτὶβ ουβίοοιη, 

παῖς ἀγαθοῦ Τελέσιλλα Διοχλέος ἃ φιλοεργὸς {Π18 Ῥοηὶ Ὠΐ06115 ΘΙ 681118, ἸΔ]ΡΟΥ 185-88, 
εἰροχόμων Κούρα θήκατο δεσπότιδι, Ἰδηδυϊογ πὶ ἀομηΐηθ Ὑἱνρπὶ ἀραϊοδν!ε. 

Ι 

1601. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 161. ΟΒΙΝΑΘΟΒΖ, 

ἑσπερίου Μάρχελλος ἀνερχόμενος πολέμοιο ΑΒ-οὐοἰἀθηΐα!! ΜΆγΟΘ]]5 γθάϊθηβ θ ο 
σχυλοφόρος χραναῆς τέλσα πάρ’ Ἰταλίης, ΟυμηῬγθαὰ δᾶ ρείγοβε ἢἥηπθ5 1{8]16, 

ξανθὴν πρῶτον ἔκειρε γενειάδα" βούλετο πατρὶς Ρυγΐμηο ἥδναπι ἑοίοπα ξ πιθηΐυτη : 8ῖ6 ραΐυὰ 
οὕτως, χαὶ πέμψαι παῖδα καὶ ἄνδρα λαδεῖν. γο]αϊξ, δἕ τη τίου ραθγατη, δ υἱρα πὴ ΓΘοῖρογο, 

162. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 102. ΜΕΠΕΛΟΘΒΙ. 

Ἄνθεμά σοι Μελέαγρος ξὸν συμπαίστορα λύχνον, Θοπαχῃ {{υὶ ΜοΙθᾶσοῦ 5 πὴ ΘΟΙ ΠΟΤ ΘΠ ᾿ὙΟΝΠ ΠῚ, 

Κύπρι φίλη, μύστην σῶν θέτο παννυχίδων. ΟΥρυΐ διηῖοᾶ, την βίῃ} {ποτίσῃ ῬΟΘοἱξ ρορυ ἡ Πογτμη. 

Μᾶπε πονο, ἀοοίς ῬΑ ]]8415 ΒΔ] ΟΥ ΟΠ ΘΠι ; 

ϑιΓΓ ΔΘ ΘΠ 116 ΘΡΑΥ 5 ΟΔΡῚ 115 νου σία ἔμ 5.1 ΠῚ, 

ΜΟΙ] Ια 4} δεοῦπι ΘΌΓΡ Τα ἤἰὰ ἀοοεῖ, 

Εἰ ν}}1058 οι υπηααθ, οο 5 4 ΘΠ) 5ΘΠΊΡΟΥ ΔΙΠΑΥΙ, 

ΒΔ ΠΉ]ηᾶ 56 υδηΐθπι ᾿ΔΠ 1.146 ρΊο 05, 
Ναΐα θῸΠῚ ΠΙΟ0}15 ΤῸ ]651}}, μαιὰ ράᾶγοᾶ [Δ ΟΥΊΙῺῚ, 

158. ΒΑΒΙΝῚ. Ηδς ἀαϊ ἸΔη!ῆος πλπογὰ σγαΐα θῶ. 

157. ΕὐὔΒΡΕΜ. 

ΑΤοθηθηβ. ΟΟΥΡῚ οὐιβῖοβ δὰ ΓΘΡ8 οἵ ἄρτο,, 

Μίιις ἴχα ἴῃ ἴαγ65 ἰδ]α, ἴχθυο Βομοϑ. 

Αἀ ἰὰὰ ἔΟΤΙΟ808 516 ᾿Ἰλΐηἃ ρου δὶ ἃρηο5 

Οογραβ, οἱ δοοϑάδι νἱουϊπηὰ ᾿ιϑῖδ ΘΑρΟΓ. 

Ἠαάμηι ῬαηΪ, γΓοϑὰ8 ΝΎ ΜΡ Ν15, {Ἐπ γγϑοϑάιθ ΠΥ, 
ΘῈ} Ὑἱν 1] ρομΪ τ πογὰ ἔτοπάθ ΒΙίοη. 

Αρορίϊο πῶ Ὀῖνὶ [80 1165, ἀοιμπυιπηιιθ θδαϊδ 
ΘΘΠΙΡΟΡ ἃ 4015 ΝΥΠρΡΠ ὦ, ΡΠ σιθρθ, ΒΆΘΟΠῈ ΠΊΘΙῸ. Αἀνθηῖ ἨδβρΡΟΓΙΟ υἱοῖοῦ ΜδΔΡΟΘἢ 5 4}0 οὐ]α, 

Πα] ὰ ἀπο 16 }}0.5 ΠἸπη16 οἰαυιδὰ ἰδοοῖ, 
ῬΥΪπἃ σΘ 5 σθοἱ ἀϊξ οὐἱ ραρΡρανα Ῥαϊγα, σϑιάε: 

Ἡΐυπὸ ταάϊαπι 5] αἴχιια ἀάϊτιν Εἰγαηάο » ΠΡ ΘΠ Μ 5151} Ῥβαθυιιπι ; Υἱγ τϑάϊς θοοα {}]. 

161. ΘἈΙΝΆΘΟΒ,. 

100. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΡΟΝΊΙ, 



ΠΑΡΌΤ ΥἹ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ὈΕΡΙΟΑΤΟΒΙΔ., 

1603. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Ὑίς τάδε μοι θηητὰ περὶ θριγκοῖσιν ἀνῆψε 
σχῦλα, παναισχίστην τέρψιν ᾿Ενυαλίου ; 

οὔτε γὰρ αἰγανέαι περιαγέες, οὔτε τι πήληξ 
ἄλλοφος, οὔτε φόνῳ χρανθὲν ἄρηρε σάκος" 

ἀλλ᾽ αὕτως γανόωντα χαὶ ἀστυφέλιχτα σιδάρῳ, 
οἷά περ οὐκ ἐνοπᾶς, ἀλλὰ χορῶν ἔναρα" 

οἷς θάλαμον χοσμεῖτε γαμήλιον" ὅπλα δὲ λύθρῳ 
λειόόμενα βροτέῳ σηκὸς Ἄρηος ἔχοι. 

104. ΛΟΥ̓ΚΙΑΝΟΥ͂. 

Γλαύχῳ χαὶ Νηρῆϊ καὶ Ἰνώῳ Μελιχέρτη, 
καὶ βυθίῳ Κρονίδη, χαὶ Σαμόθραξι θεοῖς, 

σωθεὶς ἐχ πελάγους Λουχίλλιος ὧδε χέχαρμαι 

τὰς τρίχας ἐχ χεφαλῆς" ἄλλο γὰρ οὐδὲν ἔχω. 

105. ΦΑΛΑΙΚΟΥ͂. 

Στρεπτὸν Βασσαριχοῦ ῥόμόον θιάσοιο μύωπα, 
χαὶ σχύλος ἀμφιδόρου στιχτὸν ἀχαιΐνεω, 

χαὶ χορυδαντείων ἰαχήματα χάλχεα δόπτρων, 
καὶ θύρσου χλοερὸν χωνοφόρου χάμαχα, 

χαὶ χούφοιο βαρὺν τυπάνου βρόμον, ἠδὲ φορηθὲν 
πολλάχι μιτροδέτου λίχνον ὕπερθε χόμης, 

Εὐάνθη Βάχχῳ, τὴν ἔντρομον ἁνίκα θύρσοις 
ἄτρομον εἰς προπόσεις χεῖρα μετημφίασεν. 

1606. ΛΟΥΚΙΑΛΙΟΥ͂. 

Εἰχόνα τῆς χήλης Διονύσιος ᾧδ᾽ ἀνέθηχεν, 
σωθεὶς ἐκ ναυτῶν τεσσαράχοντα μόνος" 

τοῖς μηροῖς αὐτὴν γὰρ ὑπερδήσας ἐχολύμδα. 
Ἐ Έστω χαὶ χήλης ἔν τισιν εὐτυχίη. 

1607. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ. 

Σοὶ, μάχαρ αἰγίχναμε, παράχτιον ἐς περιωπὰν 
τὸν τράγον, ὦ δισσᾶς ἀγέτα θηροσύνας --- 

σοὶ γὰρ χαστορίδων ὑλαχὰ καὶ τρίστομος αἰχμὴ 
εὔαδε,, καὶ ταχινῆς ἔργα λαγωσφαγίης, 

δίχτυά τ᾽ ἐν δοθίοις ἁπλούμενα, χαὶ χαλαμευτὰς 
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163. ΕΙΒΡΕΜ. 

Θυΐβ Βὲρο τ εΐ βρθοίοβα οἰγοῦτη βορία ἐθηρὶϊ βυϑροπαϊ, 

ΔΥΤηᾶ, ἐαΓΡ  βϑί πηι τ ΟὈϊδοΐαιηθηΐαπι ἘΠΥΔΙ ἢ 

ΠΟΘ δπίηι ἰδοῦ Βἰηο-ΠἸπο- γαοίδ, πθάπι6 σ816ἃ 

5:η6-οὐἱβία, πο οὐϑάδ ράχη βουΐξαμ αἰΠίχατη- οϑί, 

56 5ἰς βρη θηξα δἔ ἱποομοιιβ8ἃ [ΈΓΤῸ, 

4 8}14 Ποη Ραρῃς βιεηΐ, βθα Ἑβογογαμῃι ἱπβίγαμηοηΐα - 

φυΐθυβ ἐμαϊαυηατῃ ἀδοογαΐα παρ] 6 πὴ ; 56 ἃ ἃττηᾶ σγιοτα 

Βυτηδηο 5{Π|8πέϊὰ ἴδηθστι Μαυογίϊβ μαροαξ. 

104. ΠΌΟΘΙΑΝΙ. 

αἸἰδαοο, οἔ Νογεῖ, οἱ 1ποηΐβ- ἢ] Μοϊοογίῳ, 

εἱ τηδγιξγηο 7ουἱ ( Νερέιηο), οἕ ϑασηοίῃγασιιμ αἰιβ., 

βουυαΐβ δχ τηδυὶ [00 0}Π1π|5., δὶς τη -ἰοΐοπαϊ 

ΟΠΠ65 ἀ6 σδρίίο : αἰϊπὰ δηΐτη πἰ 8} μάθθο. 

165. ΡΗΑΙΈΟΙ 

Τογίυτη γβουηθατῃ Βαββατγῖοὶ [Ὠϊαϑβὶ βΕ . Ὡ] νη, 

οἵ ρϑῖϊθτι φαδ-οξι5-οοπἔοοξαβ-[αἱξ ΤηδοῸ]οβδιη ἐουνΐ, 

οἵ οογυ απξοτγιμπι Βοηϊ 5 ΘΠΘ6ῸΒ ἙΓΟΐΔΙΟΓΌΤΩ, 

οἱ {Πγτϑὶ υἱγίάθγη οοηϊογὶ βερίἔθγη, 

οἱ Ἰουῖβ στάσι ἔγτηρϑηὶ ἔγοιηϊξατη, ἃς σοβίαϊατῃ 

5866 τη γὰ-υἱποίοβ ὙΔηηι τ ΒΌΡΟΓ ΟΔΡΙ 05, 

ἘΕνδηΐῃο Βδοοδο αἰξαίΐ, ἰγοτηυϊδτη φυδηᾶο (μ γγβὶβ σογοπαὶς 

ΒΟη-γουη θυ άτη δὰ οοτϊηροίδίίοηδβ τοδπῦμ ἰγδαυχίξ. 

166. ΓΌΟΘΙΠΙΠ. 

Τπηδρίποιη Βογηΐθο Ὀἰοηνβίυβ μὰς ἀραϊοανϊξ, 

6χ πδυξβ φυδαγαρίπία βογυδίυϑ 50108 : 

ἸΌτΩ 5 ϑηΐμ δὰ βυρου σαίὰ παίαθαϊ. 

Εϑξέ ἰρίξατ δἰϊατη μϑγηϊτ ἴῃ φυϊθυδάδιη Ὀοπᾶ-ογέι πᾶ. 

1607. ΑΟΘΑΤΗΙΓῈ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

ΤΙΌΙ, Βοϑαΐθ σάρυῖροβ, δὰ βρϑουίδτιη ἰη- Πογθ- ροβίίαιη 

Βυπο ΘΑΡΓΌΠῚ, ὁ ἀρ 1ο8 τηοαδγαίου υϑπαίοη β --- 

πδτὴ ὶ οαβίογί στη Ἰαίγαξαβ οἵ ἐγ ειιβρὶβ μαβία 

Ῥἰδοοῖ, οἵ δϑίογῖβ ορογὰ ἸΘρογατη- ος  Ϊ3, 

εἴ τοξϊα ἴῃ ἀπᾶϊβ οχρᾶηβᾶ, οἵ μαμηδίου 

163. ΜΕΙΠΕΑΘΕΙ. 

Ουἷϑ 5ρο]ϊα ἀρροβαὶϊξ ποβιγὶβ Ἰαιθασίθιιβ ἰϑῖα, 

Οὐδλ]ῖα Οταάϊνο ἀοπὰ ρίδοεγε πεῖαϑ ὃ 
ΝΟΣ ἴηρεπϑ ἀδίυν μαβία τὶ πδὸ βϑιιοῖα οαϑβὶβ, 

Νες 4 ἀδ πιυϊῖο βαησιΐῃδ βοιιῖα τπηδάδηϊ: 

ϑεὰ πιὰ ἀἴψας 'ρϑοὸ ηἰπηῖιπι υἰἀθιεϊα ἴδγγο : 
ΒεϊἸογαπι ποῦ βυηὶ ᾿ἰβῖα,, 56 ἀγπιὰ ἍἽμουΐ. 

Ηᾶς ἀαΐδ πυρίδγιηι ὑμα]απιῖβ : πημδηδηϊῖα ἴα} 
Τεῖα υἱνγάπι ἰδπιρὶ πὶ Μαγιῖβ μάθεγα ἀεοεῖ. 

τθά. τὐσιᾶπε. 

᾿ Θἴδλιοε Εἰ] εἰ Νεγεὰ, Μαϊαΐξαυε εἰ Μεϊϊοενῖς 
ϑαϊυγποαια ὅτ ΤὨγεϊοίηιε Πεἰ5, 

᾿ ϑΌ5ρ65 ἃ Ἰῃϑᾶπο 1.01 ΠΠΠπ|5  ΦΌΟΓΕ ΟΥΙΠΕ5 

Τοπάσον Πἰς, δἰ χαῖρρε ἜθῸ π}} μὰθεο. 

166. τῦσιγτιι, 

Ηεγηΐα ρίοϊα ραϊεὶ : βδογαὶ μᾶπς ΠΙΟΠΥ 1115, {115 

Ὧδε παυῖῖβ ἀθοῖεβ φυδιίοῦ ᾿ΠΟΟΪΠ115. 
Ουΐρρε Ἰίρδηβ ᾿ρϑᾶπι βιιργα ἔεπιογα ἅπι00 πϑίανϊ. 

Εϑβὶ χφυᾶμάο Γυρίαπι (4015 Ρυϊεῖ ») 6558 Ἰιναῖ. 

167. ΑΘΑΤΗΙΓῈ ΟΒΑΤΟΒΙ5. 

Τλτίοτῖβ δά βοορυϊαπι γεπαῖα ἀαρ]1οα ἰοθῖτι5 
ΗΙγβυΐυτα, σαρΓΙρΕ5., ἴεγε ΕΡῚ, Ἑδσηθ, σαρνι ἢ. 

Ναιηααε Ἐ] Ἰαΐγᾶπβ οἂπὶβ εἴ νεηάθι!α ἰεγπὰ 
Οὐϑριά6 βιηὶ οογάϊ, ργθάδαιθ μάννα ἰθριι5, 

Βοιίδαια ἴῃ ποῖα ᾿πηπηθῦβα εἰ βθάυ!5 ἀπο 6 08, 
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χάμνων, καὶ μογερῶν πεῖσμα σαγηνούόλων --- 
ἄνθετο δὲ Κλεόνικος, ἐπεὶ καὶ πόντιον ἄγραν 

ἄνυε, καὶ πτῶχας πολλάχις ἐξεσόθει. 

108. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Βοτρυΐων ἀκάμαντα φυτῶν λωδήτορα χάπρον, 
τὸν θρασὺν ὑψικόμων ἐνναέταν δονάχων, 

πολλάχις ἐξερύσαντα θοῶν ἀχμαῖσιν ὀδόντων 

δένδρεα, καὶ νομίους τρεψάμενον σχύλαχας, 
ἀντήσας ποταμοῖο πέλας, πεφριχότα χαίτας, 

ἄρτι καὶ ἐξ ὕλας πάγχυ λιπόντα βάθος, 

χαλχῷ ΞΞεινόφιλος χατενήρατο, καὶ παρὰ φηγῷ 
θηρὸς ἀθωπεύτου Πανὶ καθῆψε δέρας. 

109. ΑΔΗΛΟΝ, 

Κώμαυλος τὸν ἐχῖνον ἰδὼν ἐπὶ νῶτα φέροντα 
-;͵ ΦΥ͂ “΄ἠὉΥ 3 Ἄ 

ῥᾶγας, ἀπέχτεινεν τῷ δ᾽ ἐπὶ θειλοπέδῳ" 

αὐήνας δ᾽ ἀνέθηχε φιλαχρήτῳ Διονύσῳ 
τὸν τὰ Διωνύσου δῶρα λεϊζόμενον. 

110. ΘΥΊΛΛΟΥ͂. 

Αἱ πτελέαι τῷ Πανὶ, χαὶ αἱ τανυμήχεες αὗται 
ἰτέαι, ἥ θ᾽ ἱερὰ κἀμφιλάφὴς πλάτανος, 

χαὶ λιξάδες, καὶ ταῦτα βοτηριχὰ Πανὶ κύπελλα 
ἄγκειται, δίψης φάρμαχ᾽ ἀλεξίκαχα. 

171. ΑΔΗΛΟΝ. 

Αὐτῷ σοὶ πρὸς "Ὄλυμπον ἐμακχύναντο χολοσσὸν 
τόνδε Ῥόδου ναέται Δωρίδος, ᾿ἈἈέλιε, 

χάλκεον ἁνίχα χῦμα χατευνάσαντες ᾿Ενυοῦς 

ἔστεψαν πάτραν δυσμενέων ἐνάροις. 
Οὐ γὰρ ὑπὲρ πελάγους μόνον ἢ ἄνθεσαν, ἀλλὰ καὶ ἐν γᾷ, 

ἁδρὸν ἀδουλώτου φέγγος ἐλευθερίας" 

τοῖς γὰρ ἀφ’ ραχλῆος ἀεξηθεῖσι γενέθλας 
πάτριος ἐν πόντῳ χὴν χθονὶ χοιρανία. 

112. [ΔΓΑΘΙΟΥ͂.] 

Πορφυρὶς ἣ Κνιδίη τὰ στέμματα, καὶ τὸ δίθυρσον 
Ὁ Ἀ ἥς ἊΝ ’ 

τ τοῦτο τὸ λογχωτὸν, χαὶ τὸ περισφύριον, 
2 , 

οἷς ἀνέδην βάκχευεν, ὅτ᾽ ἐς Διόνυσον ἐφοίτα 

χισσωτὴν στέρνοις νεδρίδ᾽ ἀναπτομένη, 

ΑΝΤΗΟΘΠΌΘΙΖ ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂ 

ἸΔΡογδη8, οἵ Γὰπηΐ8 βρη) ΟΡΟΙΟΒ6 [οἰ Θη ἢ ΠῚ το 

ἀοάϊοαν! ΟἸδοηΐου5, φαδηδοαυϊάθιη οἵ πλδυ Εἰ πδτ ργθἄδη) 

ἀροθαΐ,, οἱ Ἰδροῦ 8 ϑϑ ρα δρί(α)δΐ. 

108. ΡΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΙΆΒΙΙ. 

ἈΔοριποβᾶγαπι ρ]πίδι πὶ ἱπα οἴ δϑϑιιπι γαβίδέουθι ἄργιατι, 
δυάδοθιη ΔΙ {ἰοοτηδ τι ἱποΟἸ τὴ ΔΓ Πα ἰ Πα μη, 

8 Ρ6 4αυϊ-ΘΥυ βὶξ γδρ᾿ ἀουα μὴ τ γοπῖθιι5 ἀθηξ τη 

ΔΡΡΟΓΟ5, οἱ ραβίουϊοϑ Γυρανϊξ οδΠ68, , 

ΟὈΥϊδιη- [ἀοΐα5 Πανίατη ργορίου, Βουγοηΐθη 5618, 

μοᾶο οἵ 51γὼ ὁχ ργο 0 ΟΡ ΘΒ Ὸ ΠῚ ΓΘΟΘΒΒῈ, 

8916 ΧΟΠΟΡΒΪ] 8 ἱπίονίθοϊ, οἵ δὰ ἐἀσΌγῃ 

ῬΘΙΠα δ ἱτητη 5 Ῥδηὶ το] σαυὶξ Ρ6 ΠΘμη. 

109. ΙΝΟΕΆΤῚ-. 

Ομ] 8 Φασὰπι δου πδοθῦτῃ υἱα ββοί ἴῃ ἔθυρο {ὈΓΘη 6 πὶ 

δοϊηοβ- γο, ἱπίθγοιξ ἤδο ἴῃ Υἱηθᾶ ; 

οἱ βἰοοδίαμη ἀράϊοανξ τη θΓπσδιηδηΐί ΒΔΘΟΒΟ 

Βδοομὶ ἀἄοπᾶ ργωδηΐθιῃῃ. , 

170. ΤΗΥΠ111. 

Ὁ]πιὶ Ῥαηΐ, οἵ ργοοοῦῷ δ 

5811068, 80 580γὰ 16:1 ΧῈ Δ 5 Ῥ]αἴδπι8, 

οἵ ἐοπΐοβ, οἵ ἤδοο ρδϑίου [ἃ ροοια Ῥηὶ 

ΒΔΓ -ϑηΐ, 51{18 Γουηθαϊα μ1818 -ἀδρυ 50 Υ]ἃ. 

171. ἸΝΟΕΒΤΙ. 

Τρϑὶ ΠῚ ἀϑαυθ-δἃ ΟἸγραμ δἀπχουαηξ φΟ]Οβϑ 1} 

Βαηο ἈΠοάϊ παρθιἑαΐογοϑ Ποτγίοθ, 80], 

ΦῃΘΌ ΠῚ Φυδηα0 {Πποΐυτη οοηβορί γουαπΐ ΒΘ] Ομ οἵ 

ΘΟ δυουπηΐ ραΐτδιη 5Ρ0}}15 Ποβἐ τη, [δεγὰ, 

ΝΟῊ ΘηΪπ ΒΌΡΘΥ Ροίᾶσο 80 πὶ δοοοπάουαπξ, θὰ οἰἶδπὶ ἴῃ 

ῬυΪοῦγαηι ποη-ϑ ] υρσαΐοθ Ἰυτηθη ᾿Ρον δεϊβ. : 

ἀυΐρρε 1115, φαΐ οχ Ηθγοι 5 οΥθυ θυ αηΐ Β08016, 

Ῥδίθγπδ δϑέ ἰη ρμοηΐο οἵ ἴῃ ἴθιγα ἀοῃηηδθο 

172. ΑΘΑΤΗΙΖ. 

ῬουΡΕντῖβ Οηϊαϊα οογομδ8 οἱ ἀυρ]οοηη-πγγϑατη ; 

Βαπο ΠΔ5{Π]|8- τοογοηΐθηι, οἱ ΠΡίδ]6, [θα 

υΐθαβ οἰγοηαΐο Ὀδοομρδΐίαγ, φυδηᾶο δὰ Βδοοῦυμ γδᾶθ- 

μράογδ- ογηδίδηῃ ρϑοίουϊ ρϑ]] θη -οαργοῶ 8 Π  χϑτη- ΠΌΘη8, 

Επλ ἰοῖο ΡΊ5668 ἃ 1116 ϑᾶσϑηᾶ ἱ Δ 68. 

ἨΙ5 ἴθ πη ΓΙ} 15 ΠΠΘΓΙῖΟ ΟἸΘοῃοιι5 Ποπου δῖ, 

ἘΔ ΙΧ ἴῃ Ἰδρογοδ, Π6Ὸ ΠῊΪΠῸ5 1116 ΠΤ], 

169. ΙΝΟΕΒΤῚ. 

Ὁ ναϑ ἔδγγο νυ] ἀθὴβ ἴουσο (ομηδα]}ι5. ΘΟ ὨἸ Πα ἢ 

Τπ[Ὰ]}1} ΘΥσ ΠῚ] Ρ]Δηᾶ ΡῈ ἴσα Πθοθπὶ : 

ἘΠῚ ῸΡῚ βδισοδῖαπι πηθγῖῖο, 1,6 ηξ86, βδογανὶῖ, 

Θυΐρρα ἰὰὰ5 Γμογαϊ ααΐ ρορυ]αῖαϑ ορθδ. 

171. ἸΝΟΕΕΤῚ, 

εἶς ἱπιαφὶπο δοὶϊ φαοναία α Μ]ιοαὶὶς. 

Ἐμψαυοΐαπι οα]0, 801, Δἀπιονεσα (Ο]ΟββιιΠὴ 

Ηυπὸ ΤΡῚ σϑηβ Βα τὰ πη5 ΠΟΙ 405 αγθῈ ἈΠοάϊ, 

Ἔτδ ΡΙΌΡο, 8θνο γϑάμποθϑ ουπὶ ΜΑΡΕΪ5 ἃ βία 

ϑυΒρΘηάθ 6 5115 μοβίϊοᾶ βίσηδ ἴ80}15. 
Ουΐρρε τϑάοπδγιηὶ ράγΊ 6 ΤθΡ ΓΘ 4116 ΠΡ 4.6 
ΤΡ γα ΠΌΠΠ1π5 5 θά ᾿πΓὰ 10, 

Ηδγου]θο βἰαυϊάθπι ραῖγι μη οϑὶ 46 βθῃλπθ ΠΔΕ8 
ΤΉ ΡΘΥ ΠῚ ἴθ 8, “ΠΡ ΘΥΙΠΊ116 ΠΑΤΪ, 

1723. ἈΘΆΤΗΙΕ. 

ῬοΥΡ ΙΒ οὐΐα ὑπιάο,, βϑηληᾶ οὐ ἢ ουβριάθ Εν Υ Βα ΠῚ, 
ϑογίδααθ,, οἱ ἤθο ΟἸΤΟὰΠῚ Υἱποῦϊὰ ἀποῖα μ6 468 ; 

Τα ἴα φαῖθι5 ΒΙΌΠΙΙΝ 5658 Ἰδοία αὶ δά ἃγἃ8, 

Ῥαγεϊπ μδάθγα, ρᾶγιϊπὶ ΠΕ ΌΡΙ46 οἰποῖα Ἰδῖαϑβ ; 



ΘΟΑΡΌΤ ΥἹ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΡΕΡΠΙΘΑΤΟΒΙΑ. 

ς αὐτῷ σοὶ, Διόνυσε, πρὸ παστάδος ἠώρησε 

ΣΎ ΨΥ ΤΟ ΝΡ. αν ὍΝ ἘΞ ΨΎ κυ γα ο, ς 

ταῦτα τὰ [καὶ] χάλλευς χόσμια χαὶ μανίης. 

178. ῬΙΑΝΟΥ͂. 

Ἀχρυλὶς ἢ Φρυγίη θαλαμηπόλος, ἣ περὶ πεύκας 
 πολλάχι τὰς ἱερὰς χευαμένη πλοχάμους, 

εἶ γαλλαίῳ Κυδέλης ὀλολύγματι πολλάχι δοῦσα 
τὸν βαρὺν εἰς ἀχοὰς ἦχον ἀπὸ στομάτων, 

᾿ τάσδε θεῇ χαίτας περὶ διχλίδι θῆκεν ὀρεία, 
θερμὸν ἐπεὶ λύσσης ὧδ᾽ ἀνέπαυσε πόδα. 

114. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

᾿Παλλάδι ταὶ τρισσαὶ θέσαν ἅλιχες, ἶσον ἀράχνᾳ 
τεῦξαι λεπταλέον στάμον᾽ ἐπιστάμεναι, 

Δημὼ μὲν ταλαρίσχον ἐΐπλοχον, ᾿Αρσινόα δὲ 
ἐργάτιν εὐχλώστου νήματος ἠλαχάταν" 

χερχίδα δ᾽ εὐποίητον, ἀηδόνα τὰν ἐν ἐρίθοις, 
Βαχχυλὶς, εὐχρέχτους διέκρινε μίτους" 

ζώειν γὰρ δίχα παντὸς ὀνείδεος ἤθελ’ ἑχάστα, 
ξεῖνε, τὸν ἐχ χειρῶν ἀρνυμένα βίοτον. 

115. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΤΟΥ͂. 

Τὸν χύνα, τὸν πάσης χρατερῆς ἐπιΐδμονα θήρης, 
ἔξεσε μὲν Λεύχων, ἄνθετο δ᾽ ᾿Αλχιμένης. 

᾿Αλχιμένης δ᾽ οὖχ εὗρε τί μέμψεται" ὡς δ᾽ ἴδ᾽ ὁμοίην 
εἰχόνα παντοίῳ σχήματι φαινομένην, 

χλοιὸν ἔχων πέλας ἦλθε, λέγων Λεύχωνι χελεύειν 

τῷ χυνὶ χαὶ βαίνειν" πεῖθε γὰρ ὡς ὑλάων.᾿ 

1710. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Τὸν χύνα, τὰν πήραν τε χαὶ ἀγχυλόδοντα σίγυνον, 
Πανί τε καὶ Νύμφαις ἀντίθεμαι Δρυάσιν" 

τὸν χύνα δὲ ζώοντα πάλιν ποτὶ ταὔλιον ἄξω, 

ξηρὰς εἰς ἀχόλους ξυνὸν ἔχειν ἕταρον. 

171. [(ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ͂.] 

Δάφνις ὃ λευχόχρως , ὃ χαλᾷ σύριγγι μελίσδων 

1.89 

ἶρβι ΕἸΒῚ, Βαοοθθ, δηΐα {Πδ]αιηστω θγοχὶξ 

ἢιὲθο οἱ υϑῃιιβίαξϊβ διῶ ογπατηθηΐα δὲ ἱπβδηΐῷ, 

173. ΒΗΙΑΝΙ. 

ΑΟΒγ 5, Ρηγυσία πθοοογα, {τ ΟἰΓΟΌΓΩ ἐδρδ5 
ΒΔ ΟΓᾺ5 52506 οἰα αἴξ ΘΔΡ 1105, 

Ο81105- ἀδοοπέθ ΟὙΒ6165 υἱέ 5: Ρ6 πήξθηβ 

ΒΥΔΎΘΙΩ δ ΔΌΓΟΒ ΒΟΠΊΙΓῚ ΘΧ ΟΓΘ, 

Βοβ668 ἄθεθ ἙΔΡ11105 πιοπΐδηξθ οἶγοᾶ ἴΌγ65 ροβιυίῇ, 

ἐογυϊάαπι ροβίααδηι ἃ- [ΓΟΥΘ ᾿ς ΘΟὨΙθ αἱ ρράθμι. 

174. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Ρα!]δαὰϊ ἀδαϊεανθγιπί {γῖμδθ ἐυ8165, βίμη 8 ἀγδηρῶο 
ἴοχθγα Δ] απ ἴδηι βεϊοπίαβ, 

Ῥότηο φυϊάθῃῃ φυδβιΠ]ατη Βοπ6-  θχέαστη, Αὐϑίποδ διιΐθη 

ἸΔθουϊοβατη Β6η6- ΡΙοχὶ ἢ οουμη : 

τϑάϊατη σϑγο θ6π6- (Δ τ οδίομη, ᾿πβοϊηΐδτη ἱπίθν ἑδχϑηΐθϑ, 
ΒΔΟΟΒΥ 5, 410 ΡῬτΌ ΒΘ: Ῥυ βία ἢ] ἀἰβεϊησιιοθαΐ : 

ΥἿΥΘΓΘ ΘΠΪΠῚ 5[Π6 ΟΠΊπὶ ΘρΡΓΟΒΓῖΟ υοϊερδΐ φαράαο, 
ΒΟΒΡΘ6Β, Υυἱοξιι τη 6Χ τηδη 115 5] ὈἘΡΑΙΔΠ5. 

175. ΜΑΘΕΌΟΝΗ ΟΟΝ5. 

Οάπθηὶ ἢυηο, ΟἸηπΐ5 γα] 1425 γοπδίϊοπί 8 ρουϊξιτη, 
ιϑῦοοπ ἰοιτηδυῖξ, ἀράϊοαυῖξ διιΐθι ΑἸ οἰγηθηθϑ. 

ΕΞ ΑἸοἴπιθπο8 ποπ ἱπυθπὶξ φυοᾶ Γοργθμθηδοτοΐ : βοᾶ πα τὶ- 

ομηπἰπηοδ 5ρθοῖθ δρραγεπίθιη ἱπηδρίπθιη, [αἰἷξ βἰ μη θη 

ΘΟΠ]ᾶγο Βαθθη5 δοραββὶξ, 1θαοοηὶ ἀΐςθη5, [πηρογοΐ : 
οδηΐ υἱ οἰΐδτη δαί. ΗΟ Θηΐτη ρογβιιδϑβὶξ ἐϊπὲ, φαδϑβὶ Ἰδἔγϑηβ. 

176. ΕΒΡΕΜΝ. 

Οδπθση, ΡΟΥΔΙΉ4Ὲ6 οὗ δάυποο-ἀδπξθ υθπαρθυϊ χη 

Ῥδηΐαυδ δἔ Νυτρηῖβ ἀράϊοο Πγυδαῖρθι8: 

ΟᾶΠΟΠη ἐδ 6Π ΥΪΥΌΓΩ Γαΐγο δα βίαι] τ ἀτιοδμη, 

βίοσαβ δα οὐϊαμβ σοσωσηπηθπι υ- Βα θδιη βοοίυτη. 

177. ΤΗΕΟΟΘΙΗΙΤΙ. 

ῬΔΡΒηἶ5 8108 οπΐθ, φαΐ Ρυ]οἶ γα βυτίησο τη υ]δέιν 

᾿πϊᾶ 515 ἴογτης βἰπιὰὶ οἰ πποπυπιδηΐα [ΠΓΟΥΪ5 » 

Βδοοδα, Ἐ|0Ὶ1 1μδ]άπῖ ἀδάϊοαϊ ἀπε ἴογεϑβ. 

173. ἘΗΙΑΝῚ,. 

ἐε Βαρςεοῖια φιιααίαπι. 

ΕΣ « ἊΝ ΕΣ ΕΣ Ἂ 

Τρίευ! αυ5 5806 ἔδεε! ὉΠ] Δ. θι15 ΔῈ ΓΕ5, 
Ῥυπὶ ΟΥΡεῖεβ ἰοῖο ρεοΐογε πιπηθη Βαβρεῖ, 

Πεάϊοαϊ ἢο5 ἀοιηΐηξε πιοπίδπο ἴῃ Πἰτηϊπθ ΟΥΪΏ65 : 

Νπν ρεάϊθιι5 ἀεβῖῖ ᾿ς τεΐαβ 116 [ὌΤΟΥ. 

14. ἈΝΤΙΡΑΤΒΙ, 

Ὑτεβ ἴαϊε ρᾶγθϑβ, ἰεπυδίθτ ἀϊποογα ἀοοῖς 
δίαπιεπ, Ασδοβποῦπι 4αοά 5 ρεγαγεῖ Ορι8, 

Βαΐῖ οαἰαΐμυπι Πδπιο Ἰεπῖο ἀδ υἱπγῖπο  ἀοπαῖ 

ΑὙΞΙποα 50} 1π|πὶ ρα ηϑ8 ἴθποῦα οοἰ τ πὶ ; 

ΒΔΟΟΉΥ}15 ἀυσαΐαπι ταάϊιπι ἀαΐ, ἀράοπα ἰδπ:8, 
ὈΙροσιῖ ἴῃ ραγίεβ αὶ ποτὰ ἢ] 5185. 

Εἰεφεγα εἴεπὶπι υἱῖαπι ατ25 ἰΔ0)6 νδοαγοῖ, 
Ψίοἴαπη 4 58115 δϑὲ βι Ποῖ θηΐα τηᾶπιι. 

175. ΜΑΘΕΡΟΝῚΙ ΘΟΝΒΌΤ18. 

Τπάδραγα σᾶΠατὴ 50] τη ΘΘΠΙ15 ΟΙῚΠΘ ἔδΓΑΤΊΙΙ 

ΕΠπηχιῖ Ιευσοπ.. ἀεδάϊοαϊ ΑἸΟΙΠΊ6Π65. 
ΙΔ αἴ ΑἸΟΙ πο πα, ὙἹΠ10 συ] ρδάια σἀγαπίθπι 

ἙΠΗρίοπι ουποῖδβ ΟΓΡΟΓΕ ἴεγγε ποῖίδϑ :; 

ψΊποΪα ἴθμαθῃϑ {πεῖ5 ΘΟ} 8 ̓σεὶ : 18πὶ ἐϊο ἃρα Τϑυσοι 
ΟυγτΓαὶ, αἷΐ : ἰαἴ απ ἢδπὶ ἴπᾶ [1558 τηδηδῖ. 

177. ὙΒΕΟΟΘΕΙΤΙ. 

(ἀπάϊάι5 μθο ΠΑΡ πὶ5 Εαὰπο ἀδὲ πηυπογᾶ, Ῥαρπηίς. 



190 

βουχολιχοὺς ὕμνους, ἄνθετο Πανὶ τάδε: 

τοὺς τρητοὺς δόνακας, τὸ λαγωθόλον, ὀξὺν ἄχοντα, 
’ 

νεδρίδα, τὰν πήραν, ἃ ποτ᾽ ἐμαλοφόρει. 

118. ΗΓΗΣΙΠΠΟΥ͂. 

Δέξαι μ᾽, Ἡράκλεις, Ἀρχεστράτου ἱερὸν ὅπλον, 

ὄφρα, ποτὶ ξεστὰν παστάδα χεχλιμένα, 
γηραλέα τελέθοιμι, χορῶν ἀΐουσα καὶ ὕμνων" 

ἀρκείτω στυγερὰ δῆρις ᾿Ενυαλίου. 

119. ΑΡΧΙΟΥ͂. 

Ἀγραύλῳ τάδε Πανὶ βιαρχέος ἄλλος ἀπ᾽ ἄλλης 
αὔθαιμοι τρισσοὶ δῶρα λινοστασίης , 

Πίγρης μὲν δειραχθὲς ἐὐδροχον ἅμμα πετανῶν, 
Δᾶμις δ᾽ ὑλονόμων δίκτυα τετραπόδων, 

ἄρκυν δ᾽ εἰναλίων Κλείτωρ πόρεν" οἷς σὺ δι᾽ αἴθρας 
καὶ πελάγευς καὶ γᾶς εὔστοχα πέμπε λίνα. 

180. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ῥαῦτά σοι ἔκ τ᾽ ὀρέων, ἔχ τ᾽ αἰθέρος, ἔχ τε θαλάσσης 
τρεῖς γνωτοὶ τέχνης σύμόολα, Πὰν, ἔθεσαν" 

ταῦτα μὲν εἰναλίων Κλείτωρ λίνα, κεῖνα δὲ Πίγρης 
οἰωνῶν, Δᾶμις τὰ τρίτα τετραπόδων" 

οἷς ἅμα χερσαίαισιν, ἅμ᾽ ἠερίαισιν ἐν ἄγραις, 
Ἀγρεῦ, ἅμ᾽ ἐν πλωταῖς, ὡς πρὶν, ἀρωγὸς ἴϑι. 

181. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ῥρίζυγες, οὐρεσίοιχε, χασίγνητοι τάδε τέχνας 
ἄλλος ἀπ᾽ ἀλλοίας σοὶ " τάδε, Πὰν, ἔθεσαν, 

χαὶ τὰ μὲν ὀρνίθων Πίγρης, τὰ δὲ δίκτυα θηρῶν 
Δᾶμις, ὃ δὲ Κλείτωρ εἰναλίων ἔπορεν" 

τῶν ὃ μὲν ἐν ξυλόχοισιν, ὃ δ᾽ ἠερίῃσιν ἐν ἄγραις 
αἷὲν, δ δ᾽ ἐν πελάγει εὔστοχον ἄρχυν ἔχοι. 

182. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΟΣ. 

Πίγρης ὀρνίθων ἄπο δίχτυα, Δᾶμις ὀρείων, 

ἈΝΤΗΟΘΙΠΘΘΙΑ ΡΑΤΑΑΤΙΝΑ͂Σ : 

Ῥαοο]ΐο058 ὨγΤηΠΟ5, Ῥδηΐ ἀδάϊοαν! μῶο : 

Ρογ[ογαΐδβ ἀγα παϊπθβ, ρθᾶμπμι, δουξαπι [Δ ΟΌ ΙΠΙ, 

ΟΔΡΓΘ8-ῬΘΙ]ΘΙῺ., ῬΟγᾶπ 48 ΟἸΐπὴ τη] δ- ἰγορδί. 

178. ΗΕΘΈΒΙΡΡΙ. 

ΑΘοῖρα πιθ, Ηδθγουϊθβ, Αγ ομοβίγδεϊ 5δοῦαπι Οἰγρθῦπι, 

αὖ, ΡοἸἔατη δᾷ γϑϑεϊ θυ!ατη γϑοϊ δία, 

ΒΘὨΘΒΟΔΙῚ; ΟΠΟΓΟΒ δ ίθη5 οἵ ΠΥΤΏΠΟΒ : 

58 {15-81{ ὁχοβὰ οοηΐοηίο Μαγ8. 

179. ΑΒΟΗΠ. 

Αρτγοϑί δ. Ῥαηὶΐ 8} 1118 8 δ]1ὰ υἱοϊυτω- "τ ηἰβίγδηΐο 

γϑηδίϊοπο- το τα σογτηδηὶ {το 8 ἀοηδ, [ἴὺγὰ ἃυΐυπι, 

Ρίρστοϑβ φυΐϊάθμη οΟΥυ Ο6 ΠῚ - ῬΓΘΓΊΘη5 θοπο δαποδίστη υἱποι- 

Ῥδτηΐβ δυΐοπι 5|1νϑϑίγία τη γοίϊα φυδαγαρρᾶσχη, 

οϑβϑί ἀπ Ὑ6ΓῸ ΤηδυΠογιπὶ ΟἹ τοῦ ἀραϊξ : φαΐ ἴὰ ἴῃ ὃ- 

οἵ ρϑῖαρο δἵ ἔθυσα [ο]οἷα τηϊξα πᾶ. [{δγὸ 
Ρ 

180. ΕΣὔΒΡΌΕΜ. “ 

Ηδο Εἰὶ οἵ οχ τῃοηξῖρυβ, οἵ οχ δίμογο, οἵ χ τηδυὶ 

{τ65 ἔγαΐγϑβ, δ.{15 βυτήθοϊα, ο Ῥᾶπ, Ῥοβυγυηΐ : 

Πδοο Τυΐάθδιη τηδυϊποΥιίπι 1ἰπᾶ ΟἸ ογ, 1116 δαΐομη Ῥίρτος 

ἃυϊατ,, ΠΔΠ) 15 ἰογ ϊα αφυδάγαροάμ πη, 

Οὐυΐθαβ οὐπὰ ἰπ ἰουτοβίγ θιι8, ἔστη ἰπ δου 18 Ὑϑηδίοηϊδιιβ, 

οι Ὑοπδΐου, οἱ ἰπ παίδηεθυβ, αἱ ῥτΐα8, δα! ἴον σϑηΐ 

181. ΕΟὔΞΡΌΕΜ. 

ΤοΓηΪ ἔγαίγοβ, ο τηοηΐοοϊα ἀδιι8, δ. ἃγΐθ 

8] 18 8} 8118 {{0], Ῥαπ, ἄοπα ροβιθγαηΐ : 

οἵ ἀυΐϊαπῃ φυϊάθπι Ρίστο5, ΓΟγαγΌσω δαΐοτη γί 

Ῥδηηἷβ, ΟἸ ἴου ἀθηΐαθ τηδυϊπογαπη ργοθυϊί. 

Οὐογαμ Πἷο Τυϊᾶθπι ἰη 188, 116 δαΐθμι ἴῃ 86 Υ 15 γϑπδίϊο- 

ΒΘΙΏΡΟΓ, ἰΘΥ ΠαΒ4Ὲ6 ἴῃ ρρίασο, [Ὁ] τοΐα μαροαΐ. [ηἱΡ5 

182. ΑΠΕΧΑΝΌΒΙ ΜΑΘΝΈΕΒΠ. 

ΡΊσΤοβ 80 δυΐθι5 γϑίϊα, ΤΠ) Π}18 ἃ πηοηΐδηΐ8, 

ΤυϊοΘ ΘΔ 6 Π5 {Ὑ1{15 ΘΓ ΠΊ6π ἈΓῸΠ ἸΏ. : 

ΝΕΡγΙ ἃ οὐπὶ ἴθ υΠ]5. οΔ] Δ 115... Ἰδου] απηαιι6, ροάππηάιθ, 

Ετ ρογδηι, συοπάδπι 4υἃ 818 μοπιᾶ 11. 

179. ΛΆΘΒΙ ΖΕ, 

ἀρυίοοϊω Ἑδυπο ἰγ68 ργϑα νἱν Γ ϑ61ὶ 

Ἐγαΐγοδ, 4υΐβαια Ορογῖβ ἀοπᾶ ἴπ] 6 ΓῈ δι} : 
ΡΙΚΓο5. Δ] ΠΠΡ5 ποάδηϊ αυδ υἱποι]α ἔδιιοθβ, 

ΤΑ Π.15 51 1ν]00}15 πὰ Εἰπιθηάᾶ ἴδ 15, 

Οὐδ Ρίδοο5 οἀρίπηϊ ΟἸἴον. Τὰ ἀοχίον δάσθβίο, 
αἱ ρείασο, ἰευ σῖβ, 66 Γοπὶ [δοϊδηῖ. 

180. ΕΥὔΒΡΕΝ, 

εἰ δοάοπι. 

Ἠώς ΤΡῚ 1Γ68 ἔγαῖγεβ ἀθ τῃοῃ.!5., 6 Γ6, Ροηΐο 

Τηβιγαπιθηϊα ΟΡΘΥΙΒ.., ΡΆΠη, ΡΟΒΌΘΓΕ 58]. 

Ἀοια δυοιιναρὶ ΟἸἸτου συθρὶβ, ἃ] τ Γᾶ ΡΊΚΡΘ5 

' 

ΑἸττασπι,, ΠΔΠ}15 ἴοῦϊα φυδάγιροάπμῃι. 

Τὰ Βοηὰβ οἱ 56 ΠΊΡΟΙ ἴδο} 15 ἕαο ργθάᾶ 511 1}}15, 

Ουξ νοϊαῖ, εἴ {αι 86 ἔεσὶ ρϑάβ, ψυξάιιθ παῖδ. 

181. ΕΥὔΒΡΕῈΜ, 

αἷε δοάδηι. 

Ηδο {Ἐ0Ὶ {γ68 ἔγαῖγθϑ βίο ἀἴνθυϑα ργοίεϑϑὶ, 

Ρδῃ, Βα ᾽ϊα5 τη οηἐἷ5 4] ἰασα, ἀοπᾶ δγαπηΐ : 

ΑἸαυσμι ῬΊρτο5,, Πδπλῖβ5 ἀαὶ ἢ] ΒΓΑ ΓΌΠΙ, 

ΑἸ᾿ον ααδ ἕαϊυμη μίβοῖθυι5 6556 βοἰθηῖ, 
116 ἴδο 6 5311ν15 ἀθροτῖοϊ, 80 ἃθγθ ργϑδάδῃηι 

ΑἸτοι, 80 1Ἰῃβδηῖβ ἰοῦ 5 ΘΌΟΤΙΡι5. 

182. ΛΙΕΈΧΑΝΘΕΆΙ ΜΑΘΝΕΤΙΒ, 

ἐἶε εοάεπι. 

ΕἸ Ρίστοβ ἃυΐαπι, ΟἸΣ ΟΣ δα 5815 παϊδηϊυπι, 



τ ΘΑΡΌΤ Υἱ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΙΘΑΤΟΗΙΑ. 
ΤΩΝ δ᾽ ἐχ βυθίων, σοὶ τάδε. Πὰν, ἔθεσαν, 

ξυνὸν ἀδελφειοὶ θήρης γέρας, ἄλλος ἀπ᾽ ἄλλης, 
ἴδρι τὰ χαὶ γαίης, ἴδρι τὰ χαὶ πελάγευς. 

5. ἈἈνθ᾽ ὧν τῷ μὲν ἁλὸς, τῷ δ᾽ ἠέρος, ᾧ δ᾽ ἀπὸ δρυμῶν 
πέμπε χράτος ταύτῃ, δαῖμον, ἐπ᾽ εὐσεδίῃη. 

188. ΖΩΣΙΜΟΥ͂ ΘΑΣΙΟΥ͂. 

Σοὶ τάδε, Πὰν, θηρευταὶ ἀνηρτήσαντο σύναιμοι 

᾿ 
Ἢ 

δ 

Φὰ ἴδε υἱ Βυὶς 86, ἕας αἱ 1511 Ξαἰτυ5, εἴ {ΠῚ 

δίχτυα, τριχθαδίης δῶρα χυναγεσίης" 
Πίγρης μὲν πτανῶν, Κλείτωρ ἁλὸς, ὃς δ᾽ ἀπὸ χέρσου, 

Δᾶμις, τετραπόδων ἀγχύλος ἐχνελάτης. 
᾿Αλλὰ σὺ χἦν δρυμοῖσι, καὶ εἰν ἁλὶ, καὶ διὰ μέσσης 
ἠέρος εὔαγρον τοῖσδε δίδου κάματον. 

184. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τρισσὰ τάδε τρισσοὶ θηραγρέται, ἄλλος ἀπ᾽ ἄλλης 
τέχνης, πρὸς νηῷ Πανὸς ἔθεντο λίνα" 

Πίγρης μὲν πτανοῖσιν ἐφεὶς βόλον, ἐν δ᾽ ἁλίοισιν 
Κλείτωρ, ἐν θηρσὶν Δᾶμις ἐρημονόμοις. 

Τοὔνεχα, Πᾶν, τὸν μέν γε δι᾽ αἰθέρος, ὃν δ᾽ ἀπὸ λόχμης, 
τὸν. δὲ δι᾿ τὐγιυλῶν θὲς πολυαγρότερον. 

185. ΤΟΥ ΑΥ̓́ΤΟΥ. 

Βριθὺ μὲν ἀγραύλων τόδε δίχτυον ἄνθετο θηρῶν 
Δᾶμις, καὶ Πίγρης πτηνολέτιν νεφέλην, 

ἁπλότατον δ᾽ ἁλὶ τοῦτο μιτοῤῥαφὲς ἀμφίδληστρον 

Κλείτωρ, εὐθήρῳ Πανὶ προσευξάμενοι. 
Τοὔνεχα, Πὰν, χρατερῷ πόρε Δάμιδι ληΐδα θηρῶν, 

Πίγρῃ δ᾽ οἰωνῶν, Κλείτορι δ᾽ εἰναλίων. 

186. ΙΟΥ̓ΛΙΟΥ͂ ΔΙΟΚΛΕΟΥ͂Σ. 

Δίχτυα σοὶ τάδε, Πὰν, ἀνεθήχαμεν " οἶχος ἀδελφῶν 
οἵ τρεῖς, ἐξ ὀρέων, ἠέρος, ἐκ πελάγευς. 

“ Διχτυδόλει τούτῳ δὲ παρ᾽ ἠϊόνων χροχάλαισιν" 
" θηροδόλει τούτῳ δ᾽ ἄγχεσι θηροτόχοις" 
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ΑἸοΥ οχ ἀδσοπεθαβ- η -ργοίαηᾶο, πέος ΕἸ], Ρδη., ροϑὰὺ- 

ΘΟΙΏΓΏΠΠΘ ἔγαΐγοβ Ὑθηδί!οπἶβ. ΓΘ μη, τι ἃ 8118, [6 ΓῸ, 

ῬΘΥΪ6 ΘΟΓΌΓΩ 488 δι ηΐ ἔργο, ρου 6 οἵ χα Ροϊδοὶ. 

Ργὸ φαυΐθυβ ἔτ Βυϊς δχ τηδυὶ, {ΠῚ ὁχ δθῦθ, ἰθγίϊο ὁχ πϑιῃῆο- 

τηϊξία υἱοΐξοτίδπη, ο ἀθφυηοη, Βᾶπο 0Ὁ ρἰοίδίθῃῃ. [τῖθυ8 

183. ΖΟΒΙΜΙ ΤΗΑΒΙΙ. 

Τιρὶ πο, Ῥᾷπ, γϑηδίογοβ βυβροηογιηξ οοηβδησιίηοὶ 

γτοξία,, ἐγ ρ] 1οἰβ ἄοπᾶ υϑηδίϊοηϊβ : [4 οοηξπρηΐα, 

Ρίσγοβ. φυϊάθπι υοἰδίατω, ΟἹ ἕου δαΐθην ἃ τπδτὶ,, ἑογεϊιβ 
Ῥδμηΐβ, φυδατιροάμππι δβίιπξιβ ἱπυθβεϊσαίου. 

Αἴ ἔα δἔ ἴῃ ποιηουῖθαβ, δὲ ἴῃ τηδυΐ, οἵ ἴῃ τηθαϊο 

86Γ6 γᾶς αἰνιξουη Πἴδοθ ΡΓΘΘΡ6 ἸΔΒΟΥΘΠΙ. 

184. ἘσΌΒΡΕΜ. 

{ Ὑτῖα Βθὸς ἔγθβ γοπαΐογοβ, δ᾽ 80 δ᾽ 

ἃιίθ, δᾶ ἔδπατη Ῥδηΐβ ΡΟΒΌΘΓΟ Ἰϊηᾶ -: 
Ρίφτοβ υΐθβ ἰγηγη  ἔθη5 γαῖα, Ῥβοῖ 5 
ΟἸ ον, ἔδτῖβ Πδγηῖ5 βο! γδρίϑβ. 

Ρτορίογρα, Ρδῃ, {ΠΏ γα ΡΘΓ Φογθιη, ΠΟ ὙΘΙῸ ἃ 581} 8, 

τογέϊαμν ΡῈῪ ᾿ἰΐογὰ ἰδοῖέο υθηδίϊοη β- [6] οἴογθτη. 

185. ΕὔΒΡΕΜ. 

ατᾶνα αυΐάοτη Ποὺ 5 Πγοβίγί τ γοίθ ἀθάϊοαυϊξ ἔογαγυγη 

Ῥωηΐβ, οἵ Ρίρτοϑ ἃνθ5- Ρβογάδηπίθιν ΠΌΡΘΙΩ, 

ΒΓ οἰ ββί πα τὴ (9) δυΐθι τοδὶ ἢυς 6χ- δ ἰ5-οοπϑυξυτῃ γοίϑ 

ΑἸον, θοπθ- το παηΐθιη Ρ8πᾶ Ὑδηθγδηΐοϑ. 

Οὐδρτορίον, Ρϑη, ἴογεϊ Πατηϊαϊ Ῥᾶγὰ ργο ἄδιη [ΓΑ ΠῚ, 

ΡΙστα8 υΐαπι, οἵ ΟἹ ουὶ ΤΥ  ΠΟΓΌΤΩ: 

186. 909}Ὁ}Π ΡΙΟΟΘΠΙ5. 

Βεξῖα ΕΒ μθο, Ῥδῃ, ἀδαϊοανίπηβ νοΐ ἔγαίγυτη, 

ααυὶϊ 5115 {Γ685, 6χ τη 8, ΔΘ ΓΟ, ΡΟΙᾶσο. 

Εἰ τοί -Ῥἰβοασὶ Βαΐϊο ἀοπᾶ δὰ Πἰξοσαμτ 1ΔΡ11|05, 

{ΠΊΤαδ ἴδγδβ- ἔδυῖγα ἴῃ υδ! 8. ὉΡ]- ἴοΓ- οἰ σηα πίΓ 

Ῥαπνὶβ φυδάγαροάατπι 4:8 ἰδ οεἰβα ἰεπεηῖς: 

Ὑτεβ ἘΡῚ, Ῥαῃ, ἔγαϊγεβ ἀοπαηΐ, βιιὰ αυΐξαας ΡοΥΪ, 

Ηἰς πῦθρεβ, δῖος δαιδϑ, ἢΐο Ξρο!ατα βοϊιπι. 
Ρτγο ρἰεἰαϊα νἴοθπι τὰ ἔγαῖγιθα5, ορίϊπε Ὠϊνάμπι, 

ῬῈῚ 58 ἴι8, ΡῈῚ δπιᾶ8, δὲ ΡῈ 'π8πε τεῖευ. 

183. ΖΟΒΙΜΙῚ ΤΗΑΒΙΙ, 

εἷε εοάεπι. 

| Βυβροπάογα ΕἶὀῸῚ ἱγεβ, Ῥᾶπ υεηδῖϊοα, ἔγαῖγεβ, 

Οὐδ ἀξ νεπαῖυ ἰγὶρ]ῖοα ἀοπᾶ ἔεγαηῖ ; 
᾿ Νεῖρο ΡΊρτεβ αυΐυτη, 5βεά ΟΠ οΣ Δ ὩάΌΟτΤΘ, Πδη}ῖ5 

Α ἴογτῖβ, 50}16 5 ἜἘχασιϊατε ἔθγδϑ. 

Ρ]ὰ5 501 110 ρυάφ ᾿ἰτῖοτὰ ουγνὰ ἔεγαηΐ. 

185. ΕὐὔΒΡΕΜ, 

ἐἐ εοάεπι. 

Ἀεῖα φυοά ᾿πιρ!!ουϊξ ΘΕ γ σιπ ΘΟΓΡΟΓᾺ ΠΔΠΙΪ5., 

ΑἸΠΡιι5. πε θα ]ᾶπὶ υἱποιΐα σογία ΡΊρτοβ ; 

Ψεγυϊου] πη ρεἰδσὶ ἀδ ἰσχῖι 5: πη ρ]} 1ς 6 ΟἸ ΠΟΙ, 

Φυποῖα Ρ115 ργθοΙθι5 τι π τὰ ΡΗὶ ἔεγιηΐ, 
Τὰς Ρᾶῃ, τεάάδ υἱοεπὶ : πη] 05 ἕας ΟἸἸἴογὰ ΡΊ56 68, 

Ἑαὰς ΡΊστεῃ συοϊπογεβ, Πάτηϊῃ ΠᾶΌΘΓῈ ἴεγδβ. 

180. ὕὃἘ1.11 ΒΙΟΘΕΙΒ» 

ἐδ εοάεηι. 

Ηδξο ἔγαΐεγπα ἀοπηιβ ἘΠΡῚ, Ῥᾶη Τοσοῖθα,, 5ΔΟΓΔΠΊΙ5 
Ἀεῖία ἀς εὐαἰο, τηοπῖθε5, δἴαιιθ τηδυῖ. 

Τὰ ἴας ῥἰβοδῖογ ἴε!ἰχ 51ϊ ἴῃ ϑιουὶβ ὑπάϊβ, 
ΠΙῸ Ἰενεβ οδρίαῖ βῈῪ ἰυσα γαϑβία ἴβσαβ : 
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τὸν τρίτον ἐν πτηνοῖσιν ἐπίόλεπε" τῆς γὰρ ἁπάντων, 
δαῖμον, ἔχεις ἡμέων δῶρα λινοστασίας. 

87. ΑΛΚΑΙΟΥ͂ (ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ.. 

Πανὶ κασιγνήτων ἱερὴ τριὰς, ἄλλος ἀπ᾽ ἄλλης, 
ἄνθετ᾽ ἀπ᾽ οἰκείης σύμόολον ἐργασίης, 

Πίγρης ὀρνίθων, ἁλίων ἀπομοίρια Κλείτωρ, 
ἔμπαλιν ἰθυτόνων Δᾶμις ἀπὸ σταλίχων. 

Ἀνθ’ ὧν εὐαγρίην - τῷ μὲν χθονὸς, ᾧ δὲ διδοίης 
ἐξ ἁλὸς, ᾧ δὲ νέμιοις ἠέρος ὠφελίην. 

ι88. ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΊΝΟΥ. 

Ὁ Κρὴς Θηρίμαχος τὰ λαγωδόλα Πανὶ Λυχαίῳ 
ταῦτα πρὸς Ἀρχαδιχοῖς ἐχρέμασε σχοπέλοις. 

᾿Αλλὰ σὺ Θηριμάχῳ δώρων χάριν, ἀγρότα δαῖμον, 
χεῖρα κατιθύνοις τοξότιν ἐν πολέμῳ, 

ἔν τε συναγχείαισι παρίστασο δεξιτερῇ οἵ, 
πρῶτα διδοὺς ἄγρης, πρῶτα χαὶ ἀντιπάλων. 

189. ΜΟΙΡΟΥ͂Σ ΒΥΖΑΝΤΙΑΣ. 

Νύμφαι ᾿Ἀνιγριάδες, ποταμοῦ χόραι, αἵ τάδε βένθη 
ἀμόρόσιαι ῥοδέοις στείδετε ποσσὶν ἀεὶ, 

χαίρετε χαὶ σώζοιτε Κλεώνυμον, ὃς τάδε χαλὰ 

εἴσαθ᾽ ὑπαὶ πιτύων ὕμμι, θεαὶ, ξόανα. 

190. ΓΑΙΤΟΥΛΙΚΟΥ͂. 

Λάζεο, τιμήεσσα Κυθηριὰς, ὁμνοπόλοιο 
λιτὰ τάδ᾽ ἐκ λιτοῦ δῶρα Λεωνίδεω" 

πεντάδα τὴν σταφυλῆς εὐρώγεα, χαὶ μελιηδὲς 

πρώϊον εὐφύλλων σῦχον ἀπ᾽ ἀχρεμόνων, 
καὶ ταύτην ἀπέτηλον ἁλινήχτειραν ἐλαίην, 

χαὶ ψαιστῶν ὀλίγον δράγμα πενιχραλέων, 
χαὶ σταγόνα σπονδῖτιν, ἀεὶ θυέεσσιν ὀπηδὸν, 

τὴν χύλιχος βαιῷ πυθμένι χευθομένην. 
Εἰ δ᾽, ὥς εὖ βαρύγυιον ἀπώσαο νοῦσον, ἐλάσσεις 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΖ ΡΑΤΙΑΤΙΝΑ 

(ον δά βρίοα ἰηΐϑυ γε Πα : ΟΥΩΐ τ δηΐπι. 
ποϑίγιπι, ὁ ἀξθυηοη, Βα θ65 ἐθηβι ἢ ἶ5-}Ἰπογάτη ἀοηδ. 

187. ΑἸΟΖΕῚ (ΜΙΤΥΠΕΝ ΕἸ). 

Ῥηΐ ἔγδί τ 58 γὰ {Ὑ88, 1118 Δ δ]1ἃ, 

ἀραϊοαν!ξ βυγηθο]α Δ Ορθγὰ οοπϑιιδία : 

ΡΊΡΤ65. ΔΥΪΌ ΠῚ), ΤΥ ΠΟΓ ΠῚ ῬΑ οι] 85 ΟἸΪ ον, 

ΤΌΓΒΙΙ5. ΠΆΠῚΪ8 ἃ Ρ8}}5 γροΐδ- 56 γ]6- ῬΟϑ 8... [ΠῚ ἀ65 
ΡΓῸ «υΐθ08 Γδυιβέδυη - υϑηδί !ο ποτ ἢ αΐο αΐϊάθηι ὁχ [6] αγὸ, 

ΘΧ τρδυΐ ; οἵ (ογέϊο ἐγ θυ85 6χ - 6 Γταοία Πι. 

188, ΕΟΝΙΠῈ ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ. 

Οτγοίθηββ ΤΠΘΥ Ομ τ5 ροἂδ Ραηὶ Γι γοῦθο 

δθο ἴῃ Ατοδαϊοῖβ βΒυβρϑηαϊξ Βοορα 8. ᾿ 

Αἴ ἔα, ρτοϑίϊβ ἀθυηοη, ΤΠ ΘΥηδ 0.0 ἀοΠΟΙΊΓΩ οδυι88 

ΤΊΔΠΠΠῚ αἰ γῖσαβ ΛΟ ΘΠ πέθι ἴῃ Ὀ6]10, 

οἵ ἴῃ Βα} {018 ἃβ5ἰϑίθ οἱ ἀδχέογα ἔμψα., 

Ῥυγΐμηᾶ ἀδη5 Θχ- υϑηδίίοηθ.,, Ῥυϊτηᾶ οἱ οχ-ἰηἰ πη οἶδ. 

189. ΜΌΣΕΌΒ ΒΥΖΑΝΤΙΕ. 

ΝΥΡΙδ. Αηϊρυϊδθ8, ΠΥ Α πον Ῥαθ}16θ, 4 ἢθο ρτὸ- 

Ἰπη ΠΟΥ 8168 ΓΟϑ618 οδ]οδΐθ ρϑαϊθι15 ΒΘΠΡΘΓ, [[ἀπἀἃ 

βαϊγοίο οἵ βουγδΐθ ΟἸΘΟπ τη"), «αΐ μ88 ΡΌ ΟΝ Γἃ5 

βίαξαϊἑ 5Ὲ} Ρἱηΐβ γοθΪ8, ἀθορ, ἱπηαρίηθ8. 

190. ΘΕΤΌΙΠΜΟΙ. 

Αρορθ, γοπουδᾶα ΟΥὙΠουἶ88, ἰδ βμρ κυ τυς ὑτύνον 

τοπυΐα ἢΦο ἃ ἴθηυὶ ἀοηᾶ Τ,Θοηϊθ : 

Τυΐπαθθ αὐὰ8 ΟηἾ5-Δοὶπῖ8, οἵ τη θ]]θ- ἀυ]οοα πη 

Ποῦ τηδίυγδμη ἃ [ὉΠ]Ο5158 ΥΔΗ}Ϊ8 ; 

δίχυρ ἤδης (υςο-βη6-[0}}}8 ἰη-τηδυϊπ-Δαθδ- δίαθαϊ ΟἸθάτη, 

οἱ ρῥ᾽δοθηΐδγιιπι δαί σιμὴ ΤῈ ΡΌΪΙ ΤΏ ῬΔῸΡΘΓΟΙΪΔΥ ΤΩ, 

οἵ συζίατα Πα ΟΠΐ8, ΒΘ ΠΊΡΘΥ 58 Υ  Π οὐ 15. ΘΟΙ ἔθη, 

. ΟΔΙοἷβ ἴῃ ράσο [πη 0 οοουϊξαΐδηι. [ρος 

Ουοάβὶ, αὐ ΠΙῚ τιρθγα- στανδηΐθηι ΘΧρ 511 τογθῦμη, 

ΤΟΙ 5. ΔΙ ΠΠΡυ5 τϑάθαϊ βγᾶν 5, Ο ρᾶϊεν : οπηηΐ 

Νηι ἀθ νϑῃᾶῖι πῸ5 {πὶ ἀοηῃα ἀδηλι5. 

187. ΑἸΡΗΖΕΙ ΜΙΤΥΠΈΝΖΕΙ, 

αἰ δοάοηι. 

Ἑδπηθ, ἴανθῃβ ργ8 15 ἔγαϊθ Πδθ ΠΌΘΟΥ ἰγῖροο, 

Οὐφ {|Ὶ ψαίϊδαιια 5ι188 ἄομᾶ ἀαὶ δυιϊ5, μα : 

Ουῶ τοῖα! ΟἸΠοΡ ἀδ Παοιθιιβ,, αἰ 6 ΡΊρτα5 

Α βΓδβθ, νΔΡΟΥΕ ΠῚ ΠΆΠῚ15 ἃ Ἰη51118. 

Τὰ ἴδοϊῖο ἔθ! χ οαρίαγα 511 Δ υῚβ ἰβι], 

ΠΙ6, ἀαῖο, ἴθῦγαβ, ῃἷο ρορυ θαυ ἀιιᾶϑ. 

188. ΤΕΟΝΙΡ. ΤΑΒΕΝΈΙΝΙ. 

ἈΌΡΙΡὰ5. Αὐολ ἰοἷβ βαβροπαϊε Ῥαηὶ Τγοῖθο 
ὙΠΟ πιΔΟΠι5 ἸΘρΟΓαΒ ἀοοῖα ἴεγῖτα ρϑάᾶ, 

Αἱ ἴὰ ὙΒΟΥΪΠηΔΟ ΠΟ Π δι πος ΡΓῸ πιιηουδ ἀοπᾶ 
ἴῃ θ61}10 οογῖα ταἰτἴθγα ἴθ]α τηᾶπα, 

ΑὈΧΙ]ΠΪαπηχαο 111 ἀοχιγὶβ Θοπν ἈΠ τις δάοία 

αἱ 5ρο πὶ νἱοῖο ρυἱπια8 80 Πποβία ἔεγαΐ, 

1809. ΜΥῦϑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ, 

ἘοΥπιοϑῷ ὈΡγδά68 παῖς ἀ6 {ΠπἸΠ}] 6, Οὐ 115 
Αἰτον 115. τὶ ρᾶ5 Πιχυνιδηῖθ ρθάθ, 

ΠΟΘ] πιο πὶ ργοβίαϊα ΟἸΘοΠ ΠΟ η, ΟΡ Ϊπηᾶ γΟΡ 5. 

ῬΙποίαπι ΒΌΡΓἃ (4ῸΪ βἰπηυίδοτα ἀθαϊξ, 

100. ΘἘΤΌΓΣΙΟΙ. 

Αροῖρα 4085 πλλ 1 ΕΡῚ ἀοπὰ Τιϑοηϊάα ναΐθβ, 
Ώῖνα, Οὐι ποῦ δοὶβ βυβριοθηάα [615 : 

Οδγαϊθα ἰπ ααϊηΐβ ΕΠῸῚ ΡΟμΙΤαν ἀνὰ γδΟθ μη ΐ5, 
ῬγΘΟΟΔυΔΩΙΘ τ} ὈΡΟ515 ἤοῸ5 ἃ ἈΥΟΡΙ θα, 

ΦΑπηηιι6 ἱπηπΊο 88 58}} δἴηθ ἴθρῃληθ ἔγο 5 οἰ νὰ ᾿ 
ΤΑραχαθ ποη ἀἰτ5 υἱοϊϊπιὰ ρᾶγνὰ ΠΊΔΠῚ8 : 

Ουζίαχια Πθαῖγῖχ οοπλ65 ᾿πα ἐν τ]ϑἃ ΒΔΟΓΟΓΊΙΠῚ : 
Ιῃ οΔ]1οἷ8 ἴα Ππ40 ΡΟΓΡΓΘν 5 11 Ἰαϊοῖ, «τ 

51 ΤῊ ]}} αδο που Ραμ ΡΟ 511 Ρ6}]6γ6, Ρ6 1185 
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10 καὶ πενίην, δώσω πίαλέον χίμαρον. 

191. ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΛΟΓΓΟΥ͂. 

Ἐχ πενίης, ὡς οἶσθ᾽, ἀκραιφνέος, ἀλλὰ δικαίης, 
Κύπρις, ταῦτα δέχευ δῶρα Λεωνίδεω" 

πορφυρέην ταύτην ἐπιφυλλίδα. τήν θ᾽ ἁλίπαστον 
Ἐ δρύπεπα, χαὶ Ψψαιστῶν τὴν νομίμην θυσίην, 

᾿ σπονδήν θ᾽, ἣν ἀσάλευτον ἀφύλισα, χαὶ τὰ μελιχρὰ 
σῦχα. Σὺ δ᾽, ὡς νούσου, δύεο χαὶ πενίης" 

χαὶ τότε βουθυτέοντά μ᾽ ἐσόψεαι. ᾿Αλλὰ σὺ, δαῖμον, 
σπεύδοις ἀντιλαθεῖν τὴν ἀπ᾽ ἐμεῦ χάριτα. 

192. ΑΡΧΙΟΥ͂. 

Ταῦτα σαγηναίοιο λίνου δηναιὰ Πριήπῳ 
λείψανα χαὶ κύρτους Φιντύλος ἐχρέμασεν, 

καὶ γαμψὸν χαίτησιν ἐφ᾽ ἱππείησι πεδηθὲν 
ἄγκιστρον, χρυφίην εἰναλίοισι πάγην, 

χαὶ δόναχα τριτάνυστον, ἀδάπτιστόν τε χαθ᾽ ὕδωρ 
φελλὸν, ἀεὶ χρυφίων σῆμα λαχόντα βόλων" 

οὐ γὰρ ἔτι στείδει ποσὶ χοιράδας,, οὐδ᾽ ἐπιαύει 
ἠϊόσιν, μογερῷ γήραϊ τειρόμενος. 

198. ΦΛΑΚΚΟΥ͂. 

Πρίηπ᾽ αἰγιαλῖτα, φυχόγειτον, 
Δαμοίτας ἁλιεὺς, ὃ βυσσομέτρης, 
τὸ πέτρης ἁλιπλῆγος ἐχμαγεῖον, 
ἣ βδέλλα σπιλάδων, ὁ ποντοθήρης, 
σοὶ τὰ δίχτυα τἀμφίδληστρα ταῦτα, 
δαῖμον, εἴσατο, τοῖς ἔθαλπε γῆρας. 

194. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Σῶζε, θεὰ Τριτοῖ, τὰ τεθέντα [τε] τόν τ᾽ ἀναθέντα. 

195. ΑΡΧΙΟΥ. 

᾿ Τρῳάδι Παλλαναῖος ἀνηέρτησεν ᾿Αθάνα 
᾽ς αὖλὸν ἐριδρεμέταν Μίχχος ᾿Ενυαλίου, 
᾿ ᾧ ποτε χαὶ θυμέλησι χαὶ ἐν πολέμοισιν ἔμελψεν 

ΟΠ πρόσθε, τὸ μὲν στοναχᾶς σῆμα, τὸ δ᾽ εὐνομίας. 

Ἵ 196. ΣΤΑΤΥΛΛΑΙΟΥ͂ ΦΛΑΚΚΟΥ͂. 

Ῥαιθοσχελῇ, δίχαλον, ἢ ἀμμοδυόταν, 
ὀπισθοδάμον᾽, ἀτράχηλον, ὀχτάπουν, 
γήχταν, τερεμνόνωτον, ὀστραχόχροα, 

οἰἴδπη Ρδυρδγίθμῃ, ἀδθοὸ ἐΐδὲ μἱησιιθπι σαργαηι. 

191. ΟΟΒΝΕΙΙῚΙ ΤΟΝΟΙ. 

Ἐχ Ρδυρογίδίθ, υἵ 5618, υϑγὰ, 56 ἰυβία, 

ΟΥρτῖβ, μξος δοοῖρα ἄοπᾶ [θοπὶάθ : 

ῬΟΓΡΟΓΘΌΓΤΩ ΠΌΠΟ ΤΔΟΘΙΩΌΠ)-ΘΧ - ΤΟ 15, δὲ 58|6- ΟΠ ΒΡ υβἅτω 

ἀγύρρδμι, οἱ ρδοθηΐδγαπι ᾿θσ  {ἰγτηυτη 5δου Ποΐθτη, 

οἱ ΠΡάτηθη, φαοα φαυϊοίατα ἀθ-[δο6-ἀοἴια!, οἔ πη θ]]16 85 

ἤροβ. ΤῸ Υ6ΓῸ, ὈΓΤΏΟΤΡΟ, δτῖρο η16 οἴϊατη ραιροτγίαίϊ ; 

οἵ ἔμπης Βουθϑ.ἱτητηο]αηΐθμῃ πιθ οοηϑρίοἶθβ. Αἴ ἔα, θα, 

[οβεϊπθ5 δοοίρογα στδΐυτω, υΐ ἃ τη6, ἀοπΌτα. 

92. ΑΒΟΗΙΕ. 

Ηδ853 βδρθπδγῃγη ΠἸΐ γοξυβέαβ Ρτίαρο 

ΤΟΙ χα ΐα5 δὲ π85585 ῬΒΙ ΠΕ] σαβροπαϊξ, 

οἴ ἀποῦτῃ οΥἶπῖθι8 ἴπ Θααϊηΐβ ᾿ἰσαΐατη 

Βδιηῦγη, ΟΟΟΌ Ἄτη τηδτῖηἶ5- οἰ βεῖθι5 ροαϊοδηι, 

οἵ δυτιπαϊποι Ἰοησἰββίγτηδτη, πΠ6Ὸ τηθυσοηάυτῃ ἰῃ ὑπἀδ 

ΒΌΒΘΓΘΙΩ, 56 ΠΏΡΟΓ βογίϊξατη δραϊξογαγη ἱπαάϊοϊυτὰ τοίίαγα : 

ΠΟῚ Θηΐγη ἴϑτὴ οαἰοδέ ρου 5 ΞΟ ΡΌΪΟ5, π6 6 ἱπάοττηϊξ 

ογῖθα8, Θτυτηποβα βοπθοΐαξε αἰγιπ5. 

193. ΕΠΑΟΟΙ. 

Ῥεῖδρα ᾿ξ ον 4}15, δἰ σαστιγη-υἱοῖπ6, 

Ῥαιηςΐδβ μἰβοαΐογ, ργοία πᾶϊ ΤΏ ΉΞΟΥ, 

ΤΌΡ[5 τηδτὶ- Ῥυ ]βδΐς ἰΘγΒΟΓ ΤΩ, 

Βίγυο ΞΟΟΡΌΪΟΓΌΓΩ, ΤηΔΥΪΠ 5: ὙΘπδίου, 

16] τεῖδ ργϑας-εἰγουτηρ! οοΐοπα:-ἀρία ϑοςο, 

πΌΓΤηΘη, Ροϑυϊξ, αΐθι8 ουθθαΐ Ξεποοΐδγη. 

194. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ϑογυα, ἀθα Τυϊίοηΐα, φυςοαι6 5υηΐ ροβίξα σφαΐϊααθ ροϑβυϊξ. 

195. ΑΒΟΗΙ ΞΕ. 

Ττοδαϊ Ρ8]]Δπδθ5 5 5ροπαϊξ ΜΊΠοσυ 

Ἐἰθίδτη αγαυβοπάτη Μαγί5 ΜΊοουβ, 

408 αἰχυδπᾶο οἵ ἰη- μοαίτι5 οἵ ἴπ Β6}}15 ἐθοί πίε [ηἶ5. 

οἰΐπη, σουηϊξτιβ πῸΠΟ 5ίσπατη, πππὸ Βεη6-σοηϑεϊξυξ -οτάϊ- 

196. ΞΒΞΤΑΤΥΓΠῚῚ ἘΠΑΟΟΙ. 

γαγυτι, ἀποθα5- ὈΓΔΟ 5, ΛΘ Π85- 5 ΘΌΠΈΘΤΩ, 

τοίγοσταδυτη, 5'π6-60}10, οεἴΡαάετη, 

πδίδίοσγοσω, ἢἥττηοσ-ουϑο, ἰδϑίϑοθο ΟΟΥ̓́ΡΟΓΘ, 

Ῥαυρεγίεπι, ἀδὈϊτυν Ρἰπριυις δὰ ᾿ς σᾶρεγ. 

101. ΟΟἈΝΈΓΙΙ ΤΟΧΟΙΝῚ. 

 βύπιε ψεηις, 0: γεγὰ αυϊάθπι, Ξε οοηβοῖα στϑοῖϊ, 
᾿ς Ῥ αὶ Εἰ|ρδὶ ραιρετίαβ ἄοπα Τιβοηϊάες : 
 Υὐνϊΐεγαβ ἔγοπάεβ, εἴ {π|8π| 584] σοπα τ οἰ γ8π|, 

ΟΠ Τΐρααυῦε πιαΐοτυπι τεἰΠσίοπε ἀαῖα, 
ΕἸ ἤσιυ ἰεπεῖαβ εἰ τἱπαπι ἔπος βοϊ αἴαπι : 

Ε. ἈΝΤΕΟΙΟΟΘΙΔ. 1. 

ϑεὰ Ὁεᾶ ἴα, οὐ͵ὰ5 τηογθυ5 ΔὈῖν ΟΡ6, 
Ἑδς ταῖηὶ ραυρεγίας αρεαῖ ΄υοάαε : Βο5 16] δεῖ 

ΨιΙοϊίπια., τὰ ΡΓΟΡΟΓα τη ππ5 ΠΆΡΟΙΘΕ ΠΊΘΊΠΙ. 

190. 5ΤΑΥΙΠΙΙ Ῥ͵ΊΑΘΟΙ. 

ΑὙΘΠΙ ΠΙΘΓΡΊΙΠΩ, ΠοΧΙΟΓΌΓΕΠΙ, ἴΌΤΟΙ ρ6ΠῚ, 

(110 οατεπίθηι, ρβάϊθυ οοἴο, ΤΕ  ΓΟΡΤΔἀΠΠ|, 

Εἰπειίνασα ἰοεῖαπι ἴεγσᾶ, [65 ἘΙΟΟΥΡΟΓΤΕΠΙ, 



194 ΑΝΤΗΟΙΟΘΙἊῈ ΡΑΙΑΤΙΝΑ 

᾿ στῷ Πανὶ τὸν πάγουρον δρμιηδόλος, ' Ρᾶραγαπι Ῥϑηΐ ρἰϑοδίου - μα πιαγῖιι8, 

κα ἄγρας ἀπαρχὰν, ἀντίθησι Κώπασος. γρηδίϊοηἱβ ΡΥ 85, ἀραϊοδί Οοράϑιιβ. 

191. ΣΙΜΟΝΙΔΟΥ͂. 197. ΒΙΜΟΝΙΠΙ5. 

Ἑλλάνων ἀρχαγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὥλεσα Μήδων Θτιροογαπι ἄυχ, ροβίφαδτα Θχογοίξαπι ἀθ]ουϊ Μϑάογιι, 
Παυσανίας Φοίδῳ μνᾶμ᾽ ἀνέθηχα τόδε. : Ῥδυβδηΐδϑ ῬΏΟΡΟ τηοπυτηθηΐαχη ἀϊοαν! ΠοΟΟΘ. 

1985. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΈΩΣ. 198. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚ ΤΗΒΒΘΑΠΟΝΙΟ. 

Ὥριον ἀνθήσαντας ὑπὸ χροτάφοισιν ἰούλους ΒΪΐς Πογθηΐθμι 580} ἐδ ρουθι.8 ἸΔηπρίηθιη 
χειράμενος, γενύων ἄρσενας ἀγλαΐας, [οη58 ΠῚ, σΘΠΑΓΙΙΠῚ Π]ΔΒΟΙ] πὰ ἀθοι8, 

Φοίδῳ θῆχε Λύχων, πρῶτον γέρας" εὔξατο δ᾽ οὕτως ΡΒΟΡΒο ροβυϊξ Πγοοπ, ῬγΪπηῦτα ἀοπαπι ; ορίαυ χαο αἵ 516 
χαὶ πολιὴν λευχῶν χεῖραι ἀπὸ χροτάφων. οἔϊδιγι ὁΔΠ08 8) 8105 ἑοπᾶογοί ἐθιηρουΐθι. 

Τοίην ἀλλ᾽ ἐπίνευε, τίθει δέ μιν, ὡς πρό γε τοῖον, ται 8165 σατο 5 ΔΠΠῈ6, οἴ ἴδο θυπι, υἕ δηΐο ἰδθηι, 
ὡς αὖτις πολιῷ γήραϊ νιφόμενον. 510 ΓΌΓΒα5 ἑαϊθηι, φυδηᾷο οἂπδ βοπθοίαΐο ηἰνγοϑοθί. 

199θ. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΊΟΥ. 199. ΑΝΤΙΡΗΠῚ ΒΥΖΆΝΤΗ. 

Ἐἰνοδίη, σοὶ τόνδε φίλης ἀνεθήκατο χόρσης Ὑἱα! ἰ8-ἀρα, {{0| πὸ ἀ6.5ι0 ἀραϊοανῖξ οαρὶέθ ἀδηνρίιηι 
πῖλον, δδοιπορίης σύμιολον, ᾿Αντίφιλος" ῬΊΙΘατα, ΠΟΥ Ὶ8 ΒΥ ατη, ΑΠΕΡ 8 : 

ἦσθα γὰρ εὐχωλῇσι χατήχοος, ἦσθα χελεύθοις 6.8 δηΐπὶ γ 5 6715 ΓΔΎΘΠ8, ΘΓᾶ5 ἐγ Υἱ15 
ἵλαος" οὐ πολλὴ δ᾽ ἣ χάρις, ἀλλ᾽ ὁσίη. Ῥγορ τἰὰ. Νοα τηᾶρηαπη δαΐθπι ἀοηστ, 568 Ρίυπη. 

Μὴ δέ τις ἡμετέρου μάρψη χερὶ μάργος ὁδίτης ΝΘ Υ6ΓῸ ΔΙ χαΐβ ποϑβέγιμι δἰἐγθοίθί πνϑηιι δυϊᾶπι5. υἱδίου 
ἀνθέματος" συλᾷὰν ἀσφαλὲς οὐδ᾽ ὀλίγα, ἀοπδυϊαμη : ΓΆΡΘΓΘ ἐπέυπ) 65: πθ ἕδπυΐα φαϊάθῃι. 

200. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 200. ΠΕΟΝΙΌΕ. 

Ἔχ τόχου, Εἰλείθυια, πικρὰν ὠδῖνα φυγοῦσα, Ἐχ ρᾶγέα, ΠΙΓ γα, δου θατα ἰΔθΟΓο πὶ οἰ Τα σί θη 8 
᾿Ἀιμόροσίη χλεινῶν θήχατό σοι πρὸ ποδῶν ΑἸ δ ροβίδ ρυϑοίδγοβ ροϑυΐ ΠΡὶ δηΐθ ρϑὰθϑ 

δέσμα χόμας καὶ πέπλον, ἐφ᾽ ᾧ δεκάτῳ ἐνὶ μηνὶ σἰποῦϊα οομηῶ δὲ ρϑρ! πη, δο-φαοᾶ ἀθοίπηο ἱπ πιδῆβο 
δισσὸν ἀπὸ ζώνης χῦμ᾽ ἐλόχευσε τέκνων. ἀυρ]ίοθηι ἀ8 Ζοπᾶ ἔΐατη οηϊχδ- δὲ ΠΠΡΘΓΟΓΌΠΩ. 

201. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂. 201. ΜΑΒΟῚ ΑΒΘΕΝΤΑΒΙΙ. 

Σάνδαλα χαὶ μίτρην περιχαλλέα, τόν τε μυρόπνουν ϑβΔη8]8 οἵ Τα ΓΔ ΠῚ ΡΟΓΡΌΪΙΟΙ γα οἀογα[ αι 

βόστρυχον ὡραίων οὖλον ἀπὸ πλοκάμων, ΟἰΠΟΙΠτΙ ΠῚ ΡΌ]ΟΙΓΙ5 ΟΥΙΒΡΌΪΙ τ 80 οἰ ΓΒ, 

καὶ ζώνην, καὶ λεπτὸν ὑπένδυμα τοῦτο χιτῶνος, οἵ ζοηδπι, οἵ ἔθη θη δι θα οα]δτη ἤδη ἔπηΐοδο, 
καὶ τὰ περὶ στέρνοις ἀγλαὰ μαστόδετα, οἵ οἰγοῦμη ρϑοΐιι8 Βρ! θη ἰδ τηδη ΔΓ πὰ ̓ἰσαηγΐηᾶ, 

ἔμόρυον εὐώδινος ἐπεὶ φύγε νηδύος ὄγχον, [ουηάσμη (80 ]Π]-ρᾶγέα ροβέφαδμα οὔαρίξ ἴον ροημάπ5, 
Εὐφράντη νηῷ θῆκεν ὕπ᾽ ᾿Αρτέμιδος. ἘΠΡΠγδηΐθ ἴδπο ροβυϊξ ἰη Πίδηδ. 

202. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂. 202. ΕΟΝΙΠ.Ε ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ. 

Εὐθύσανον ζώνην τοι ὁμοῦ καὶ τόνδε χύπασσιν ΟΠ | Βομοπιδγϊδίαπι Ζόπδπη {01 δίπλα] δὲ μυπο ΟΥΡαββί πὴ 

Ἀτθὶς παρθενίων θῆχεν ὕπερθε θυρῶν, ΑἰΠ 8 νἱγρίπα]65 ( ἑαη Ὁ) Ροβαϊξ ΒΌΡΘΡ ἴοσθϑ, [υΐϑυτπη 
ἐχ τόχου, ὦ Λητωΐ, βαρυνομένης ὅτι νηδὺν Ροβέ βαθιρουΐαπι, ο 1ιδίοηΐδ, Γογοπίθ- στᾶυθπὰ φυοηἶδπη ἱρρὰ 

ζωὸν ὕπ᾽ ὠδίνων λύσαο τῆσδε βρέφος. ἔτι γἱνᾶτη 8} ῥρᾶγ 5 ἀο]ουἾθ18 Θχβοϊ νίβεϊ ργο θη... 

208. ΛΑΚΩΝΟΣ, οἱ δὲ ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛ. 203. ΠΑΟΘΌΝΙΒ, αἰδί ΡΗΠΠΙ͂ΡΡΙ ΤΗΈΒΒΑΠΟΝ. 

ἯἩ γρῆῦς ἣ χερνῆτις, ἣ γυιὴ πόδας, ἈΠῚῚΒ ΠΠΘΓΟΘΠΔΙΪΔ, ἰηγ 1148 ρ668, 

βία μη ῬδρΌΓ ΠῚ ῬΆΠῚ ἀδ ργράδ ϑἃ 510 ἴα πὰ ΘΔ ΠῸ8 ΡΟΠΘΙ ΡΟβ86 5.08. 

Ρανίθτα ἀαὶ Βᾶπιοὸ (ορᾶϑιι οαρί απ 5ιι0. Τὰ πη6 15 ἴ8165 ἀα ἴὰπηο Ζαραια σοηβθογεῖ : οἵ πὰ 6 

δὰ ϑβαρίαϊ, ΄φυδηΐαπι οδπᾶ 50] θηΐ οαρ᾿ἰᾶ. 
198. ἈΝΤΙΡΑΤΆΙ ΤΗΕΒΘΑΙΟΝΊΟΘΕΝΘΙ5. Φ ᾿: ᾿ 

Ἡσης πιο40 ἀδἴοηβιιπι 50} ΘΓ διιὰ ἰδ ρογὰ ἤογθιη, 203, ῬΗΙΠΙΡΡΙ ΤΗΕΒΒΘΑΤΟΝΊΟΕΝΘΙ8. 
το Ποβοὶ β6χὰ8 ἴθβϑῖθ Υἱγ}} 5 ἀπηδῖ, 

ῬΧΠΏμη,, ῬΒΘΡΘ,, ΤΥΘΟη πλππὰ5 110] βδογαῖ ; οἱ ορίαϊ ΝηΔΙ ἸΆΡΟΓα ἸΟΥΙΡΘ5 ΥἸΥΘἢ5 ἃ Π15 



[ 

ΘΟΑΡΌΤ ΥἹ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΡΕΡΙΘΑΤΟΒΙΛ. 

πύστιν κατ᾽ ἐσθλὴν ὕδατος παιωνίου 
ἦλθεν ποθερπύζουσα σὺν δρυὸς ξύλῳ, 

τό μιν διεσχήριπτε τὴν τετρωμένην". 
τ δὲ Νύμφας εἶλεν, αἵτ᾽ ἐριδρόμου 

Αἴτνης παρωρείησι Συμαίθου πατρὸς 
ἔχουσι δινήεντος ὑγρὸν οἰχίον. 

᾿ Καὶ τῆς μὲν ἀμφίχωλον ἀρτεμὲς σχέλος 
θερμὴ διεστήριξεν Αἰτναίη λιόάς" 
Νύμφαις δ᾽ ἔλειπε βάχτρον, αἵτ᾽ ἐπήνεσαν 
πέμπειν μιν ἀστήρικτον, ἡσθείσαις δόσει, 

204. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂. 

Θῆρις ὁ δαιδαλόχειρ τᾷ Παλλάδι πῆχυν ἀχαμπῇ, 
χαὶ τετανὸν νώτῳ χαμπτόμενον πρίονα, 

χαὶ πέλεχυν ῥυχάναν τ᾽ εὐαυγέα, χαὶ περιαγὲς 

τρύπανον, ἐχ τέχνας ἄνθετο παυσάμενος. 

20. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἹὙέκτονος ἄρμενα ταῦτα Λεοντίχου, αἴ τε χαραχταὶ 
δῖναι, χαὶ χάλων οἵ ταχινοὶ βορέες, 

στάθμαι χαὶ μιλτεῖα, καὶ αἱ σχεδὸν ἀμφιπλῆγες 

σφῦραι,, καὶ μίλτῳ φυρόμενοι κανόνες, 
αἵ τ᾽ ἀρίδες, ξυστήρ τε, χαὶ ἐστελεωμένος οὗτος 

ἐμδριθὴς, τέχνας ὃ πρύτανις, πέλεχυς, 
τρύπανά τ᾽ εὐδίνητα, καὶ ὠχήεντα τέρετρα, 

καὶ γόμφων οὗτοι τοὶ πίσυρες τορέες, 
ἀμφίξουν τε σχέπαρνον" ἃ δὴ χαριεργῷ ᾿Αθάνᾳ 

ὥνὴρ ἐχ τέχνας θήκατο παυόμενος. 

306. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Σάνδαλα μὲν τὰ ποδῶν θαλπτήρια ταῦτα Βίτιννα, 
εὐτέχνων ἐρατὸν ὀχυτοτόμων χάματον" 

τὸν δὲ φιλοπλάγχτοιο χόμας σφιγχτῆρα Φιλαινὶς, 
βαπτὸν ἁλὸς πολιῆς ἄνθεσι χεχρύφαλον" 

διπίδα δ᾽ Ἀντίχλεια" χαλύπτειραν δὲ προσώπου, 
ἔργον ἀραχναίοις νήμασιν ἰσόμορον, 

ἃ χαλὰ Ἡράχλεια- τὸν εὐσπειρῇ δὲ δράχοντα, 
χρύσειον ῥαδινῶν χόσμον ἐπισφυρίων, 

πατρὸς ᾿Δριστοτέλους συνομώνυμος᾽ αἷ συνομήθεις 
ἅλικες Οὐρανίη δῶρα Κυθηριάδι. 

207. ΑΡΧΙΟΥ͂. 

Σάνδαλα ταῦτα Βίτιννα" πολυπλάγχτου δὲ Φιλαινὶς 

πορφύρεον χαίτας δύτορα χεχρύφαλον" 
ξανθὰ δ᾽ ᾿Αντίχλεικ νόθον χεύθουσαν ἄημα 

- 

ι9ὅ 

[δγοδθη ΟὉ ΒΟΠΆΤΩ 866 58] υΐδγῖ8 

γϑηϊξ δαγορίδηβ οὕτη ΖΌΘΓΠΟ ΒάουΪο, 

4αϊ ἴρβδτη 5] οἰθθαξ ἃ Π αἴδτη. 

ΜιΙβογαΐίίο δυΐθιη ΝΎΤΉΡΒΔ5 σορίξ, πὲ Ἰαΐ6- ΓΓΘΓηΘμ 5 

Ἐξ τηοι ἐ15-1η-|αΐουῖθ8 ϑυτηρίηϊ ραΐγὶ5 

ἰρηθηΐ γογξέοοβὶ πυγηϊάδιη ἀοτηῦμῃ. 

Εέ ΠΙΙὰ5 φαϊάθεη υἱγηααθ-οἰδυ απ ἔξει ἱποο! τη 6 

[γυϊά8 βυβέπεοραξ “Εἰηθυβ ΠΖαοΥ. 

ΝΥτΩΡΗΪ5 δαΐοτῃ το! !ψαϊξ δου] τι, 485 ῬΓΟΓΑβογαπξ ἢ 
Αἰτη βθ Γᾶ 8 ΘΔ τὰ ΠΟη-[Ὁ] 8 πη. συ βὶβ ἄοπο. 

4204. ΠΕΟΝΙΠΖ ΤΑΒΕΝΤΙΧΙ. 

ὙΒΟΡΙ5 ἀυε ἢ οἰοδβα-τηδπῖ ῬΑΙ]δαΐ ὑἱπᾶμη ποη-ἥἤδχδιη, 

οἵ Ἰοηβᾶμι, ἔἴδγξο ουγγαδΐδιη βου γϑμη, 

οἔ δϑεΐδιῃ Γαποίπδιησαθ βρη ἀθηΐε68, οἴ οἰΓουτηδοΐδιη 

τογόθγδτγω, ἀἰσανὶξ ἀτΐθιη 5 ϑτη ἀθϑίπθηβ. 

205. ΕΣΒΡΕΜ. 

ἘΔΟτὶ ἱπβέγυτηθηΐα ἤξθοοθ σπξ Γιϑομίϊοϊ : οἵ βυϊοδίς 

Ἰπηδ6,, δὲ ΠΡΠΟΓΌΓΩ ΟΘΙογο5 γογδίγοοβ (γι πο), 

ΔΙΊΠ5565, οἴ σΑρ58- τ τῖοςο, οἔ Ργορο υὐτίτηαθ- τ θηΐε65 

τα δ] ]οὶ, οἵ γι γῖοα ἱπᾳυϊηδἕοθ γορα]θ, 

οἵ ιϊάθβ, βοδὶρίγυμιαθ, δἔ ππδηυγῖο-ἰπβίγοΐα- 800 ἢξθα 

Ροπάογοβδ, ἃγίϊβ ὑγϑοϑόβ, βου γΙ8, 

τογοθγθααθ ἴδο!]6- το 8165, οἔ σοι ογία ἔθ γα, 

οἔ εἰδνογαγῃ δὲ φυδίπογ ἰογηΐ, [Μίπογυθ 

εζ υἱτη]ιθ τδᾶθηβ δϑοία : σαθ ἰσίξαγ ΡΌ]ΟΝΓΑ - Δοοηεὶ 

116 νἷγ ροβαυΐξ, ἀγίϑση χζαῦτῃ ἀρθβίπογοῖ. 

206. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΙΗ͂Ι. 

δαηάαϊα Τυϊάθτη ροάυτη ἰοτηθπία μθοοοθ Βιί πμα, 

ΔΙ 5. ΡΟΓ ΟΥΌΤΩ δι Ὀ} 6 συ ΐοΓα ΠΩ ΟρΡὰΒ:; 

δὲ ουὐδραῦὶ- διηδπεβ οοτης οοηξίγ οἴογοηι Ρἢ ]ςο Πΐ8, 

εἰποΐατη τηδγῖβ οδηὶΐ οοἰοΥθ5-Υν115 γα τ : 

ΠΑ ὈΘΙ!υτα σογοὸ ἀπέϊοϊθα ; υϑ᾽διπθησαθ γυυ]έα8, 

ΟΡῸΒ δΙδηθοβὶβ [6115 Ῥϑγ, ᾿ 

Ρυ οῦγα Ηδγδοῖθα ; οἵ θ6η6- Τογ θὰ βογροπίθιηῃ, 

ΔυΓΘΌΙΩ ἰογοίθση οὐμδίατΩ ΤΩ ΔΙ] ΘΟΓΊΓΩ, 

Ρδΐτῖβ Αὐἱβέοίθ!!β Θοσπογαῖπ!85- ΤΠ} 16 : ΘΟΠΟΟΥΓ 685-800 ΚῈ 

ΘΟ, 8165- ον ΟσυἸεϑίϊ ἄοπα ζογιπέ Ογἐβογίδαὶ. 

207. ΑΒΟΗΙΖ. 

ϑαπᾶδὶα ἢδοὸ Βίξίηπα: Ἰαΐοχιθ- υασαπίῖ5 ΡΉΣ) 2  ηῖ5 

ΡΌΓΡΟΓΘΟΠΙ ΘΟμηδ5 Οπβίοαοηη ΓΘΓΟΌ]ΌΓΩ : 

ἤατνα γϑσο ἀπίϊοϊθα ποΐμπη οθῖδηβ υθηξα 

Ἑδιηδμα ΠΟΤῚ δά! 5 ΡΈΟΠΙ, 

Οὐπα 5βοἰρίοπε ψιθγοθο οαγρβῖϊ υἱδπη, 
Ουἱ 5υεπερθαϊ ργαυιταΐεπι ΘΟΓΡΟΓΙῚΒ : 
ΝΝΥΤΩΡ 5 πηϊβουίαπι εϑὶ εἾτ5, ἱπίεγπὶ5 Ἰοοὶβ 
Οὐυξ πιοπῖϊβ ΖΕ πε νεγιϊοοϑαβ ἱποοὶ πὶ 

Ῥοπιοβ, Πιοηΐα γὰρ ἀδ ϑυπηϑῖηι ρδιγῖβ.. 

ϑὶς ἰξθβα ογαγα 58} 1181] ρΥ ΞΕ 1 Π 85 
Ἀράδιι Βοπῖρπαβ Ἰαἴῖοῖς ἘΞΙητὶ σαϊογ. 

Αἴ 1 Βασυϊαπι ἀφάϊοαῖ ; ΝΎΤΩΡὮ 5 μἰδοεὶ 
Μαπιβ ΤΟΙ 55268 στ 551 0015 ΡΓΟΡΓΙ5 ἀΟΠΊμΠ,. 

204. ΙΕΟΝΙΠ.Ξ ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ. 

ΤΠετῖς ἰπ ατῖς Βοπαϑβ οοπβίαηΐοπι ΡΑΙΪδα ΠΟΡΙΠΊΔΠῚΙ 

Οὐπὶ 5εστᾶ, ἄοσβο {υξ βθοδὶ δοῖα γᾶ 68, 

Οὐπιχιια 56ΟΊΓα 5ϊπ|}]} [ΓΈ θᾶ 4116 τοϊδηϊθ ἀο!αθγαπι, 

Ῥεάϊοαϊ, υἱ ἰΙοηρο ἀθβι} ἀγτϊ5 Θρυϑ. 



196 ΑΝΤΗΟΙΘΟΘΙΑΣ ΡΑΓΑΤΙΝΕ 
διπίδα, τὰν μαλερὸν θάλπος ἀμυνομέναν᾽ ες ΠΆΡΘΙΠΠη, γϑῃθιηθηΐθμη δοβίμπτ ἀθριυ βδηβ ; 

δ λεπτὸν δ᾽ Ἡράχλεια τόδε προκάλυμμα προσώπου, ἔθηι8 δυΐοπι Ηργδοῖθα ΠοΘοδ Ὑϑ]δτηθὴ Ὑυ]έιι8, 
τευχθὲν ἀραχναίης εἴκελον ἁρπεδόσιν" [δοΐιπη ἃ Πθοβίβ 5[Π1}}6 ΙΔ αοίβ ; 

ἃ δὲ καλὸν σπείραμα περισφυρίοιο δράχοντος ῬΌΠΟ ΓΙ ΠῚ γ6ΓῸ ψο] ατηθη [Δ]05- οἴ σο ΠΕ15 ΒΟΓΡ ΘΠ Ἶ5 
οὔνομ᾽ ᾿Αριστοτέλεω πατρὸς ἐνεγχαμένα" ΠΟΙΊΘἢ ΑΥβἐοἔ 6} 15 ραΐτγὶ8 φυδ- ἔα] - 

ἅλικες ἀγλαὰ δῶρα, γαμοστόλε,, σοὶ τάδε, Κύπρι, 0 8165 ΒρΡΙ6 πα 148 ἄοπδ, ργοπαρα,, ΕΠ] Ἠδθο, ΝΣ 
ι0 ὦπασαν, αἵ γυάλων Ναυχράτιδος ναέται. ἀοαογαπΐ, ν]Π πὶ Ναπογδξῖβ ἱποο δ. 

208. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 208. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΕΚΒΒΑΙΟΝΊΟΕΝΘΙ5. 

Ἡ τὰ πέδιλα φέρουσα, Μενεχράτις" "ἣ δὲ τὸ φᾶρος, Οὐδ 58η84]18 ἴδτέ, οϑΐ ΜΘηθΟγδ 8 ; 85 γϑβίθπι, 
Φημονόη: Πρηξὼ δ᾽, ἣ τὸ χύπελλον ἔχει. ΡΒΘΙΊΟΠΟΘ, οἵ Ῥγθχο, ας ροου!υτῃ Βαροῖ. 

Τῆς Παφίης δ᾽ ὃ νεὼς χαὶ τὸ βρέτας" ἄνθεμα δ᾽ αὐτῶν | Ῥαρ ιΐω ΒοΟ θτηρ! υπὶ οἵ βίδίυδ., ἀοπατη δα ΐθπη ΠΠἸᾶγπὶ 
᾿ ξυνόν' Στρυμονίου δ᾽ ἔργον ᾿Δριστομάχου. ΘΟΠΊΠΊΙΠΘ: ΒΕΓΥΤΩΟΠΪ ὙΘΓῸ ΟΡ ΑΥἰβέοτηδοηί. 

Πᾶσαι δ᾽ ἀσταὶ ἔσαν καὶ ἑταιρίδες" ἀλλὰ τυχοῦσαι ΟἸΏΠ68 δυΐοπὴ θγδηΐ οἶγ68 δἵ πιθγί τ 068 ; ὙΘΓΊΤ πδοίο 
χύπριδος εὐχρήτου, νῦν ἑνός εἶσι μία. ' ΥΘΠΘΓΟΠῚ Ὀ6Π6-Τοϊχίδη), ΠῈΠῸ 50ηξ τΠΐ11|8 πᾶ ΘΟ) 1, 

209. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 209, ΕΥΌΒΡΕΜ. 

Βιθυνὶς Κυθέρη με τεῆς ἀνεθήχατο, Κύπρι, ΒΙΓΠγπἰ5 ηυογ Οὐΐμογο τὴ ἔπ ἀραϊοανίξ, Ονρεὶ, 
μορφῆς εἴδωλον λύγδινον, εὐξαμένη. [ὈΥΤη 86 ἱπηρίπο Ῥαγΐο- 6 - πἰδυτηογθ, οχ γοΐο. 

᾿Αλλὰ σὺ τῇ μιχχῇ μεγάλην χάριν ἀντιμερίζου, Αἴ ἔα ρᾶτνῶ σγαίϊα τοᾶσπδιη σταξίδτη υἱοϊβϑί τη γθρθπᾶθ, 
ὡς ἔθος" ἀρχεῖται δ᾽ ἀνδρὸς ὁμοφροσύνη. αἴ 50] : οοηΐοηΐδ οβὲ φοποογάϊ- πὶ γἷτγο. : 

210. ΦΙΛΗ͂ΤΑ ΣΑΜΙΟΥ͂. 210. ΡΗΠΕΤ.Ὲ ΒΑΜΠ. 

Πεντηκχονταέτις χαὶ ἐπὶ πλέον ἣ φιλέραστος Ουϊηχυδρίπία- παΐδ- ΔΠΠΟ5 δὲ ΔΙΊΡΠΐτι5 ἀπο 5- ἃ] Δ ἢ5 
Νιχιὰς εἰς νηὸν Κύπριδος ἐχρέμασεν ΝΙοΐδ5 ἴῃ ἴδπο Ουρυῖϊβ βιβροπαϊξ 

σάνδαλα χαὶ χαίτης ἀνελίγματα, τὸν δὲ διαυγῇ 88 Π48]8 οἵ φοπηδθ ΟἶΓΓΟ5, δ Ῥϑ] υοἰάαπι 
χαλχὸν, ἀχριδείης οὐχ ἀπολειπόμενον, 898, Θχδοΐδ- τθρθγουββίοπθ πο ἀδϑε αξαμη, {τνιτὸ : 

καὶ ζώνην πολύτιμον, ἅ τ᾽ οὐ φωνητὰ πρὸς ἀνδρός" 80 ΖΟΠΔΠῚ ῬΓΟ ΙΒ  ββίτηδηη.,, Παςοααθ ποη βυπΐ ἀϊοθηᾶα 8 
ἀλλ᾽ ἐσορῇς πάσης Κύπριδος ὀπτασίην. 56 ὁο0}15- Ὑ]468 ΟἸηΐσθηδο Ὑ 6 ΠΟΓ8 ΒρΘοΔΟΌ πη. 

211. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂ ΤΑΡΑΝΤΊΝΟΥ. 211. ΠΕΟΝΙΡΑΕ ΤΑΒΕΝΤΙ͂ΝΙ. 

Τὸν ἀργυροῦν "Ἔρωτα, καὶ περίσφυρον ᾿Αγρθηΐθιπι ΑΠΊΟΓΘΠῚ δὲ ΟἰΓΟΌΤΩ ΔΙ ΔΓΘΤΩ 
πέζαν, τὸ πορφυρεῦν τε Λεσδίδος χόμης [βοῖδπη, ῬΡΆΓΡΟΓΘΌ μι 1, ΘΒ ἰδοέθ᾽ Θοτηδὲ (σαθη) " 
ἕλιγμα, χαὶ μηλοῦχον ὑαλόχροα, αἰγγατα, δὲ ΤΔΙΩΤΩΔΓΊΠῚ - ΖΟΠΔΤΩ Ὑἱ τ ΘΟ] 06, 
τὸ χάλχεόν Ἐ ἔσοπτρον, ἠδὲ τὸν πλατὺν ΘΟ ΠΘΌΓΊΘΙΙΘ ΒΡΘΟΌ]ΠΠ,, 80 Ἰδΐαγα 

τρι) χῶν σαγηνευτῆρα, πύξινον χτένα, Ἶ ΟΔΡΙΠΟστιτη βασθηδίογοια, Βυχθιιμ ῬΘοἰ ΘΙ, 
ὧν ἤθελεν τυχοῦσα, Κρησία Κύπρι, 408 οὐρίοθαΐξ βου ϊξα, ο Οτοίίοα ΟΥρΥΐ, 

᾿ ἐν σαῖς τίθησι Καλλίχλεια παστάσιν. ἴῃ ἐπῖ8. Ροηΐξ ΟΔ]]16168 ἐρά θι8. 

212. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. ᾿ 212. ΒΙΝΟΝΙΡΙΒ. 

Εὔχεο τοῖς δώροισι » Κύτων, θεὸν ὧδε χαρῆναι: ΡγΘΟΔΓΘ [ἷ8 ἀοηΐβ, Ογίομ, ἄθυτη τὰ δαυᾶοτε 
Λητοΐδην ἀ ἀγορῆς χαλλιχόρου πρύτανιν, 1ιαἱοπίττη, [ΟΥΪ ῬΌ]ΟὨΓ 5-Δρ ΓΟ Πογοῖβ ρυβίδθτη, 

ὥσπερ ὑπὸ ξείνων τε, χαὶ οὗ ναίουσι Κόρινθον ᾿ αὐ 80 Βοβρ Πρυβααθ οἱ 1ϊ5- 4αἱ μαθίἑαπέ σον πίμαην 
αἶνον ἔχεις χαρίτων μεστοτάτοις στεφάνοις. Ιδυἄθπι Οὐ ἴΠ68 σγδἔ ΔΓ τη ΘΗ 551 Π|18. ΘΟΓΟΠΐΒ. 

218. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 213. ΕΠΌΒΡΕΜ. 

ἝΕξ ἐπὶ πεντήχοντα, Σιμωνίδη, ἤραο ταύρους 56 Χ ΒΌΡΟΙ ἀυϊπαυδρίηΐα, 5: πο π! 68, [0] 15{1 ἰΔατοΚ5 

χαὶ τρίποδας, πρὶν τόνδ᾽. ἀνθέμεναι πίναχα" οἱ ἐτροάὰβ δηΐθαυδγη ἤᾶπῸὸ ΔΡΡθηθγοΒ (Δ Ό] ΔΩ : 

Ηδ Ὑεπευΐ ΤθπΊρ πὶ βἴ πηι] οἰ πρίεπηχαθ ἀδάθγαπέ, 

Βισγηοηἶὶ αυοά ΟΡυι8 ΘΕΓΠἾ5 ΑὙΙΒ[ΟἸΩΔΟΉΙ. 

Ηῶς εἰ ῬΒθίβοποα, αιδ γ6], Μοπθογδ 5 θϑῖ, αι Ηδ οἶνβϑβ [ιπθγϑιΐ, «56 ΡΒ] θα οογροτὰ : ΟΥ̓́ΡΓΙ5 
πο ρθάσμι, ῬΡθχο, 48 οανα Ῥοοὶὰ ἰδπεῖ. Ἀεπὶ ἀδαϊτ, δἴφαθ αηὶ πΌΡ γα υᾶπηααδ Υἶγο. 

308. [ῬΕΊΤΟΡΕΜΙ, τι αἰϊἷς ρίαοεί, ΑκαΈντλβαι. 
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᾿ ποσσάκι δ᾽ ἱμερόεντα διδαξάμενος χορὸν ἀνδρῶν, 
εὐδόξου Νίχας ἀγλαὸν ἅομ᾽ ἐπέδης. 

το ΚΣ ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Φηδ, Γέλων᾽, Ἱέρωνα, Πολύζηλον, Θρασύδουλον, 
. παῖδας Δεινομένευς, τὸν τρίποδ᾽ ἀνθέμεναι, 
ἐξ ἑχατὸν λιτρῶν χαὶ πεντήχοντα ταλάντων 

Δαμαρετίου χρυσοῦ, τᾶς δεκάτας δεκάταν, 
Τβάρδαρα νικήσαντας ἔθνη" πολλὴν δὲ παρασχεῖν 

σύμμαχον Ἕλλησιν χεῖρ᾽ ἐς ἐλευθερίην]. 

Πρ πὰ 215. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ αῦτ᾽ ἀπὸ δυσμενέων Μήδων ναῦται Διοδώρου 
ὅπλ᾽ ἀνέθεν Λατοῖ μνάματα ναυμαχίας. 

: 216. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

᾿ς Σῶσος χαὶ Σωσὼ σωτήρια τόνδ᾽ ἀνέθηχαν" 
᾿ Σῶσος μὲν σωθεὶς, Σωσὼ δ᾽ ὅτι Σῶσος ἐσώθη. 

217. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

᾿ς Χειμερίην νιφετοῖο χατήλυσιν ἡνίχ᾽ ἀλύξας 
Ῥάλλος ἐρημαΐην ἤλυθ᾽ ὑπὸ σπιλάδα, 

ϑετὸν ἄρτι χόμης ἀπομόρξατο' τοῦ δὲ κατ᾽ ἴχνος 
᾿ βουφάγος εἷς κοίλην ἀτραπὸν ἵχτο λέων. 
5. Αὐτὰρ ὃ πεπταμένη μέγα τύμπανον ὃ σχέθε χειρὶ 

ἤραξεν, χαναχῇ δ᾽ ἴαχεν ἄντρον ἅπαν. 
Οὐδ᾽ ἔτλη Κυδέλης ἱερὸν βρόμον ὁλονόμος θὴρ 

τς μεῖναι, ἀν᾽ ὅλῆεν δ᾽ ὠχὺς ἔθυνεν ὄρος. 

᾿ δείσας ἡμιγύναιχα θεῆς λάτριν, ὃς τάδε Ρείᾳ 
10 ἐνδυτὰ χαὶ ξανθοὺς ἐκρέμασε πλοχάμους. 

218. ΑΛΚΑΙΟΥ͂. 

Κειράμενος γονίμην τις ἄπο φλέθδα Μητρὸς ἀγύρτης 
Ἴδης εὐδένδρου πρῶνας ἐδουνοδάτει" 

τῷ δὲ λέων ἤντησε πελώριος, ὡς ἐπὶ θοίνην 
᾿- χάσμα φέρων χαλεπὸν πειναλέου φάρυγος. 
Θ Δείσας δ᾽ ὠμηστέω θηρὸς μόρον ὡς αὔγαξε, 

τύμπανον ἐξ ἱερᾶς ἐπλατάγησεν ἄλης. 

Χὼ μὲν ἐνέχλεισεν φονίαν γένυν, ἐχ δὲ τενόντων 
ἔνθους δομδητὴν ἐστροφάλιξε φόδην- 

χεῖνος δ᾽ ἐχπροφυγὼν ὀλοὸν μόρον, εἴσατο ἱΡείη 
θῆρα, τὸν ὀρχησμῶν αὐτομαθῇ Κυδέλης. 

219. ἈΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Ἔχ ποτέ τις φριχτοῖο θεᾶς σεσοδημένος οἴστρῳ 

τοξοϑαιιθ ἃτηδ θη Φαατη- ἀοσυ 5565 ἘΒΟΓΌΓΩ ΥἱΓΟΓΌΓΩ, 

βἰογίοβεθ ὙἹοΐοτίς βριδπάϊάπτη οὔτττπι ἱπβοθηαἰβέϊ. 

314. ΕΣΌΒΡΕΜ. 

Αἴο Θϑίοπθμι, ΗΪΘΓΌΠΘη, ῬοΙγΖοΙατη, ΤὨΓΑΒΥΒΌΪΌΙΩ, 

ΠΠο5 Ὀϊποιηθηΐβ, ἐπ ροάθιη ΔΟΠΒΘΟΓΆΒ56, 

56Χ οοηξατη ΠΡ γῖβ οἱ φυϊπαυδσίηΐα ἰδ] 6 πε 5 

Πατιρδγοίοὶ δυτγὶ, ἀθοῖπιεθ ἀθοίγηδγη, ᾿ 
ὈΑΓθᾶγα8 Φαυμη-ὙΥἱοἰββοηΐξ σϑηΐθϑ: ΡΠ ΓΙ ΤΏΔΙΉσῸ6 ΓΘ ἶ886 

βοοίδιη αγέροῖβ τηᾶπῦτη δα ᾿ἰθογίδίθμη. 

215. ΕὔΒΡΕΝ. 

Ηφὸο δχ μοβέθυβ Μϑάϊβ πδυΐς Ὀἱοάογὶ 

δυτὴᾷ ἀϊοαγαηΐ Γιδΐοπδο τηοπυτηθηΐά μϑΥΔ]15.Ρυρηδ. 

216. ἘΖΌΒΡΕΜ. 

5058 δὲ 5050 581 [15 ογρὸ Βῦποοο {ἐγ} ροα 6η1) ἀραάϊοαγυηΐ, 

ΒΟΒῸΒ βουυδίιϑβ, 5030 υθγῸ αὐυοᾶ ϑοβὰβ 6ϑΐ βογυδἔιϑ. 

"πἧς-- 417) ΕΌΒΡΕΜ. 

Ηἱδιηδίθιη πἶν!β Ἰαρβύτη αυδηᾶο υἱΐδῃ5 

Οδ]1ὺ8β ἀοβογίδτη υϑηϊξ 5Ὲ Ὁ ΒΡ  ὑποδτη, εβϑουξυβ 

ἱθγοιη τηοᾶο 8-ΕΥΙπθ5 δρβίογβεγαξ δία δ᾽ 5 νυοϑεσία 

ἰδυγ γΟΓῸΒ ἴῃ ΟδΥδ πὴ 5οτηϊΐδτη ἱπσγοβϑιβ-6ϑΐ 160. 

ογατη ἢ16 μαβϑᾶ τηᾶσηῦτη ἔγτηρᾶπατη, συοὰ ἰοπορθαΐ, τηϑηῖι 

Ῥογοσβϑίξ, δἔ Γῆ υστηυΓ6 ἱπσοτηυϊξ δηΐγαμῃ ἰοΐαμη. 

Νεααδ υδ]υἱέ Οὐ 6165 5δογομη βέγορίξυμη 5 ἢ γ]οο]α 6] ἃ 

ΒΌΒΕΠΟΓΘ, ῬΘῚ ΠΟΙΠΟΓΟΒΈΓΩ Υ6ΓῸ Οἰζ5 Γαδρθαΐ τηοπίθιῃ, 

τηθέαθηβ 5Θγ ΤΩ ὉΠ !ΙΘΓοσὰ ἄορ ΓΑ] ππὰ, 4 Πέροοθ ΒΠΘϑ 

γοβειτησπία οἱ ἤἥαυοβ ΞΌΒΡΟΠαΪΈ οὐ π65. 

28. ΑἸΟΕΙ. 

Ῥεβθοΐα σϑηϊία!! σοπὰ φυΐϊάδτη Μαΐγιβ ( Οψδοῖθ5) εἰγουϊαΐοῦ 

Τάς διθουϊθβ- θυ παἀδηξ5 6011658 σα] δα : 

αἴχαρ παΐο 160 οσουχτξ ᾿τημηδηῖβ υὐ δα σπϑι αείοπαάανα 

Πἰδίυτη ἔδγθῃβ σταύθιη [διηθ! ο 6 σα]26. [ἐδηι υἱαϊξ, 

Μείμυθηβ δυΐοτη ἐΐ|6 8- συ 6}1} ἔδγα ταογίοιῃ υἱ ἐηεηιηδη- 

ἐγ ρΡα πα 6Χ 580 γὰ ΡΌΪΞΑΥΙ διηθηΐίδ. 

Εἰ 160 εἰδυϑὶξ φυϊάδιη 5δησοϊπδυίδτη τ χα ΠΙ τη, 56 Θχ 60 110 

αὐ - ἀ60- ῬΊ6ητ5 ἴπ- συτατη τοΐαυ πιθᾶτ : 

ΠΠ6 σϑῦοὸ ρογηίΐοϊοβο ἕαΐο δἰαρββ Βμθθ ἀδάϊοαν! 

ΒΕ πᾶτη, βαϊζδξοποβ ΟὙΡ6 12 46 - Ῥογ- 56-ἀἸαϊοογαΐ. 

219. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Ουϊάδτη ΔἸ 4δηἀο ἃ ἔογυθ}} ἀθα ὀχοϊίαίϊπιβ ὠϑέγο, 

3: ΒΞ ΟΕ: 

Θοιηΐνῖν [ἀε:ε πιαὶτῖβ ἀθ σεηΐα βασεγάοξ 

᾿ ΠρΡαῖ οΡεγγαμῖὶ μὲν ἰμπδὰ οσυγνὰ μεάε:; 
Ἵ ̓ς Ουμι 50} ἴο ναϑβῖοβ ἔπϊ νυ ἰθὺ ραηά!ϊ Βιαΐα, 

᾿ Βυρίτα ταθ άαπι ἰεπιϊποαπὶς ἴαπιθπι. 

᾿ς Χ«Παϊτ οἱ οχϊτἴαπι ΘΑ]]ὺ5 ργορε,, ἱγπιρᾶπα φυδϑϑαὲ : 

ο΄ Ππογέρυϊὶ ταυοῖβ μα 5ιθιι5 ΟΠΠΠΕ ΠΕΠΊΕ5. 

Τογγ ΒΊ]6 πὶ τ]οΐαπι οἸδυβιῖ ἔεγα, ρΙεπάχαα ορὶϊ 
Ναπιῖπα νοἰαπἴθπ οο ]ὰ γοΐδγε {}08Π|. 

ΠΙδ τεὺβ τοῦ! ποῖαπι βδογαῖ, ἀΡ5416 τηδρΊ ΞΟ 
Οὐκ ἀϊάϊοῖς ΟΥθεῖεβ ογρῖα βᾶογα,, ἔεγαπι. 

219. ΑΝΤΙΡΑΤΒΙ. 

ΤΟΡΤΊΡΟΓΩ υϊάαπι Θορηϊηδ οογτερίυβ ἃ} ὠσί γο 
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δομθητοὺς δονέων λυσσομανεῖς πλοχάμους, 

θηλυχίτων, ἀσκχητὸς ἐὐσπείροισι κορύμόοις, 
ἁδρῷ τε στρεπτῶν ἅμματι χεχρυφάλων, 

ἴθρις ἀνὴρ, κοιλῶπιν ὀρειάδα δύσατο πέτραν, 
Ζανὸς ἐλαστρησθεὶς γυιοπαγεῖ νιφάδι, 

Τὸν δὲ μέτ᾽ ἀῤῥίγητος ἐπείσθορε ταυροφόνος θὴρ, 
εἷς τὸν ἑὸν  προμολὼν φωλεὸν ἑσπέριος" 

ἀθρήσας. δ᾽ εἰς φῶτα, χαὶ εὐτρήτοισιν ἀϊτμὰν 
μυχτῆρσιν βροτέας σαρχὸς ἐρυσσάμενος, 

ἔστα μὲν βριαροῖσιν ἐπ᾽ ἴχνεσιν" ὄμμα δ᾽ ἑλίξας 
βρυχᾶτο σφεδανῶν ὄδριμον ἐχ γενύων. 

Ἀμφὶ δέ οἱ σμαράγει μὲν ἐναυλιστήριον ἄντρον, 
, ἄχει δ᾽ ὁλάεις ἀγχινεφὴς σχόπελος. 

Αὐτὰρ ὃ θαμδήσας φθόγγον βαρὺν, ἐκ μὲν ἅπαντα 
ἐν στέρνοις ἐάγη θυμὸν ὀρινόμενον" 

ἀλλ᾽ ἔμπας ἐρίμυχκον ἀπὸ στομάτων ὀλολυγὰν 
ἧχεν, ἐδίνησεν δ᾽ εὐστροφάλιγγα χόμαν" 

χειρὶ δ᾽ ἀνασχόμενος μέγα τύμπανον, ἐπλατάγησεν, 
δινωτὸν Ρείας ὅπλον ᾿Ολυμπιάδος 

τὸ ζωᾶς ἐπαρωγόν" ἀήθεα γὰρ τότε βύρσης 
ταυρείου χενεὸν δοῦπον ἔδεισε λέων, 

ἐχ δὲ φυγὼν ὥρουσεν. δ᾽ ὡς ἐδίδαξεν ἀνάγχα 
πάνσοφος ἐξευρεῖν ἔχλυσιν ᾿Αἴδεω. 

220. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Σάρδις Πεσσινόεντος ἀπὸ Φρυγὸς ἤθελ᾽ ἱκέσθαι 
ἔχφρων, μαινομένην δοὺς ἀνέμοισι τρίχα, 

ἁγνὸς Ἄτυς, Κυῤδέλης θαλαυμηπόλος" ἄγρια δ᾽ αὐτοῦ 

ἐψύχθη χαλεπῆς πνεύματα θευφορίης, 
ἑσπέριον στείχοντος ἀνὰ χνέφας᾽ εἰς δὲ χάταντες 

ἄντρον ἔδυ, νεύσας βαιὸν ἄπωθεν ὁδοῦ. 
'οῦ δὲ λέων ὥρουσε χατὰ στίδον, ἀνδράσι δεῖμα 

θαρσαλέοις, Γάλλῳ δ᾽ οὐδ᾽ ὀνομαστὸν ἄχος, 

ὃς τότ᾽ ἄναυδος ἔμεινε δέους ὕπο, καί τινος αὔρη 
δαίμονος ἐς " τὸ ἑὸν τύμπανον ἧχε χέρας" 

οὗ βαρὺ μυχήσαντος,; ὃ θαρσαλεώτερος ἄλλων 

τετραπόδων, ἐλάφων ἔδραμεν ὀξύτερον, 
τὸν βαρὺν οὐ μείνας ἀκοῆς ψόφον" ἐχ δὲ βόησεν᾽ 

« Νῆτερ, Σαγγαρίου χείλεσι πὰρ ποταμοῦ 
« ἱρὴν σοὶ θαλάμην, ζωάγρια, χαὶ λαλάγημα 

« τοῦτο, τὸ θηρὶ φυγῆς αἴτιον, ἀντίθεμαι. » 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΑΣ ΡΑΤΑΤΙΝΕ 
οἰγοιτηδοῖοβ ψαδίϊθη8 ΓὈΓΟΓΘ-ΎΘβ8ΠῸ ΘΔΡΙΠ08., 

τ] 1 ΘὈγ -νοϑεϊξα, οχογηδίαβ Β6Π6- ΡΙοχὶβ οἰποϊπηΐδ,, 

[δ ΠΘΙΌΖΕΘ ἔοΥ πὶ υἱποῦ]ο το Ο]ο  Ότη, 

Θαπαο 8 ΥἹΓ, οᾶγδίὴ 50 111 Ρ οἴγαιη πιοηΐδηδηι, 

ΦουἿ8. ΘΟ Ρυ 55 ΤΩ Γδ- 8 γΓ σθηΐθ ὨἾΥΘ. ; 

Ροβέ Βυπηο ἱηίγορί δ δοάθηι ἱπβ: }ἱΐ ἐδ ΓΟΒ-ῬΟΥΪΘη8 δὰ, 

δᾶ βαθππι ῥγοίδοίαβ ΟὈ 16 160 Ὑοβρου πα, : 
ὙἱΓΌαα 6 δάβρθοίΐο, οἵ ΒΘ Πθ- ῬΡΟΥ ΓΑ 8. ΠδΥθι15 

οἄογα Ὠυπηδπδ ΘἈΓηἶβ Πδιιδίο, 

βίαθαϊ φυϊάοιη γὙδ] 15 ἰπ υβίϊρ 8, βθᾶ οουϊυπη ᾿ὐὼ 

Τυροθδΐ υϑμθγηθηΐου ΠΟΥ ΠΡ τ18. οχ ταδχ 5. 

ΑΟ οἶγοδ δυϊη σοϑοηδθαΐ δηΐγατγα δ᾽ 5- 116, 

βίγοροθαΐχαδ 5:1 γθϑίον πῸ Ι 15-Ὑ] οἰ Π 5 ΒΟΟΡΌΪ 15. 

Τίαψαο υἱγ, αἰζοηϊξαβ στανὶ 50π0, οτηποῖὶ αυϊάθιη ᾿ 

ἴῃ Ρθοΐογα ἔγαοίιιβ- ἀθυηϊβὶ ἔ δηΪ ΌΓη ΘΟΙΓΟ ΌΓΩ ; 

568 ἰΔηηθη γνδ]ἀθ- τη ρσίθηΐομι ἃ ΟΓΟ Θ᾽ Ε]α Τα 

τηΐβὶξ, οἱ Ἰδοίαθαϊ τη] απγτοίδίδτω ΠΤ Ἢ 

τηδηϊι Διο πη (0116 5 τηδρητση ἔγτραη πη), βίγοραϊξ, 

τοΐα πα ἢ θῶ δύτὴὰ ΟἸγτηρ δ 8 

Υἱέδιῃ 11ἃ βογυδηζία : ᾿πβοϊθηΐουῃ δηΐτη ἕχπο ΟΟΥΪ 

ἰδυγίηὶ ᾿πδηθιη βίγορί ατη χίϊηγ 160, 

οἵ ῥργοίωριιβ δβι αἱξ, ΕοοΘ φαοτηοᾶο ἀοοιουῖξ προρϑϑι 5 
ΟΥ̓Δ ΌΤῚ - σηδγ ἰηυθηΐγο ΠΟΥ ομθτ Δ ΟΓΟΟ. 

220. ὈΙΟΒΟΟΆΙΘΙΒ, 

ϑαγᾷθβ Ῥοβϑίηπηΐθ ὁχ ΡὮγυ σία υοοραΐ ἱγο 

δηϊπηΐ-οσθηβ, Γαυ] θαπάσπι γδθη8 γὙϑηξ 8 ΟΥἰΠθη, 

οαϑέυβ Αἴγβ, ΟὙ6165 [ἀπη]} 8. ἘΘΓδΘ ὙΘΓῸ 6118 

τοί χουιηΐ βθουΐ δυγϑο αἰ  πἰ αι16- ΗΠ γηΪ ηἰ8, 

γοϑρου δι ἱποθάθης 8. ῬΘΥ οἰ ἰσίποιη ; δὲ 'π ἀδυθχυτη 

δηΐγατω 500 11, ἀο !Θοΐθηβ ῥα] αμὴ Δ} Υἱᾶ. 

Ε]ὰ8 ὙθγῸ 160 ἰγτυΐί Ρ6 ὑγδηλ ἔθη, ΥἱΓῚ8 ἔθυΤῸ 

δυδδοῖθιβ, 68110 56 ἱπο δ} 116 πηΔ] αχ ; [Παΐι. 
4υἱΐ ἔμπης τηυξα5 τηδηϑὶξ ργὼ τηθέι, οἵ δ θυ 8. δυνὰ (α[- 

παμγἰηἶβ ἰπ Β.ῈΠὶ ἔυταρδη μη Γαΐ τηᾶπιι8; 
40 σταυ ίοῦ τηυρίεπίθ, 1116 Δι} ΠΟ 510. 8115 

αυδαάγαρϑαϊθιιβ, οοΥυ 8 οα ουγτὶξ ὉΟΥΒ,, 

ΘΓΔΥΘ ΠΟῚ ΓΘ Π5. ΔΌΣ απ ΒΟΠΟΓΘΠ,. ἘΧΟΙΔΙηαυ 416 4105 

« Μαΐου, ϑδηραυι ἸΔΌΓᾶ ῬΓΌΡΘ ΠΥ] 

« 58οῦδιῃ {Π0ὶ ἑράδγη,, βαυγδίε -υἱδθ- ΡΥ υηΐαμη, οἵ ΒΟΠΟΓΆΤΩ 

« Βοο, ἸΘοηΐ προ οδιιβᾶτη, ἀράϊοο. » 

ΟΟ]1α τοϊδηβ ζιι585 ρ6} ἴαυἸαϊα ΘΟΠ185, 
Ἐδμλΐη60 οἰϊΐα 2 οὐ} 5 γϑ] μπᾶ οἰ ΓΟ πὶ 

ϑογροπίθβ μθάθγ, υἱττᾶ 416 Π10}}}5 δγαῖ, 
Ἑογὶθ οᾶνο ἀυγὶ τη 18 βυσοθδϑουαὶ ἃηΐγο,, 

Τηϊοβίαπι ἶνθο ἀυπὶ ἔαρὶϊ ᾿πρῦγα Τόνθπι. 
ῬγΟΙΙΠι5 δβϑυϊαϊ, ποῖδβ ἴογᾶ βεθονὰ ἰαϊθὈγὰ8 

Α τπλυ]ῖα ταρϑΐθῃβ συ βροῦα οδράθ θοιπι. 
ΙΔ αἱ 111ὰ νἱνὶ να] τη), ΠΡ βάι8 ραϊοῃίθϑ 

Ἠυχμπαπῷ οαρὶϊ ἴδηροῦα ΘΔ ΠΪ5 οὐοΥ; 
ΕἸΡΠλὰ 5010 ἤρθῃηβ ψβϑιϊρία, ᾿απιΐπὰ ἰογϑὶϊ, 

ἩουΒΙ]θμηαιια ἀθάϊι ἴδιο ἰγαπχθηΐθ βοπαμι. - 
Γρϑἃ 5ἴπηι} γαϑία πη βρϑ! αποὰ Τϑιηυρὶϊ, εἴ ᾿Ρ858 

ΑὙΟΡΙΒ 8 ἰδησθη5 ΠῸ11]ἃ ΠΟ Π 15 ΔΡΟΧ. 
Π|6., β' πιὰ] ἰδηὶα8 βοηαὶῖ ἔγᾶρΌΥ, ΠΟΡΓΟΪ ΟΠΊΠὶ 

ΟΟΡΡΟΓΘ, Υἱχ ὉΠ}5 ΘΟΥΡΟΓῈ 56η8118 δαὶ. 
Αἰϊαπιθη ἴρθα διἰΐδτα ἀνθ α] ΠΑ θιι5. δυιΓὰ5 

Οὐποῦῖι, οἱ οὐ ηἰβ ἰογῖα Πρ 6}1ὰ πηονεϑὶ : 

Εἰ Τρ θ 5 Β 110 στᾶνθ ΕΥ̓ ΡΆΠΟΠ, ἃΓπιὰ ΟΥ̓́Ρ6]65., 
Υὶ γοῖΐυϊξ φυαπῖα, Ρυϊ]δαὶ αὐἰγᾶσχιιθ πᾶ Πα ; ᾿ 

ΑἸΧΙ απ υἱΐϑ : ᾶπὰ σᾶσοο οοηοῖία ρα ΐδιι 

Ἐχιμλυϊὶ ἴδυγὶ ἴουρονὰ ἴθηβᾶ 160, 

Οοττερυϊίαιθ ἔμραπι, 510 116 ἃ τηουῖς γθάθῃρίιιϑ 

Ταηΐαπὶ δϑὲ δχ νυ} Π}15 οδβι }118 ἸΠΡΘΠΪΏ,. 
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ΘΑΡΌΤ ΥἹ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΡΕΡΙΟΛΤΟΒΙΑ. 

221. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Χειμερίην διὰ νύκτα, χαλαζήεντά τε συρμὸν 
χαὶ νιφετὸν φεύγων χαὶ χρυόεντα πάγον, 

᾿ Ῥουνολέων, χαὶ δὴ κεκαχωμένος ἀθρόα γυῖα, 
ἦλθε φιλοχρήμνων αὖλιν ἐς αἰγινόμων. 

Οἱ δ᾽ οὐχ ἀμφ᾽ αἰγῶν μεμελημένοι, ἀλλὰ περὶ σφέων, 
εἴατο σωτῆρα Ζῆν᾽ ἐπιχεχλόμενοι. 

Χεῖμα δὲ θὴρ μείνας, θὴρ νύχτιος, οὔτε τιν᾽ ἀνδρῶν 
οὔτε βοτῶν βλάψας, ᾧχετ᾽ ἀπαυλόσυνος. 

Οἱ δὲ πάθης ἔργον τόδ᾽ ἐυγραφὲς ἀχρολοφίτα 
Πανὶ παρ᾽ εὐπρέμνῳ τᾷδ᾽ ἀνέθεντο δρυΐ. 

222. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ. 

Μυριόπουν σχολόπενδραν ὕπ᾽ Ὦρίωνι χυχηθεὶς 

πόντος ᾿Ιαπύγων ἔδρασ᾽ ἐπὶ σχοπέλους" 
χαὶ τόδ᾽. ἀπὸ βλοσυροῦ σελάχευς μέγα πλευρὸν ἀνῆψαν 

δαίμοσι βουφόρτων χοίρανοι εἰχοσόρων. 

2238. ἈΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Λείψανον ἀμφίχλα στον ἁλιπλανέος σχολοπένδρης 
τοῦτο χατ᾽ εὐψαμάθου χείμενον ἠϊόνος, 

δισσάχι τετρόργυιον, ἅπαν πεφορυγμένον ἀφρῷ, 
πολλὰ θαλασσαίη ξανθὲν ὑπὸ σπιλάδι, 

Ἑρμῶναξ ἐχίχανεν, ὅτε γριπηΐδι τέχνη 
εἶλχε τὸν ἐκ πελάγους ἰχθυόεντα βόλον" 

εὑρὼν δ᾽ ἠέρτησε Παλαίμονι παιδὲ χαὶ ᾿Ινοῖ, 
δαίμοσιν εἰναλίοις δοὺς τέρας εἴνάλιον. 

224. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ. 

Εἰνάλιε λαδύρινθε, τύ μοι λέγε τίς σ᾽ ἀνέθηχεν 
ἀγρέμιον πολιᾶς ἐξ ἁλὸς εὑρόμενος ; ---- 

Παίγνιον ἀντριάσιν Διονύσιος ἄνθετο Νύμφαις 

{δῶρον δ᾽ ἐξ ἱερᾶς εἰμὶ Πελωριάδος.) 
υἱὸς Πρωτάρχου" σχολιὸς δ᾽ ἐξέπτυσε πορθωὸς, 

ὄφρ᾽ εἴην λιπαρῶν παίγνιον ᾿Ανγτριάδων. 

225. ΝΙΚΑΙΝΕΤΟΥ͂. 

Ἡρῷσσαι Λιβύων, ὄρος " ἄχριτον αἵτε νέμεσθε, 
αἰγίδι χαὶ στρεπτοῖς ζωσάμεναι θυσάνοις, 

τέχνα θεῶν, δέξασθε Φιλήτιξος ἱερὰ ταῦτα 

δράγματα χαὶ χλωροὺς ἐκ καλάμης στεφάνους, 
ἅσσ᾽ ἀπὸ λικμητοῦ δεχατεύεται- ἀλλὰ χαὶ οὕτως 

ἡρῷσσαι Λιδύων χαίρετε δεσπότιδες. 

226. ΛΕΩΝΙΔΑ. 

Τοῦτ᾽ [ὀλίγον] Κλείτωνος ἐπαύλιον, ἥ τ᾽ ὀλιγῶλαξ 
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221. ΓΕΟΝΙΌΞ. 

ΗΟ δτ ΘΓ ποσΐθμη, στδπαϊηθυτηααδ ἐγδοίαχη 

οἵ πῖνϑϑ [υρίθηβ βΕιγἀτηαθ σ᾽ δοίδίθτη, 

ἰ60-80}}Ἐδγῖα5,, ἴδτηῃ ἰάτὴ αὐἢιοξα5 γ8]1}15 τ Θτ 5, 

᾿ Ἰηΐγαυξ δ] 18- δουγηΐηἃ- ἀτηδπέϊατη βίδα οδρυδγ ΘΓ. 

1 δυΐθη, ΠΟ οἶγοᾶ ΟδΡΓὰ8 501} 101, 56 ἃ ἀ6 536: 1ρ5ϊ5, 

βοάθρθδηΐξ βογυδίογοιη Φόυύθιῃ ἰηγοοδηίαϑβ. 

Αἴ ἔδγα, ϑτηροβίδἔθιῃ ἀπμῆι αδϑαΐ οχβρθοΐδηβ, ἴδγα ποοίῃγηδ, 

Π66 ῬΘΟΟΓΌΓη 0}10 1:5580, ΔὈΪΠῈ ἃ βίδθυϊο. [προ υἱζογιιπὶ 

ΠῚ οἰ α5-φυοᾶ - ῬΡα55:-ϑαπέ ρἰοσξαγαγα μᾶπο ΒΟΠδΓ οδουχηϊπᾶ- 

Ῥδηΐ δρυᾶ υδιἱάδπη απὸ φιυδγοῦτα ἀραϊοσαγαπί. [ποθι 

222. ΤΗΕΟΘΟΕΙΌΕ. 

ΜΙ ρράδηι βοοϊοροπᾶγατη 50} Οὐΐοπθ οοπέυγθδξαβ 

Ροπέᾳβ ΙΔρυ φύγη οἰδεὶϊξ ἴῃ 5οΟρυΪο58 ; 

οἵ Βοὺ 46 ἔδιτίθι!! Β6ΙΠ ἃ τηδσποπι ἰδΐα8 δἰχογαηΐ 

223. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Βοἰχαΐαβ εἰγουτηϊδοθγαβ τηδυῖγασεθ ΒΟ ΟΡΘμαγς 

Βιᾶβ866 ἴπ Ἄγ6πο80 ᾿δοδηΐεϑ ᾿ἰξογο, 

δ18 φυδίποτ-οΥαγίαγυμ, ἰοΐα5 Γι ἀδίαϑ βρυπιᾶ, 

ΡΙ ΓΙ ΠΩ ΌΤΩ Τηδτῖπο ἀἰβοογρίδϑ 58} ΒΟΟΡυ]ο, 

Ἠδιτηομπᾶχ ἱηυθηῖϊξ, σαυτη Ρἰβοδίογία τί 

ἐγδιογεΐ 6χ ροίασο ριβοοβύγηῃ σοί : 

80 ΤΟΡΟΓΐ85 βυβροπαϊξ Ρὶθτηοπὶ ρΌστΟ οἔ Ἱποηὶϊ, 

115 τηδυγὶπῖβ ἀΔη8 τη 5 ΓΤ. ΤΠ ΔΓΪΠΌΠῚ. 

224. ΤΗΕΟΏΌΟΒΙΟΕΕ. 

Μαγῖπθ ἸΔΟυτϊπέμθ, πὰ ταὶ ἀϊοϊίο 415 (6 ἀραϊοανϊξ, 

σδρίαγαμη ο8Π0Ὸ 6Χχ Τηδγϊ ροβίαυδι- Τρ ἢ --- 

Ταϊογατη Απητιδαϊ νυ Ὠϊοηγϑῖαβ ἀἰοαυτξ ΝΎΤΩΡ 5 

(ἀοπυμη δυΐθηι ἀ6 580 γὰ 501 Ῥοίοτίαθ,) 

δ}1Ὸ5 Ῥτγοίΐδγοιὶ : σΌΓΥΌΤΩ ὝΘΓΟ 216 ΘΧΒρΕΪ ἐγϑἔμγη, 

πῇ όσοι πἰζοπίϊατα ᾿ὰἀϊοσυτη Απέγι δ ὑγη. 

225. ΝΙΟΕΝΕΤΙ. 

Ηδτγοΐηφο Τἰθγαγη, τηοῃΐθγη ἱτητηθηβατη (3) 4888 ἱΠο0}1Ἐ 5, 

ξορσίά6 δὸ ἰοτξϊβ ἱποϊποΐϑθ υΠ]15, : 
πδῖςο ἀεἶβ, δοοῖριία ΡΒ] ΘΕ 415 58ΟτῸ5 ἤο56 6 

ΤηΔηΪΡΌ]08 οἵ ὙἹΓ 65 οχ σϑΙδπη0 ΘΟΓΟΪ]85, 

408 ἀ6 γηπαίίοηθ βι8- ἀδοϊτηδΐ. 56 γ6] 5ἷο 

Ηδοτγοΐπθ 1 αγη γδ]οΐα ἀογηΐπϑ. 

226. ΓΕΟΝΙΌ ΞΕ. 

Ηδς εβέ ρᾶτυὰ ΟἸΠομἶβ5. ὙΠ 18, οἵ δηριβέ! - 506] 

221. ΤΕΟΝΙΌ, 

Ῥυπαι ἕυρὶὶ ΒΙΡΕγ πὰ ἔάαπι ἰεο σταπάϊηε ποοίοπι, 
Εἰ πἰνίυπι υ}}105 εἰ ρἰδοῖα]ο βεὶα, 

Εἰ πιλ]8 ἰγαοϊαϊϊς Ἰαϊ εργαβ ἃ τίρογε φυθυῖῖ 

Ασιαθυβ, αἱ ρεπάεπϑ τὰρε σᾶργῖ]α υεηϊῖ. 

Ῥαβίογεϑ ΡΓῸ 88) ΠΟἢ ΡΓῸ ὅΤεβε, 5ξ νὰ {ἰπηθηΐθ5 
Εχ τα ἱπιρ] ογαπῖ ΞΡ ΪοῈ νοσα Τόυεπι. 

Αἴ ἔεγα πιοχ οϊυτη οαπὶ ἀοϑενίγοϊ, θῖν, 

Νοῦ ΒΟΙΗΪΠαπὶ ΟὈΪΖυδΠΙ ΠΟΧΙᾶ , ΠΟῚ ΡΕΟΟΤῚ : 
Ηΐπο πιομΐαπᾶ ΘΟΠΟΓ5 ἰδῖο 5.10 ΟὈΪΠηῖπ 6 ΦΌΘΓΟΙΙ5 

ΕΓ ρΊο πη ΤΠ ΠΠΟΤῈ5 Πᾶπο βἰαΐθθγε ΤΟΥ]. 
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σπείρεσθαι, λιτός θ᾽ ὁ σχεδὸν ἀμπελεὼν, 
τό 7 ἠξυλον- ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτοι τοῦτό τε ῥωπεύειν ὀλιγόξυλον" ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτοις 

Υ̓͂ 

Κλείτων ὀγδώκοντ᾽ ἐξεπέρησ᾽ ἔτεα. 

421. ΚΡΙΝΑΙΌΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ͂. 

᾿ἈΑργύρεόν σοι τόνδε, γενέθλιον ἐς τεὸν ἦμαρ, 
Πρόκλε, νεόσμηχτον " δουρατίην κάλαμον, 

εὖ μὲν ἐὐσχίστοισι διάγλυπτον χεράεσσιν, 
εὖ δὲ ταχυνομένην εὔροον εἰς σελίδα, 

πέμπει Κριναγόρης, ὀλίγην δόσιν, ἀλλ᾽ ἀπὸ θυμοῦ 
πλείονος, ἀρτιδαεῖ σύμπνοον εὐμαθίῃ. 

228. ΑΔΔΑΙΟΥ͂ ΜΑΚΕΈΔΟΝΟΣ. 

Αὔλαχι καὶ γήρᾳ τετρυμένον ἐργατίνην βοῦν 
Ἄλλχων οὐ φονίην ἤγαγε πρὸς χοπίδα, 

᾿ αἰδεσθεὶς ἔργων: ὃ δέ που βαθέῃ ἐνὶ ποίη 

μυχηθμοῖς ἀρότρου τέρπετ᾽ ἐλευθερίη. 

229. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

. Αἰετοῦ ἀγκυλοχείλου ἀκρόπτερον ὀξὺ σιδήρῳ 
γλυφθὲν, καὶ βαπτῇ πορφύρεον κυάνῳ, 

ἣν τι λάθῃ μίμνον μεταδόρπιον ἐντὸς ὀδόντων, 
χινῆσαι πρηεῖ κέντρῳ ἐπιστάμενον, 

βαιὸν ἀπ᾽ οὐχ ὀλίγης πέμπει φρενὸς οἷα " δεδαπὸς 

δῶρον " ὀπάσσ᾽ ἐπὶ σοὶ, Λεύχιε, Καὶ ριναγόρης. 

280. ΚΟΙΝΤΟΥ͂. 

Ἀχρείτα Φοίόῳ, Βιθυνίδος ὃς τόδε χώρης 

χράσπεδον αἰγιαλοῖς γειτονέον συνέχεις » 
, ΄ ᾿ 

Δᾶμις ὃ χυρτευτὴς, ψάμμῳ χέρας αἰὲν ἐρείδων, 
φρουρητὸν χήρυχ᾽ αὐτοφυεῖ σχόλοπι 

᾿ εὺν . ἢ , Ἀ θῆχε γέρας, λιτὸν μὲν, ἐπ εὐσεόίῃ δ᾽, ὃ γεραιὸς, 
εὐχόμενος νούσων ἐχτὸς ἰδεῖν Αἴδην. 

281. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Αἰγύπτου μεδέουσα μελαμδώλου, λινόπεπλε 
δαῖμον, ἐπ᾽ εὐϊέρους βῆθι θυη πολίας. 

Σοὶ γὰρ ὑπὲρ σχιδάχων λαγαρὸν ποπάνευμα πρόκειται, 
χαὶ πολιὸν χηνῶν ζεῦγος ἐνυδροδίων., 

καὶ νάρδος ψαφαρὴ χεγχρίτισιν ἰσχάσιν ἀμφὶ, 
καὶ σταφυλὴ γραίη, χὠ μελίπνους λίόανος. 

Εἰ δ᾽ ὡς ἐκ πελάγους ἐῤῥύσαο Δᾶμιν, ἄνασσα, 

χἦχ πενίης, θύσει χρυσόχερων χεμάδα. 

282. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Βότρυες οἰνοπέπαντοι, ἐϊσχίστοιό τε ῥοιῆς 
᾿ Α , θρύμματα, χαὶ ξανθοὶ μυελοὶ ἐκ στροδίλων, 

καὶ δειλαὶ δάχνεσθαι ἀμυγδάλαι, ἥ τε μελισσῶν 
ἀμθροσίη,, πυχναί τ᾽ ἰτρινέαι ποπάδες, 

ἈΝΤΗΟΘΠΟΘΙΚ ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂ 

8 -Β6 ΓΘ ππΠ, Θχίσαδα!6 ΡΥῸΡΟ υἱηθᾶ, 

ΒοΟαιιΘ ὙἹΓΡῸ]Ε5- οθἀοηαϊ5. ΡᾶΓν ΠΩ -Πθηλα5 : ἰϑιηθῃ ἴῃ ΠΙ5 

ΟἸο οοἴορσίὶπέα Δ ΒοΙ νυνὶ ἃπη08. 

227. ΟΒΙΝΑΘΟΒ ΖΕ ΜΙΤΥΙΕΝ ΣΙ. 

Αγρθηΐθυμη {01 απο, παίδ! θη ἴῃ ἔσατη ἀϊθπι., 

ῬΓΟΟΙΘ, ΤΘΟΘἢ5- ῬΟΙ απ ..... οἰ δυαμη, 

Ὀ6η6 6χ-ιίο- 5515 ἀἰββθοίαγη σογηΐθιι5., 

ῬΘΠΘΑ6 ΡΓΟρογαΐδπι ουγγθηΐθμ ἴῃ Ῥαρίπϑτη, 

ΤΕ ΟΥΤηᾶρογα8, δχῖσα πη πὰ Π08, 56ἃ ΔΌ αἰ δοΐα  βἐαἴο. 

τηδ]ογὸ, ΓΘΟΘἢ8- ΟΠ ]ραγΐδθ οοπϑρίγδηΐθην- οατ ἀοοίγίηα- 

228. ΑΖ ΕῚ ΜΑΟΘΕΘΌΟΝΙ5. 

50100 οἵ βοηθοία!ε δίέγι πιγη ὀρογαγί τι ΒΟυ ΘΙ 

ΑἸοοη ποὴ ἀυχῖξ δα ογιυδηΐδτη βϑουνίμη, 

ΤΘΥΘΓΙ ΕΒ ἸΔΌΟΓΟ5. 6715 : 564 {16 ΔΙ Ιο δ] αἰίο ἴῃ σγαηηΐηο 
ΤΡ Εἰ θ}5 ΠΠουδίϑ ἃ}- ἀγαΐγο σαυᾶοί, 

ἦ 

229. ΟἈΒΙΝΑΘΟΒ ΖΕ, 

ΑΦΌΪ δα δά πο0-ΓΟβί το Θχ γθυηδιη- ῬΟΠηδΠα ἐΠ-ἀΟτηθη [6 1Ὸ 
βου]ρίδηι, οἵ {ἰποίονϊο πἰσυϊοαπίθηι σγᾶπο, 

δὶ αυἱὰ Ἰαίαι ον τηδηθηβ ροϑέ δρ 185 ἰπ ἀθηξ θυ 

ΘΙΏΟΥΘΓΟ Τὶ ουβρι δ ἀορίδηι, 

᾿ οχίθυδτη Θχ πο οχίραο μἱ{Ὲ αἰθοία, αἱ ἱπ-ἔδηυΐ-Γο, 

ἀοηιιπ ἰοΐτι5 ἀρα ἔτι5 {0 1, Τμιοἷθ, Οὐϊηδρονδβ, 

230. ΟΥΝΤΙ ΜΏΟΙΙ. 

Αογΐα ῬΒΌΡο, ΒΕ ν ἰ ἀϊ5. φαὶ μδηθοα γορίοηΐβ 

οΧίγοηἰ δίθιη ΠΟΥ 118. υἱοϊπαπι σοπέϊηθ8, 

᾿ Ῥδιηῖβ Ρἰβοδίου, ἴῃ ΡΥ ΘΟ ΒΘΙΏΡΘΙ ἰπ Ὁ] ἴθ η)5, 
ἀοίδηϑιμι μηυγί σοι δέν ἱβ δου] ο8 

Ροβεξ ἀοπαμη, δχίσα απ αιϊάθη), 568 δα Ῥἱοίαΐο, βαποχ, 
ΡΓΘοδίαβ-υΐ 5[η6 τ Γ18 υἱᾶθαΐ Ογοῦμη. 

231. ῬΗΙΠΠΙΡΡΙ. 

ΖΕδΥρΡίϊ τορηδίγιχ ηἰσγῶ - ΘΙ θα, Ἰἰηΐσοια 

δᾶ, δ τἱΐθ- υἷα υϑηὶ βδουι Ποίδ. 

.᾿ΤΊΡΙ ΘΗΪΠῚ ΒΕΡΘΡ 858.}18. ἴθηι6 ῬΟρδπιιτ ργοβίδί, 

οἵ ΘΔ ΠΌΓΤῚ ΔΗΒΘΙῈΠῚ ΡΔΙ ὉΠ ΙΘΟ]ΔΓΏ ΠῚ, 

οἵ πδγᾶτιβ ΔΓΪἀἃ ΤΠ ΔΓ65 ΟΔΥΟΔ8 οἶγοδ, 

οἵ υνὰ ΔΠ118, οἵ βυδυθ- ΓΟ] 65 ἔδιι5. 

51 Ὑ6γῸ αὐ 6Χ ΠΠΔΙῚ ΒΟΡυ8{1 Πδμηΐη, ἀοτηΐηᾶ,, [ΠηΠ]Θπι, 
οἵ οχ ραυρουίαίθ δογυαῦθὶδ, τηδοίδ!ξ οογηΐθιι5-ιιγαξῖς 

232. ΟΒΙΝΑΘΟΒ ΚΖ. 

᾿ ὕνῶῷ Υἱποτηδει"- 0] 6 πὲ, δὲ τα Πα] 8} }-ραηΐοὶ 

ἐνιιβία,, οἱ Πᾶν τηϑᾶι]! ἀδ βίγοθ 15, 

οἵ τηδθίπθηΐθβ τηογᾶθυὶ την σα], δία ἀρυμὰ 

ἈΙΠΘΓΟβἰδ., Ῥ] ΓΙ ΠηϑΘ 4116 5658: ηἰη 88 μ]δοθηΐδ, 

228. ΑΒΏΖΕΙ ΜΑΘΕΒΡΟΝΙ8. 

Τεἴδϑϑιιαι 5610 Ἰοηρίβαας Ἰθουίθ ας ασνὶ 

Αἀ οὐϊίγαηι ἀοηλῖπιι5 πο η τοσᾶὶ “Αἰοο θονθπὶ :. 

Τδηΐα ΥἱΓῸ δϑὲ ὀρϑγιπι γονθυθηϊία, Μυρὶὶ ἢ ἤουθα 
ΠΙῸ, πθο ἴῃ 601}10 ΠΠΡΘΓ ἀναίγα {ἰπιοῖ. 
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5 καὶ πότιμοι γέλγιθες, ἰδ’ ὑελοχχικάδες ὄγχναι, 

δαψιλῇ οἰνοπόταις γαστρὸς ἐπεισόδια" 
Πανὶ φιλοσχήπωνι χαὶ εὐστόρθυγγι Πριήπῳ 

ἀντίθεται λιτὴν δαῖτα Φιλοξενίδης. 

238. ΜΑΙΚΙΟΥ͂. 

Γομφιόδουπα α χαλινὰ, χαὶ ἀμφίτρητον ὑπειρχτὰν 
κημὸν, καὶ γενύων σφίγχτορ᾽ ἐυῤῥαφέα, 

τάνδε τ' ᾿ ἐπιπλήχτειραν ἀπὸ δυτοῖο διωγμοῦ 
μάστιγα, σχαιοῦ δῆγμά τ᾽ ἐπιψελίου, 

κέντρα τ᾽ ἐναιμήεντα διωξίπποιο μύωπος, 
χαὶ πριστὸν ψήκτρας χνῆσμα σιδηρόδετον, 

διπλοῖς ἀϊόνων ὠρύγμασιν, Ἴσθμιε, τερφθεὶς, 
δῶρα, Πόσειδον, ἔχεις ταῦτα παρὰ Στρατίου. 

234. ΕΡΥΚΙΟΥ͂. 

᾿ δάλλος ὃ χαιτάεις, ὃ γεήτομος, ὡπὸ Τυμώλου 
Δύδιος ὀρχηστὰς μάχρ᾽ ὀλολυζόμενος : 

τᾷ παρὰ Σαγγαρίῳ τάδε Ματέρι τύμπαν᾽ ἀγαυᾷ 
θήκατο, χαὶ μάστιν τὰν πολυαστράγαλον, 

ταῦτά τ᾽ ὀρειχάλχου λάλα χύμδαλα, καὶ μυρόεντα 
βόστρυχον, ἐχ λύσσας ἄρτια παυσάμενος. 

2835. ΘΑΛΛΟΥ͂. 

Ἑσπερίοις μέγα χάρμα χαὶ ἠῴοις περάτεσσι, 
Καῖσαρ, ἀνικάτων ἔχγονε ἹΡωμυλιδῶν, 

αἰθερίην γένεσιν σέο μέλπομεν, ἀμφὶ δὲ βωμοῖς 
γηθοσύνους λοιδὰς σπένδομεν ἀθανάτοις. 

Ἀλλὰ σὺ παππῴοις ἐπὶ βήμασιν ἴχνος ἐρείδων, 

εὐχομένοις ἣμῖν πουλὺ μένοις ἐπ᾽ ἔτος. 

286. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

ΓΕμδολα χαλχογένεια, φιλόπλοα τεύχεα νηῶν, 
Ἀχτιαχοῦ πολέμου χείμενα μαρτύρια" 

ἡνίδε σιμόλεύει χηρότροφα δῶρα μελισσῶν, 
᾿ς ἐσμῷ βομδητῇ χυχλόσε βριθόμενα. 
Καίσαρος εὐνομίης χρηστὴ χάρις " ὅπλα γὰρ ἐχθρῶν 

χαρποὺς εἰρήνης ἀντεδίδαξε τρέφειν. 

: 231. ἈΝΤΙΣΤΙΟΥ͂. 

᾿Ενδυτὰ χαὶ πλοχάμους τούτους θέτο Γάλλος ὀρείη, 

Μητρὶ θεῶν, τοίης εἵνεχα συντυχίης. 
Μούνῳ οἵ στείχοντι λέων ἄντασε χαθ᾽ ὕλαν 

ἀργαλέος, ζωᾶς δ᾽ ἄθλος ἐ ἐπεχρέματο. 

᾿Αλλὰ θεὴ Γάλλῳ μὲν ἐπὶ φρένας ἧχεν ἀράξαι 
τύμπανον" ὠμηστὰν δ᾽ ἔτραπε φυζαλέον, 

φθόγγον ὑποδδείσαντα πελώριον" εἴνεχα τοῦδε 

πλοχμοὶ συριχτᾶν χεῖνται ἀπ᾽ ἀχρεμόνων. 

εἔ Ροΐδηδο-Ἰ ἀοηθᾶ 4}}18,͵ οἱ υἱέγοϊβ- εἰσοὶς ρῖγα, 

| Ιδυΐα υἱηϊ-ροΐου 5 νϑπέγίὶβ δρίβοάϊα, 
| Ῥαᾶπηὶ διηηΐοο- 50] ρ᾽οπῖβ δἔ ρυ] ἢ τ 5- ογηΐθιβ Ῥγίαρο 
τοὺς δΡΡΟΙΪΕ οχῖρυδϑ ΘραΪα8 ῬΗΠ]οχθηϊάθ5 

. 233. ΜΕΟΠ. 
| [ογϑὴὶ 
᾿ 50}. ἀομεθι5-ϑοπδηξα ἔγηδ, δἔ ἀξγίπηαι6-ογαΐαπη ΘΟ δὶ. 

ΟΔΙΠΌΓΩ, οἴ ΤηΔΙΔΓΌΓα οοηβέγοἴογομῃ ΓΟ -σοπβαξαμῃ, 
ΒΔΠΟΩῸΘ Θχοϊαίγίοθιῃ ἱποϊ δ ϊογῖβ σα γϑαβ 

ΒΟΌ ΓΙ ΟΆΓΩ,, ἸΘΟΥΪ ΤΠΟΓΒΌΤΩΖΙΙΘ οδρίβίτὶ, 
ΔΟΌΪΘΟΒΦΙΒ ογιιθηΐδίοβ ἱπηρ 6] 15- ΘΠῸΟ5 δΔιΟΔ 5, 

εἴ Βεγγδξ!θτη 5.5 }}15 ΒΟ  ργΏτα ἰογγο- υἱποΐατη, 
ἀρ! οἶα ᾿ἰξέογιιπη τυρ! θυ, 15. Ὠτηΐδοθ, σαυᾶθης 

Νερίυπθ, Βαθδθβ ἀοπᾶ ἢξος ἃ ϑέγαίίο. 

284. ΕΒΥΟΙ͂Ι. 

ΟΠ] 5 οδΔρ Π]δέιι5,, ἰη- νομέα ξε-χβοοΐαβ, ἐδ Τιμοὶο 

1ιγάϊα5 58] :δΐογ Ἰοησττα υ] υΪδη5, 

δοροϊοπέϊ ϑδηραγία τη μέρος Μαΐγὶ ἔγτωρδηα υϑπογδηδδ 

Ροβευϊξ, οἵ Πδσθι! τη τη} Εἰ ρὶϑ - ἐ4}15- (6 5βο]αΐατη, 

οἵ μεθο Θχ -οὐοθ]οο σάγγυϊα ογτηθαϊα, δ ἔγασταπίθιη 

ΟἰποϊΠΠΌΠ, [ὌΓΟΓΘ ΓΘΟΘῊΒ ἀεοροβίζο. 

235. ΤΗΑΠΗῚ. 

᾿ Βρβροπβ πιᾶρηυτη σαυάϊυτη οἱ Εοΐβ Ππίθαβ, 

᾿ς ΟἾὗΒΔΓ, ἱπυϊΕ ΟΓΌΓΩ ργοσοπίθ5 ΒΟΓΩΌΪ  ἀΔΓΌΙΩ, 

᾿ ΘἴΒογθᾶτη πδέϊυἱξαίθμν ἔπᾶτα ςδηΐπητβ, οἰγοδαιθ δἰξαιῖς 
᾿ς Ἠεϑία Πθαπηΐηδ Γαπαϊτηι5 ἱτητηογίδ!θι5. 

| Αἱ ἴα Υ 5 ἴῃ γϑϑε σι σγοββύτη ἤἥσϑηβ 

᾿ς Ῥγεοδηξίθιιβ ποθὶβ ΡΙ αΓίπηοβ ρογιηδηθᾶβ ἰῃ ΔΠΠΟΒ. 

236. ΡΗΠΗ͂ΡΡΙ. 

Βοβίγα ϑπθᾶ, πᾶν: σϑέϊοπίβ.- ἀτηδηέϊα ἱπβέγιτηθηΐα χαίτη, 

Αοξδοὶ 6 ρμοβιΐα σσί ἰοβετηοηία : 

᾿ 6006, (ΟΠ σαπέ ᾿η-Θογα- πα για ἀοπᾶ δρίυτη, 

τ΄ ρχδπηΐηθ Βοτηθαπέθ ὑπάϊαια οπαυβίδ. [στη 
᾿ ΓΟ βαγὶβ Ἰορῖθ5- ΟΡ ΪΠ}15 σὲέ θοπδ σταίϊα  ἃυτηᾶ δηΐτη Βο5- 
τς ἐγασἔαβ ῥΡδ8Εῖ8 ᾿ἰρβθ6- ἀοοιῖξ ἀἸ6γο. ἡ 

237. ΑΝΤΙ5ΤΙΙ. 

Υοβέββ δὲ οἰποίπποβ Βοβοθιἀϊοανῖς ΘΔ115 τηοπΐδηςο 

᾿ς Μαΐίεὶ ἀοῦμῃ, ἔδίθτη ργορίογ δυθηΐυτση. 

5011 [08] ἱΜΌοαἀοπέϊ 160 οσσυγτιξ ΡῈ 5] ἅΓ 

ΒΥ, ἀ6- Υυἱΐδια σογίδιηθη ᾿πβίδθαδξ. 

᾿ Αξ ἀδ8 Οδ}10 ἴῃ τηδηΐθιῃ ἱπαϊαϊξ υἵ- οΓΙΓγοΐ 

ο΄ ἘΥΠΙΡΑΠΌΠΙ : ΟΓΒΙ γογΆτη δαΐεσω ἴθγαση οοηυ γε η- ἔα σϑπι 

᾿ βἔγορίξαπι τηθξιδπέθη ἱτηπηᾶπθιη. ῬΤΟΡίοΓ ἢος 

Εἰποῖππηὶ 5: Πα πέθυβ Ραπαθηΐ 80 Γᾶγηΐβ. 

2306. ῬΗΙΠΡΡΙ. 

ΤῈ ᾿- ων 

ὡμμμμμωὼι ρα δε μὰ 

 Βορίγα βΊαῖα οἰτἰβ ἀδοὺβ εἰ ἰυΐϊοῖα σαΓῚ Π5 

Αοἴϊαοὶ Μαγιϊβ πο5 πιοπιιπιθηΐα 5. ΠΊΙ5. 

Εσεδ βυὰπὶ εἰγοιπι [πάππὶ Ἐχαπηῖπᾶ ΠΙῸΓΠΊῸΓ, 

ὉμληΙΡι5 εἴ ροπαηΐ σογθᾶ οαϑίγα ἰοοΐβ. 

Οτδῖϊα Τυβιῖῖα 511 (ξβαγιβ ! Ηοβίϊοα, φαρρς 

Ῥᾳοὶβ αἱ ἐχϑυϊζοηὶ ἔγαοιθιι5 ἀστηα, ἴδοϊϊ. 
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238. ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂. 

Εὔφρων οὐ πεδίου πολυαύλαχός εἰμ᾽ ὃ γεραιὸς 
οὐδὲ πολυγλεύχου γειομόρος βότρυος" 

ἀλλ᾽ ἀρότρῳ βραχύδωλον ἐπιχνίζοντι χαράσσω 
χέρσον, καὶ βαιοῦ πίδαχα ῥαγὸς ἔχω. 

Εἴη δ᾽ ἐξ ὀλίγων ὀλίγη χάρις " εἰ δὲ διδοίης 
πλείονα, καὶ πολλῶν, δαῖμον, ἀπαρξόμεθα. 

299. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Σμήνεος ἔχ με ταμὼν γλυχερὸν θέρος ἀντὶ νομαίων 

γηραιὸς Κλείτων σπεῖσε μελισσοπόνος, 
ἀμιδροσίων ἔαρος χηρῶν μέλι πολλὸν ἀμέλξας, 

δῶρον ἀποιμάντου τηλεπέτευς ἀγέλης. 
Θείης δ᾽ ἐσμοτόχκον χορὸν ἄπλετον, εὖ δὲ μελιχροῦ 

γέχταρος ἐμπλήσαις κηροπαγεῖς θαλάμας, 

240. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Ζηνὸς χαὶ Λητοῦς θηροσχόπε τοξότι χούρη; 

Ἄρτεμις, ἣ θαλάμους τοὺς ὀρέων ἔλαχες, 
γοῦσον τὴν στυγερὴν αὐθημερὸν ἐχ βασιλῆος 

ἐσθλοτάτου πέμψαις ἄχρις Ὑ περδορέων" 
σοὶ γὰρ ὑπὲρ βωμῶν ἀτμὸν λιδάνοιο Φίλιππος 

δέξει, καλλιθυτῶν κάπρον ὀρειονόμον. 

241. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Ἧ κόρυς ἀμφοτέρην ἔλαχον χάριν’ εἰμὶ δ᾽ ὁρᾶσθαι 
καὶ τερπνὴ φιλίοις, καὶ φόδος ἀντιπάλοις. 

Ἔχ δὲ Πυλαιμένεος Πείσων μ᾽ ἔχει" ἔπρεπεν ἄλλαις 
οὔτε χόρυς χαίταις, οὔτε χόμη χόρυθι. 

242. ΚΡΙΝΑΙῸΌΡΟΥ. 

Ἤοϊ ἐπ᾽ εὐχταίῃ τάδε ῥέζομεν ἱρὰ τελείῳ 
Ζηνὶ καὶ ὠδίνων μειλίχῳ Ἀρτέμιδι. 

Τοῖδι γὰρ οὑμὸς ὅμαιμος ἔτ᾽ ἄχνοος εὔξατο θήσειν 

τὸ πρῶτον γενύων ἠϊθέοισιν ἔαρ. 
Δαίμονες ἀλλὰ δέχοισθε καὶ αὐτίχα τῶνδ᾽ ἀπ᾽ ἰούλων 

Εὐχλείδην πολιῇς ἄχρις ἄγοιτε τριχὸς. 

248. ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

« Ἥ τε Σάμου μεδέουσα καὶ ἣ λάχες ΓΙμόρασον Ἥρη; 
δέξο γενεθλιδίους, πότνα, θυηπολίας, 

μόσχων ἱερὰ ταῦτα, τά σοι πολὺ φίλτατα πάντων, 

ΑΝΤΗΟΘΠΟΘΙΖΣ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 

238. ΑΡΟΙΠΟΝΙΒΕ. 

ἘΌΡΒΓΟΙ ΠΟῚ ΔρΥΐ ΤῊ] ἰ80] οἷ ΘΌΤ 56 η6Χ 650 

ΠΘΩΙΘ τη] {ἰπηυ βίο οα] ο ἀνῶ; 

5θα διδίτο ρδυυ ρ!οθᾶμη βίγ σοηξὶ 5010 0 

6] ΓΘ, οἱ οχίροὶ Ἰα οοΓὴ γδοθτηΐ ροβϑί 60, 

511 δυΐθιῃ πος οχ ἰθπυΐθι5 ἔθπθ ἀοηιπι ; 58ἷ σοῦ ἀράθυῖ5 
ΔΙΩΡΙοτὰ, δὲ διηρ]ουιιμ, ὁ Οθγθ5, Ρυϊπι {188- ΤΌ ΓΟΙ 8. 

299. ΕὔΒΌΕΜΝ, 

ἘΧΑΤΆΪΗἾ5 τὴ6 Θχϑϑοίδιῃ ἀυ] θη ΤΠ β86Πὶ, ἰοθΟ ῬΘΟΙΪΠΑΓΏΙΩ - 

56 ηθχ ΟἸΪΐο Ἰίρανὶξ ἀρίαγῖιι5, [ὙἹου πᾶ, 

ΔΕ ΓΟΒΙ ΔΙΌ ΠῚ ὙΘΥΪΒ ΟΘΓΔΓΌΠῚ ΓΘ] Τα] τ Τλ]βΘη8, 

ἀοηυπὴ 5[η6- Ῥαϑίογ Ἰοηρθ- ον ἰδης15 στορίβ. 

Ἐδοῖϊίο δυΐομι οχδηνίπδ- σἰσποηΐθπι οΠουιτὶ ἱπηυπηΘ πὶ 

προίδι 6 ἱπρ]6 ΘΟ -οοιμηρδοίαβ Θ6] Πα }85.{ὈΘ 6 416 τηρ]]ϊΐο, 

240. ΡΗΙΠΙΡΡῚ, 

οΥ]8 οἱ 1,δίοηςθ ἔδγδ8- ΟὈΒΟΓΎ ΔΒ ΥἱΓΡῸ ΔΙ ΟἸ ΘΠΘΠΒ, 

Ὀίδηδ, 4186 τηοηίϊαπι ΔΊ ,.08 80 Υ{8-65 

τῃοΥθαπὶ ἰην βιπ Πδο-ρ88-αἰθ ἃ Τοσο 

ορίίπιο ταὐξίο ἀϑαιθ-δ)ἃ ΗΥΡΘΓΒΡΟΙΘΟΒ : 

{101 δηΐπι ἐτιῦν ΒΌΡΟΥ ἃγὶβ ασταστῃ {πτὶ5 ΡΠ ΡΡα8 

βΒδοῦ ΠΟΘ ΌΪ. 18 η5 οαργαπη τηοη 8: πραϑοοπίομα, 

241. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ. 

Οὐαβ8158. αἰγδιηαιια πδοία 81Π| στδίδη : ΒΌΓη ΘηΪΠῚ ἀβρθοίιι 

οἵ ᾿αουηᾶα διηΐοἶβ, οἵ ἔθυγοῦ ΒΟβΕ 5. 

Α Ρυ]θιηθη6 δυΐθηι Ῥίβο τὴ Ὠδροΐ : πο ἀθοθθαΐ 8]105 

ὨΘ4Ὲ6 ο88818 ΟΡ 105 ΠΘαῖ6 οΟπηδο αἰΐδδ οαδβί θη. 

242. ΟἈΒΙΝΑΘΟΒ. 

1λι06 ἴῃ ορίαΐα ἰνὲθ0 οί πηι8 βδογὰ Ῥουίδοίο 

Ψουΐ οἵ βυθγρου ! -ἀο!ογ65 τα  Πἰρδηξ Ὀϊδηῶ. 

ΠΙ15 δηΐῃ ΤΏΘ 8 ἔγαΐου δά Ἰαπυιρίπο-πέθοία5 γον -86 ρο- 
ῬΧΓΪΓ τη ΠλΔΙ ΓΌσα δ ΟΙ ΘΒ θη 115 ὙΘΓ, [ 5ἰξαγαμῃ 

Ναυπηΐηδ, 864 δοοὶρί(οΐθ, οἵ ἰη-Ῥοβίθγαση ἃ ἢδο πηθη-ἰΔπι- 

Ἐποϊϊᾷοπι δὰ οδηδ8 υϑ4ὰ6 ἀποϊ(οΐα ΟΥΠ68. [εἶπ 

2438. ΘΙΟΌΟΒΙ. 

« Οὐ 6 ϑᾶγηο Ργοϑρίοἶβ, οἵ πη γαβΌΓΤη βογε ἃ 65, πο, 

δοῦρα πδίδιϊοἰα, ἀοιηΐηᾶ, βου Ποῖα, 

ΥἸΌ]ογαμ Ὦδοο βδογα, αιιδο Εἰ ὲ Ἰοησα ΟΔΥ ββίτηδ οτηηΐυ τη, 

2ήο. ΡΕΙΠΙΡΡΙ. . 

ΑΤΟΙΘΏΘἢ5 ΥΙΓΡΟ, οὐ] 5018 ο 1 Π1ὰ τιοη 68, 
Τιαϊομδδ 6Χ ἴθγοὸ ΡγΟροπογαῖδ ΤΟΥΪ, 

Ἑδὰο ζαδηι τιοχ αἰγθαὶ τ] ἀθ ῬΪποῖρα βῶυιιδ 

Τιοηρίι5 Ἔχίγθηῖβ τ οσΡι5 ΗΥΡΟΙΡΟΓοΪ5. 

Μυϊῖα ἰὰ]5 ἃτῖ5 δά ο Ὁ] ἴαγὰ ῬΆΙΠΡΡυβ, 
51 ἴοταβ ὨΪο ἴδΌτιι5 υἱοϊϊπηα οὐϑϑα Π11αϊ. 

Ωὴ1. ἈΝΤΙΡΑΤΆΙ, 

ἐἰ6 φαίοα. 

Ῥγϑϑῖαϊ αἰγαπιαθ βίη} σα]θὰ Πμθοο ; ἀο]θοϊαϊ ἀῃιΐοο8, 

Αἴχας Βοβῖββ δδθιη υἱϑὰ ράψογθ [θυ , 

Ρί5ο Ῥυ]φπιθῃἰδπὶ ρα] θᾶπι ἔοσὶ : ἀἰρηῖον 111 

ΝΪ]α οομμᾶ οδ5515, οδϑϑιάθ πὰ} }]ὰ οΟΠ]ᾶ. 

φή3. ὈΙΟΡΟΒΙ 

Μακὶπιὶ ὐοίιπὶ σμποηὶ. 

Ουἱϊ Τορηι 58 108 δϑῖ αἴαιιθ [Π]ΌΓΆ505 9, Δ601ρ6 δι0 

ἸΝαἴα!ὶ [ασϊμοι5 υθ ἘῚ ἀοπᾶ ἀϊθ, 
ΡΡΦρίηριιοβ ὙἹ Ὸ]05., ΕἸΡῚ αιι88 ΘΓ 551 Ππ1ἃ 50 Πλι5 



ΘΑΡΌΤ Υἱ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΡΕΡΙΟΘΛΤΟΕΙΑ. ἩΝ 203 
εἰ ὅσιοι μαχάρων θεσμὸν ἐπιστάμεθα ». 

Εὔχετ᾽ ἐπισπένδων τάδε Μάξιμος“ ἣ δ᾽ ἐπένευσεν 
᾿ ἔμπεδα Μοιράων δ᾽ οὐχ ἐμέγηρε λίνα. 

244. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Ἥρη, ᾿Ελειθυιῶν μήτηρ, Ἥρη τε τελείη, 
καὶ Ζεῦ, γινομένοις ξυνὸς ἅπασι πατὴρ, 

ὠδῖνας νεύσαιτ᾽ ᾿Αντωνίη ἵλαοι ἐλθεῖν 
πρηείας, μαλαχαῖς χερσὶ σὺν Ἠπιόνης, 

ὄφρα χε γηθήσειε πόσις, μήτηρ θ᾽, ἔχυρά τε. 
Ἡ νηδὺς οἴχων αἷμα φέρει μεγάλων. 

345. ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

Καρπαθίην ὅτε νυχτὸς ἅλα στρέψαντος ἀήτου 
λαίλαπι Βοῤῥαίῃ χλασθὲν ἐσεῖδε χέρας, 

εὔξατο χῆρα φυγὼν, « Βοιώτιε, σοί με, Κάδειρε 
δέσποτα, χειμερίης ἄνθεμα ναυτιλίης, 

ἀρτήσειν ἁγίοις τόδε λώπιον ἐν προπυλαίοις » 
Διογένης " ἀλέχοις δ᾽ ἀνέρι χαὶ πενίην. 

246. ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂, οἱ δὲ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΌΥ. 

Κέντρα διωξικέλευθα, φιλοῤῥώθωνά τε χημὸν, 
τόν τε περὶ στέρνοις χόσμον ὀδοντοφόρον, 

κοἰσυΐνην [ἔτι] ῥάδδον ἐπὶ προθύροισι, Πόσειδον, 
ἄνθετο σοὶ νίχης Χάρμος ἀπ᾽ ᾿Ισθμιάδος, 

καὶ ψήκτρην ἵππων ἐρυσίτριχα,, τήν τ᾽ ἐπὶ νώτων 
μάστιγα, ῥοίζου μητέρα θαρσαλέην. 

Ἀλλὰ σὺ, Κυανοχαῖτα, δέχευ τάδε, τὸν δὲ Λυχίνου 
υἷα χαὶ εἰς μεγάλην στέψον Ὀλυμπιάδα. 

241. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Κερχίδας ὀρθρολάλοισι χελιδόσιν εἰκελοφώνους, 
Παλλάδος ἱστοπόνου λειομίτους χάμαχας, 

χαὶ χτένα χοσμοχόμην, χαὶ δαχτυλότριπτον ἄτραχτον 
σφονδυλοδινήτῳ νήματι νηχόμενον, 

χαὶ τάλαρον σχοίνοις ὑφασμένον, ὅν ποτ᾽ ὀξόντι 
ἐπλήρου τολύπη πᾶσα χαθαιρομένη, 

σοὶ, φιλέριθε χόρη Παλλαντιὰς, ἣ βαθυγήρω: 
Αἰσιόνη , πενίης δῶρον, ἀνεχρέμασεν. 

51 1 Βϑδίΐογιπι ἀἰθου 7) ἸΘσΘ ΠῚ ΘΟΡΠΟΥΪΠΉ115. » 

Ηδ5 Ργϑοδβ- [απάθρθδξ θη 5-ϑἰιὴ} Μαχίπηϑ ; Δα 6 δηπαϊξ 

Ρίδηθ, δὲ Ῥαγοᾶγυμῃ ποθὴ ἱπυϊἀθγαπέξ ἢ]. 

244. ΟΒΙΝΑΘΟΒΕ. 

απο, ΠΗ νάγυμη τηδΐον, Ταποχαθ Ρογίδεΐα, 

οἵ υρρίΐογ, μ88 οο με ι18 ΘΟΙΩΓΩΠΠἷ8 οτα 115 ραΐθι, 

ΡΌΘΓΡοτατα δηηυΐΐα Απίοηϊθθ Ῥγορ εἰ γϑηΐγα 
τηϊξθ,, τ] 5 οὕτα τηδηΐθυ8 Ἐρίομοβ, 

υὖ σαυᾶραΐ Υἱγ, τηδίθγ 16 ΒΟΟΓΌΒΑΘ. 

ΗΙΟ υἵθτιιβ ἀοτηπητῃ βδηστιίπθηι ἴδ γξ ΠἸΔΘΉΔΓΈΠΊ. 

245. ΘΙΟΒΘΟΕΙ. 

Ογρδίμίυτη φυδηᾶο ποεέιι τηᾶγα υογίθηΐα υθηΐους 

ῬτΟΟΘΙ]ὰ ΒΟΓΘΔΙΪ ἐγασίδμη υἱᾶϊξ δηΐθηπατη, 

γουϊ, αΐαχη 51:-οἴαρογοῖ, « Βαοίῖα, Εἰδὶ τὴθ, Οαθῖγα 

ἀοπηΐπθ, ἐδπηροϑέποβεθ τηοπυτηθπίυτη πδυϊ σαί οηΐβ, 

ΒΒΡΘΗΒΌΓΌΙΩ 580 Υ5 ΠΟ Ὑρϑεϊτηθπίστη ἴῃ Ὑυϑϑί θ} 15, » 

Ῥίορβθηθ5 : δύθγίδβ δυΐθηι δ΄ ΎΪῸ ἴδηι Ῥδυρογίδίθμι. 

246. ΡΗΙΠΟΘΕΜΙ, στυεὶ ἈΒΟΕΝΤΑΒΙΙ. 

ΒΕ πγ]085. σΌΓβατη-ἰποἰξαηΐθ8, οἵ 1 θοηΐθγ- δβο-πουτηθθη- 

οἱ εἰγοῦτῃ ρϑεΐογδ ουπδτηθη ἀθηξζ ἔδγιγῃ., [δ τὰ ἢ 566] πὰ, 

οἵ 58) σηθᾶγη υἱγβᾶτη ἱπ υθβεθ}}5, Νορίαπο, 

Ροβυΐξ ΕῸῚ ΟΒδττηιβ 15 μγηΐδοα ἃ υἱεΐοτία, 
οἵ βέγισ θυ ΘΙ ΌΠΟΓῸΠῚ ΟΥΠ68- γα μοπίομῃ, δἔ ΒΌΡΟΓ (ογρὶ5 

βουξίοδτη, βίγοριξὰβ τηδίγοτη διυἄάδοοτη. 

Τὰ γϑγο, ΘΓ] 6ο-οὐπο ἀδι5, δοεῖρο Βα ; Τγοῖπηὶ δυΐθην 

δΙϊυτη οξατη ἴῃ τηδσηδτη οΟγοπᾶ ΟἸΥΤηρ Δ 6Π). 

247. ῬΗΠΗΡΡΙ. 

Ἀδάϊοβ Τη8η6- σΆΓΓῸ} 15 Πἰστυπἀἰηῖθι15 γοσδ-ϑἰτηῖ]θ5, 

ῬΑ] δ 15 ἐοχέγιοἶβ Ἰίσιια ἢ115-|ουϊρδηαῖβ, [ϑυμῃ, 
οἱ ρϑοϊζίζποιη οοτηδϑβ-ἰαπδ- οὐ ηδηΐθῃ, οἵ αἰρι{ἰ5-{γἱξατη ἴα- 

ἰη-ἑοχίο χφαυοᾶ-γογ 1 0- οἰγουτηδσίξιγ παίδηΐοπη, 
οἵ φιδβί]!ατα ἠπποῖβ οοπίοχέστη, 4π6πὶ ΔΙ φυδηᾶο ἀρηΐε }6. 
Ρυγρδίατη ᾿τηρ] οθαΐ βοσγηιβ ἰοΐυμη, [εἰηυῖδ. 

ΕἸΒΙ, ΠΟΓΘ- ΔηΔΠ5 υἷγσο Ρ]]δηΐίαβ, ἀθογορί(α- ίαΐα 
ΖἜβιίομθ, ραυρογίαί 5 ἀοπυπι, 5 ϑροπαϊί. 

Ῥοπᾶ, υϊθι5 ἴα5 εϑὶ ἰαγὰ ἴεπογε ἀδὰμ. 
Μαχίμαβ ἤφοο Πἰραπ5 αἱ ἀϊχεγαῖ, ἀπηοἷξ ὈΧΟΥ 

Μαρπᾶ 7ουἱβ ; Ῥαγοξ ῬΡοβ868 περᾶσγε ποϑδηῖ. 

246. ΡΕΙΠΟΡΕΜΙ. 

Ολἴοᾶν 116 ῬΓΟΡΟΓΆΓΕ ἰὰθ6η5, εἰ σταΐα ἰπραῖα 

ΝΑγῖθυβ, οἱ {πο εαὰϊ ρεοίοτγα οἰπχὶϊ ΘΡῸΓ, 

Οαγπιὺβ οὐ 15: ῃυιξασαπι Εἰδὶ ἀαΐϊ, Νερίαπθ, σΟΓΌ ΠῚ : 
Αἀάϊία γεβι!.}}5 Ογειῖοα υἰγρα ἴὰ]5., 

Εἰ 5:16 }} Ἔἐγταηΐοβ ἴα 0 }}}5 ἀἸβοογπαγα Οὐ ἾΠ65» 

Εἰ βουϊῖοα ἴῃ ἴεῦρο σίσπεγε παΐα 5005. 

τς οἂρε ἄσμᾶ, πιατὶβ τεοῖου, παίΐοηυς ΤΥ οΙηὶ 

Μυπηυϑ εἰ ἰῃ πιᾶρπηᾶ οοηΐεν ΟἸΣπιρίδάο. 

247. ῬΗΕΙΓΙΡΡῚ. 

(δηϊδηϊεϑ γϑάϊοβ, οὑπὶ πιδη6 8πά ταν Εἰγαηάο, 
ϑρίουϊα χυξ ῬΆ}145 ἰδ πιρογα ῥᾶοὶβ ἃ[η88, 

Ρεοῖϊπα οαπὶ ἴθημϊ ἐγ ο4π6 ἃ ΡΟ]]1ςα ἔϊι30, 

Ουἱ {]ο 5Ξ6πιεϊ ἀθνοϊπρηϊα παϊαῖ, 
Ετ τοχίαπα ἴαποο οαἰαΐμιιπι, {πδπὶ ἰᾶπὰ γερ αν 

ΤΠ οηἐῖβ ἃ ἱπηργοβϑι θα γὰ 5ογάα 508, 

ϑιομε σταπάφυα {0]1, ΤΥ ΟὨϊα ΥἹΓΡΟ, 

Παῖ ραιρεγίαι 5 πηηι5 ΠΆΌΘΓΕ 5128. 



204 ἈΝΤΗΟΘΠΟΘΙἙ 

248. ΑΡΓΕΝΤΆΡΙΟΥ. 

Κύπριδι κεῖσο, λάγυνε μεθυσφαλὲς, αὐτίχα δῶρον 
χεῖσο, κασιγνήτη νεχταρέης χύλιχος, 

βαχχιὰς, δγρόφθογγε, συνέστιε δαιτὸς ἐΐσης, 
στειναύχην, ψήφου συμδολιχῆς θύγατερ, 

θνητοῖς αὐτοδίδαχτε διήχκονε, μύστι φιλούντων 
ἡδίστη, δείπνων ὅπλον ἑτοιμότατον" 

εἴης ἐκ Μάρχου γέρας ἀγλαὸν, ὃς σὲ, φίλοινε, 
ἤνεσεν, ἀρχαίην σύμπλανον ἀνθέμενος. 

249. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

'Λαμπάδα κηροχίτωνα, Κρόνου τυφήρεα λύχνον, 
σχοίνῳ χαὶ λεπτῇ σφιγγομένην παπύρῳ, 

Ἀντίπατρος Πείσωνι φέρει γέρας" ἣν δέ μ᾽ ἀνάψας 

εὔξηται, λάμψω φέγγος ἀκουσίθεον. 

250. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂. 

Λιτὸς ἐγὼ τὰ τύχης, ᾧ δεσπότι- φημὶ δὲ πολλῶν 
ὄλθον ὑπερχύπτειν τὸν σὸν ἀπὸ χραδίης. 

᾿Αλλὰ δέχευ μνιαροῖο " βαθυῤῥαίνοιο τάπητος 
ἐνδυτὸν εὐανθεῖ πορφύρη εἰδόμενον, 

εἴριά τε ῥοδόεντα, καὶ ἐς κυανότριχα χαίτην 
γάρδον, ὑπὸ γλαυχῆς χλειομένην ϑάλου, 

ὄφρα χιτὼν μὲν χρῶτὰ περισχέπη, ἔργα δ᾽ ἐλέγχη 
χεῖρας, ὃ δ᾽ εὐώδης ἀτμὸς ἔχη πλοκάμους. 

δι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Λευχάδος αἰπὺν ἔχων ναύταις τηλέσχοπον ὄχθον, 

Φοῖόε, τὸν ᾿Ιονίῳ λουόμενον πελάγει, 

δέξαι πλωτήρων μάζης χεριφυρέα δαῖτα, 
καὶ σπονδὴν ὀλίγη χιρναμένην χύλιχι, 

καὶ βραχυφεγγίτου λύχνου σέλας ἐχ βιοφειδοῦς 

ὄλπης ἡμιμεθεῖ πινόμενον στόματι" 
ἀνθ᾽ ὧν ἵλήχοις, ἐπὶ δ᾽ ἱστία πέμψον ἀήτην 

’ 

οὔριον ᾿Αχτιαχοὺς σύνδρομον εἷς λιμένας. 

252. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂. 

Μῆλον ἐγὼ στρούθειον ἀπὸ προτέρης ἔτι ποίης 

ὥριον ἐν μνιαρῷ χρωτὶ φυλασσόμενον, 
ἄσπιλον, ἀῤῥυτίδωτον, ἰσόχνοον ἀρτιγόνοισιν, 

ἀχμὴν εὐπετάλοις συμφυὲς ἀχρεμόσιν, 
ὥρης χειμερίης σπάνιον γέρας" εἰς σὲ δ᾽, ἄνασσα, 

τοίην χὠ νιφόεις χρυμὸς ὀπωροφορεῖ. 

ΡΑΙΑΤΙΝΑΣ 

248. ΛΠΘΕΝΤΑΒΙΙ. 

Ι Ογρυίαϊ ρομάθαβ, Ἰᾶσθπὰ υἷπο- ρϑθβ Ἰἀρβᾶγα [δοίθιιβ, δοῃ- 
ΡῬΘηαθδ8, ΒΟΙῸΓ προΐαγοὶ οδ] οἷ, [{ππὸ ἀοππη 

ΒΔΟΟΙΐ δ, ΠΤ] ΔΤ ΒΟΠΔΠ8, βοοία ΘΟηΥΪΥἱ οοτητηοαϊ, 
ΔηρΈ ΒΕ 60114., οδΙ ΟἸ]Ϊ ἰῃ-ΘΎ τη. } 18 ἢ] ἴα, [ἀτπδηΐξ τω 
ΤΟΥ Δ] 1 0115 δἰ Π6-τηδσίξίγο-ἀοοΐα τηϊηἰδίγα, ἰηϊεἰαΐδ- την βίθυ 8 
Β0ΔΥ ΒΒΙ ΠΊΔ., ΘΟ ΠΔΙΈΠῚ ἱΠΒΓΓΕΠΊΘΠἔαΤη ΡΑΓΔ 55: ΠῚ, 

518 80 ΜΆΓΟΟ ΤΩΙΠ118 ΒρΘοϊοβαμῃ, ααΐ ἔθ, ΥἱπΙ -ὩΙηΐοα, 

Ἰδυθ-ῇδοϊξ,, γϑίθγθμι υγδης!-ϑοοῖδπιὶ ἀθαϊοδη8. 

249. ΑΝΤΙΡΑΤΙΗΙ. 

Τιτηρδάθιη οογα- υϑϑεϊίδμη, ϑαίαγηὶ οχ-υρῃδ Ἰαπηθη, 

Ἶυποο οἵ Ἰονΐ υἱποίδιη ῬΆΡΥτΟ., 

ΑηΠραΐον Ρβοηὶ ἔδγί ἀοηιτ)- ΠΟΠΟΓΔΥ ΠῚ : 5] Τὴ6 δοοθηβὰ 

ΡΓΘΟΔθ αν, Παγησηαθο Ἰατηθη δυάϊγθ- ἀθυτη-ἰηἀἰοΔη8. 

250. ΑΝΤΙΡΗΙΠΠῚ. 

Ϊ Τοηυἷ5 ΘρῸ 4ιοα-Δα ἐογίυΠα5., ὁ ἀοιηϊπᾶ ; ἃἴο Ὑ6γῸ Ρ]υτὶ- 

αἰν 5 5 ΡΟΥΘ Π6Γ6 ΠΊ6 {1 Δ ΔηΐπΊΟ. [ ΠΙΟΤῸ 

Αἵ δοοῖρϑ τ}0}}166}}} ἀθηβθααθ- Ὑ}]]οϑὶ ἰροῖϊβὉ 

ΠΟΡΙἀδθ ΡΟΓΡΌΓδ 5 116 ἱπἀ υτηθηΐαπι, 

ἸΔηᾶϑ4τι6 ΤΟ3688, δ ἴῃ Ὠἰργδηλ Οϑοβδ ΘΓ 

πάσχῃ, οἴδιιοο ᾿πο] 58π| ὙἱγῸ., [ἀδηΐ 

αἱ ἑυρῖοα αυϊάθιη ΘΟΥΡι5 οἰγουτηΐορσαΐ, ΟρΟγὰ γ6ΓῸ οβίθῃ- 

Τ Δ ΠῈ8 φυΐά υαϊοαηπί, οἵ οἄογ8 ὙΔΡῸΡ (δηθδαΐ οἰποίπηο8. 

251. ΡΗΠΗΡΡΙ. 

Του οδα 5. δἰΐαπ ἴθηθη5 παυ 5 ἸοησΘ- οηϑρί στη ΠΟΘ ΓῚ, 

ῬΒΟΡο, Τοηΐο φαϊ- τ ησουὶβ Ροϊασο, 

8ΟΟΙ͂ΡΘ ΤΟΙ σα ῬΔΠΐ5 Τηδπὶ- μ᾽ ηδἰζατη ΘΡΌΪΌ ΤΩ 

οἱ ΠΡ Θ ἢ ῬΑΓΥΟ μϊχίι πη ἰπη- ΘΔ] 166, 

οἵ θη 6 γ-Ἰπ οΘ ηΓ15 ᾿γοπηὶ ἸΠΊΘ ἢ ΘΧ ΡῬΑΓΟΔ- ΒΌΟΓΌΓΩ 

ΔΙΡ.}18 βου γῖο ΘΙ θ᾿ ΓαΓη ΓΘ. 

ῬΓῸ 4υΐθιι5 515- ῬΡΥορ ἰὰ5., ἰηααθ γυῖα μη 85 υθηΐαση 

βθοπηάατῃ,, Αοἰίδοοβ ποθ βου -ΟὐγΤηΐθηι ἰη Ρογΐιιβ., 

252. ΑΝΤΙΡΗΠῚ:. 

Μάᾶϊαμι Θροὸ βίγα Πϊυὰ ἢ ΘΧχ Ῥγίοσα δᾶμος ἤΠοῦρα ((Ἰ1}0) 

(ομρ βία πὰ ἴῃ Π10}}} ΘΟΥΡΟΓΘΟ βουυδίμπιη, 

51η6-Ἰηϑοῦ]ἃ, ΠΟΠ- ΤΕ ΘΌΒΆΠΙ, ᾿ἸΔΠρῚ ΠΟΒΌΤΩ-ῬΑΥ [6 1-80 ΓΘΟΘΠ8- 

δάμπυο οὐχη- 6 η6-|Ὸ} 1818 Θοπογϑίμπι γϑηΐβ8, [οτΐα, 

ΒΙογπὰ Ὠογὰ ΓΙ Π115 ΓΑΓΌΠῚ ; 568 ΠῚ, ἀογηΐηδ, 

[411 οἴϊδι ηἰ γοϑαμῃ ἔγίσαβ θυ - ῬΟΠηἃ. 

249. ἈΝΤΙΡΑΤΆΙ. 

Ὅροι ῃο νἱποῖιβ ἤθηοο ἰθπα 4116 ΡΑΡΥΤΟ 

Αἀνθηϊὶ ΑΓ ΠρΑΙΡῚ πηιπογο, Ρίβο, Ε}]. 

ϑδἰΌΓΩ 5 ηἴ δοοο ἀϊ85 : Π16 ἴδϑίθ ΡΥ ΟΔΡΙ 

51 11θεὲ, δοοθρίαπι ἀϊθ Ἔρὸ Ἰὰτηθ 6ΓῸ. 

252. ἈΝΤΙΡΗΙΙΙ. 

ΘΟΡΨΟΥ ὅρῸ ἴῃ [0115 βί γα Πθὰ ΘΧ ἈΓΡΟΓΘ ΠηΔ]11Π|, 

Εἰ πιθὰ ἰδῆ) ἰδηΐο ἰθπΊρογῈ ογπιὰ πιδησῖ: 

ΝΟ τηδουΐδ, ποη Γυρὰ πη : ἸΔ παρ Π6 Ὑθ ον, 

τι χυφ πιδῖθυμιβ ρΡοπάθγα γᾶπη5 Πα οῖ, 
Ἀδτιβ Βοποι Ὀγαπη : {101 βεἀ τϑρὶπᾶ μἰϑοθγα 

Πυηῖ βιυάἀεῖ, δαϊαπηηαπὶ ἔτι σά τα ὨγΈΠηΡ. 



ὌΎ ΨΎ Ὴ Ύ ΥΎΤΤΎ ΦῚ ΠΠΠὁΠΟὝ ΤΠ 

ΟΘΑΡΌΥ ΥὙἹ. ΕΡΙΘΒΆΜΜΑΤΑ ΡΕΡΙΘΑΤΟΒΙΑ. 

258. ΚΡΙΝΆΓΟΡΟΥ. 

Σπήλυγγες Νυμφῶν εὐπίδαχες, αἱ τόσον ὕδωρ 
᾿ εἴδουσαι σχολιοῦ τοῦδε χατὰ πρεόνος, 
Πανός τ᾽ ἠχήεσσα πιτυστέπτοιο χκαλιὴ, ᾿ 

τὴν ὑπὸ Βασσαίης ποσσὶ λέλογχε πέτρης, 
ἱερά τ᾽ ἀγρευταῖσι γερανδρύου ἀρχεύθοιο 

πρέμνα,, λιθηλογέες θ᾽ Ἑρμέω ἱδρύσιες, 
αὐταί θ᾽ ἰλήχοιτε, χαὶ εὐθήροιο δέ ἔχεσθε 
νος ταχινῆς σχῦλ᾽ ἐλαφοσσοΐης. 

ἐὐκονς δὲ 254. ΜΥΡΙΝΟΥ͂. 

Τὴν μαλαχὴν Παφίης, Στατύλλιον ἀνδρόγυνον, δρῦν 
 ἕλχειν εἰς ᾿Αἴδην ἡνίχ᾽ ἔμελλε χρόνος, 
τάχ χόχχου βαφθέντα χαὶ ὑσγίνοιο θέριστρα, 

χαὶ τοὺς ναρδολιπεῖς ἀλλοτρίους πλοχάμους, 

φαιχάδα τ᾽ εὐτάρσοισιν ἐπ᾿ ἀστραγάλοισι γελῶσαν, 
χαὶ τὴν γρυτοδόχην χοιτίδα παμθαχίδων, 

αὐλούς θ᾽ ἡδὺ πνέοντας ἑταιρείοις ἐνὶ χώμοις, 

δῶρα Πριηπείων θῆχεν ἐπὶ προθύρων. 

355. ἘΡΥΚΙΟΥ͂. 

Τοῦτο Σάων τὸ δίπαχυ χόλον χέρας ὡμόραχιώτας 
βουμολγὸς ταύρου χλάσσεν ἀτιμαγέλου, 

ὅππότε μιν χνημούς τε χατὰ λασίους τε χαράδρας 
ἐξερέων ποταμοῦ φράσσατ᾽ ἐπ᾽ ἀϊτόνι 

ψυχόμενον χηλάς τε χαὶ ἰξύας- αὐτὰρ ὃ βούτεω͵ 
ἀντίος ἐχ πλαγίων ἵἴεθ᾽- ὁ δὲ ῥοπάλῳ 

γυρὸν ἀπεχράνιξε βοὸς χέρας, ἐχ δέ μιν αὐτᾶς 

ἀχράδος εὐμύχῳ πᾶξε παρὰ χλισία. 

256. ἈΝΤΙΠΆΤΡΟΥ. 

Ταύρου βαθὺν τένοντα. χαὶ σιδαρέους 

Ἄτλαντος ὥμους, χαὶ χόμαν Ἡ ραχλέους 
σεμνάν 8᾽ ὑπήναν, χαὶ λέοντος ὄμματα 
Μιλησίου γίγαντος οὐδ᾽ ᾿Ολύμπιος 
Ζεὺς ἀτρόμητος εἶδεν, ἄνδρας ἡνίχα 
πυγμὰν ἐνίκα Νιχοφῶν Ὀλύμπια. 

251. ἈΝΤΙΦΙΛΟΥ͂. 

Τίς με; Διωνύσῳ πεπλασμένον ἀμφιφορῆα, 
τίς με. τὸν ᾿Αδριαχοῦ νέχταρος οἰνοδόχον, 

Δηοῦς ἐπλήρωσε: τίς ὃ φθόνος εἰς ἐμὲ Βάχχου, 
ἢ σπάνις οἰχείου τεύχεος ἀσταχύων ; 

ἀμφοτέρους ἤσχυνε- σεσύληται μὲν ὁ Βάχχος, 
Δημήτηρ δὲ Μέθην σύντροφον οὐ δέχεται. 

΄ 

258. ΑΔΔΑΙΟΥ͂. 

Ταν ὄϊν, ὦ Δάματερ ἐπόγμιε, τάν τ᾽ ἀκέρωτον 
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2538. ΟΕΙΝΑΘΟΒΕ. : 

ϑρεϊυπος ΝΥμρΡΒάγιπη τηυϊξαπίγγίσαςθ, χα ἰδηΐδηι 
5}Π|8{|5 ἤδχυοβο ἤοοοθ 46 βοορυΐο, δαᾳθάπι. 

ῬδΠίβ4 16 ΓΟΒΟΠΔη3 μἷπιι-Θογοπδίϊ ἑυσυτίατη, 

ᾳυοᾶ 50} Βαββεθδ γδαϊ ἴθι βογεϊξιι5-6βϑέ ρείγῳ, 
5ΔΟΥΙΖΙ6 γϑηδίογ θυ υϑίυβίρ [απίροτὶ [οἴυτα 

βέρ|[65, ἸΔρΙ αἰ αααθ- οοηροβίῖϊβ Μογουγι ἰδοΐθ-ϑέγιι-: 
ἰρβθβαιβ γοὸβ ῥγορ  δτηϊπὶ, εἴ γθηδπάο- Γ  εἰβ δροῖρ6 

ϑοβδηαγι 5ρο} ἃ οΘ] 6 γῖβ Θογυογαπη- πἀδσίηἰ8. 

254. ΜΥΕΙΝΙ. 

Μοϊΐδμι Ῥδρῃΐθ φαθγοῦμῃ, 5 δεν ατα νἰευπο δμβοι., 

ἔγαῃογα ἰπ Ογοῦτη ζυδηο ραγαθαΐ εἴα, 

ΟΟ000 {ποία οἴ Ὠγβρῖπο εϑβέϊνυδ- υθϑεϊτηθηΐα, 

οἵ παγᾷο-Ῥίησιιθβ 8]16Πη08 Οἰποίπποβ, 

ΡΒεροδϑίὑστησαρθ οοποίπηϊβ ἴῃ ΤΩΔ8}160}15 τί ἄθπβ, 

οἵ ἐἀρβυίΐδγαη γοροβίζογίυτα Βοτη δγοϊ παυυτη. υθβέϊσση, 

εἰδίαβαυθ βυᾶυα βρίγαπίθβ τηθγοίγιοἱϊβ ἱπ οοτηθββδιοηΐθι,. 

ἄοπδ Ῥγίδροὶϊβ ροβαϊξ ἴπ υϑϑίθ.}18. 

258. ΕΒΥΟΘΙ. 

Ηοο ὅ8οη Ὀἰουθίία!6 πη ε!υτα οογπα ΑἸ γδοίοίαβ 

Βυθυϊοῦβ ἔγορὶξ ἀσβογίογίβ, 

υδηᾶο ΘΠ) ΡῈΓ φοπγασοβδιθ]οοἃ ἔγοπἀοβαϑ αι 8. ὙΟΓᾺ - 

δχαυΐγθηβ Πανὶ δηϊτηδάυθγες ἴῃ τῖρα ἰξῖπος 

Γοίγσογδηΐθτη ὑπριυΐδβαθα οἔ Ἰδίογα, Ὑϑγυτη {16 ΡΌΡΌΪςο 

ΔαγΥΘΙΒῸΒ ΘΧ ἔγδηβύθγβο ἔγο δέυγ - εἷς δυΐοτα εἰᾶγὰ 

ΘΌΓΥΌΓΩ ἀδιηθβϑὶξ θου 5 οογπα, ἄσχαθ ΠΙυμἃ Βοςσα 

Ρίγο τη σι ΡῈ 5. Τοβοπδη5 ἤχ!ξ δὰ ἰδ. ] πη. 

ἈΝΤΊΡΑΤΕΙ. 

Ταυτγὶ σγάββδση σογυίοοη, δὲ (ΈΓΤΘῸ5 

ΑΓ απεβ Βυτηθγοβ, δἔ σοτηδτη ΗθγΟῸΪ 5 

Του γοπάδιησυρ Βάγθάτῃ δἔ ΘΟῸ]05 ΘΟ 5 

ΜΞ: εἰσαπεϊβ πθ ΟἸγτηρία5 φαϊάθτη 

Φυρρίξεῦ ἱτπηραυτπ5 υἱάϊξ, σαθτη ὙἹΓΟΞ 

Ρυριαξα Υἱποορθαῖ ΝΙΘΟΡΒοη ἱπ- ΟἸγτηρ 15. 

257. ΑΝΤΙΡΗΠΙ. 

Ουἷβ τη6, Βδεοδο Ποΐδϑιη διηρβοσάτγη, 

4015 τη6, Αἀτγῖδοϊ πϑοίδιιβ γθοθρίβου! τω, 

Οέγεγο ( [γυπιεπίο) τορι θυ} φαφ ᾿ηυἹαϊα ἴῃ τὴ6 ΒδΟΟδΐ, 

ΥΕ6] ΡοπυτΙΔ ΡΓΟΡΓΙΪ γᾶϑ515 5Ρ᾿ ΔΥΌ ἢ 

ΑἸθος ἀδάδεοογο-αἰΐοεϊξ : Ξρο δἔτι5- δέ Βδεομαβ, 

γος υϑόγοὸ ΕΡγδἔδίθη οοπίθ θουπδίθυη ποη δάμη. . 

258. ΑΠΘΕΙ. 

Ογρῖη, ο (Ὅγ68 50Ϊ]ΟΟΓΌΓΗ - ὈΓΦΘ568, 80 51Π6- ΠΟΥ Ὲ}5 

456. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ. 

Ταυτὶ ἔδγοςῖβ οο]]α., ἔεγγαῖΐοβ βιπιοὶ 

Ηυμιοσος Αἰϊαπὶῖ, ΗΘΓΟῸΪ 15 ΤΟΤΥΙ ΠΟΙΏΔΠῚ 

Βαγρθαια ροπάι, εἰ Ἰδθοπῖβ ᾿πΠλ1Π8 
ΜΙΙεβῖῖ σιφαπιῖβ ΕἸευ5 Πεύπι 
εχ ᾿ἰρ58 Θεσπθῃ8 ΠμουταΪ,, οαπὶ ἴοϊ ΥἹΓΟ5 

Ῥυξηΐβ ἀοπιατεῖ ΝΊΘΟΡ ΒΟ ΟἸΥΠΙΡΙΪ5. 
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μόσχον, καὶ τροχιὰν ἐν χανέῳ φθοίδα, 

σοὶ ταύτας ἐφ᾽ ἅλωος, ἐφ᾽ ἃ πολὺν ἔδρασεν ἄντλον 

Κρήθων καὶ λιπαρὰν εἶδε γεωμορίαν, 

ἱρεύει, πολύσωρε᾽ σὺ δὲ Κρήθωνος ἄρουραν 

πᾶν ἔτος εὔκριθον καὶ πολύπυρον ἄγοις. 

259. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂.. 

Τίς τὸν ἄχνουν “Ἑρμῆν σε παρ᾽ ὑσπλήγεσσιν ἔθηχεν ; --- 

“Ἑρμογένης. --- Τίνος ὦν; --- Δαϊμένευς. ---- Πο- 
[δαπός; -- 

Ἀντιοχεύς.---- Τιμῶν σε χάριν τίνος ;----Ὡς συναρωγὸν 
ἂν σταδίοις. ---- Ποίοις; ---- Ἰἰσθμόθι χἦν Νεμέᾳ. --- 

ἜἜτρεχε γάρ: --- Καὶ πρῶτος.----Ελὼν τίνας ; --᾿ Ἐννέα 

[παῖδας 

ἔπτη δ᾽ ὡς ἂν ἔχων τοὺς πόδας ἡμετέρους. 

2600. ΓΕΜΙΝΟΥ͂. 

«Ἁρύνη τὸν πτερόεντα, τὸν εὐτέχνητον "ἔρωτα, 
μισθὸν ὑπὲρ λέκτρων, ἄνθετο Θεσπιέσιν. 

Κύπριδος ἣ τέχνη ζηλούμενον, οὐχ ἐπιμεμφὲς 

δῦγρον " ἐς ἀμφοτέρους δ᾽ ἔπρεπε μισθὸς "Ερως. 

Δοιῆῇς ἐκ τέχνης αἰνεῖ βροτὸν, ὅς γε καὶ ἄλλοις 
δοὺς θεὸν ἐν σπλάγχνοις εἶχε τελειότερον. 

261. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Χάλχεον ἀργυρέῳ με πανείχελον, ᾿Ινδιχὸν ἔργον, 
ὄλπην, ἡδίστου ξείνιον εἰς ἑτάρου, 

ἦμαρ ἐπεὶ τόδε σεῖο γενέθλιον, υἱὲ Σίμωνος, 
πέμπει γηθομένη σὺν φρενὶ ΚΚριναγόρης. 

262. ΛΕΩΝΙΔΑ. 
ὸν ποίμνην καὶ ἔπαυλα βοῶν καὶ βώτορας ἄνδρας 

σινόμενον, χλαγγάν τ᾽ οὐχὶ τρέσαντα χυνῶν, 
Ἐὐάλχης ὃ Κρὴς ἐπινύχτια μῆλα νομεύων 

πέφνε, καὶ ἐκ ταύτης ἐχρέμασεν πίτυος. 

468. ΤΟΥ̓ΑΥ̓ΤΟΥ; 

ΠΠυρσῶ τοῦτο λέοντος ἀπ᾽ ὧν φλοιώσατο δέρμα 
Σῶσος ὃ βουπάμων, δουρὶ φονευσάμενος, 

ἄρτι καταύρύχοντα τὸν εὐθηλήμονα μόσχον, 
οὐδ᾽ ἔχετ᾽ ἐχ μάνδρας αὖθις ἐπὶ ξύλοχον" 

μοσχείω δ᾽ ἀπέτισεν ὃ θὴρ ἀνθ᾽ ἀΐματος αἷμα, 
βληθείς - ἀχθεινὰν δ᾽ εἶδε βοοχτασίαν. 

ΑΝΤΉΟΘΠΟΘΙ ἢ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

νἰτυϊαπι,, οἱ γτοξαπᾶδτη πὶ οἰ βίγο ροοηΐδμι, 
ΕΡῚ Πδο ΒΌΡΘΥΙ ἃγθᾷ, ΒΌΡΟΥ αυδ τηᾶρηδηι ὙΘη ΠΥ βέγιιθηη 

Οτοίμο οἵ ρίησιθμι Υἱαϊξ ἀρνὶ - ΤΠ 556 ΠῚ, [ἀρτιμὶ 
οοηβθογαΐ, ἀθα τοδρηἶθ- 1η51 86 η5- Δοουυΐβ : (αι ΟΥΘ ΠΟ 8 

φυοίδηηϊβ Γογδοοιη- πογάοὶ οἵ τηα {{- ἐγ! οἱ ργδϑίοβ. Ὁ 

959. ΡΗΠΙΗΡΡΙ. 

α. Ουΐβ δ, 5᾽Πη6-Ἰδηυρίηθ Μογουγίατη, δραᾶ τορᾶραϊα-ον- 

[οογὰπὶ Ροβυΐ } [{τἰὰ ἢ 

ὃ. Ἠουορθπ68. ἀ. Οὐα5 ΠΠ] 8 ἢ ὃ. Παϊτηθηΐβ. α. Ουδ-ρὰ- 

ὃ. ΔποΟμοηβἰ8. ἃ. Θυᾶγο ἔθ Βοπονγδηβὴὺ ὃ. ὕΟἱ δαϊαϊογθιη 

ἴῃ βίδαϊ5. α. Ουΐθι5} ὃ. Τὴ 1βἔμιμο οἵ Νϑιηθῶ, 
α. Οαουνῖςξ ἰριυν» ὃ. Εἴ γυμηυβ. α. Ἐξ φαοβηδι 5Ὸ ΡΟ Γἃ- 

[ν1Ὲ} ὃ. ΝοΥθ πὶ ΘΌΘΙΟΒ : 

γοϊαθαΐ δυΐοπι ἃς 8ὶ Βαθογοΐ ρϑᾷθβ ΠηΘ08. 

3600. ΟΕΜΙΝΙ. 

ΡὮγγΠΟ δἸδίαπι,, ἃυ ΠῚ οοβο- Ποΐαμη Οαρίἀϊηθηι, 

Ρτγϑίζαμη Ἰϑοί!, ἀράϊοαν! ΤΠ Θβρ  θηβῖθα8, 

Ογρτί 5. οδϑέ βοὺ δγίϊβ. ορὰβ τηϊγαηᾶσμη π66 ΓΘΡΥΘΘηάθη- 

ταῦπα8 : οὗ Δ θῸ5 ἄθοθηβ- ὁδξ Ῥγοίϊαπι ΑΠΊΟΥ. [ἄσπι 

ΟΝ ἀυρ!ίοθιι ἃγίθι ργϑάϊοαί ῬΆγψη6 τουίδ! θη, αὶ 8115 

ἄδηβ ἄθαμῃ ἴῃ υἰβοου 8 Βα θοθαΐξ ρου θοξογθι, [υοαα8 

261. ΟΒΙΝΑΘΟΒΖ. 

Αξηθδπὶ ἃγρθηΐθϑο Γὴ6 ῬΓΌΓΒΙ1 ΒΙ ΠΆ]Θ τὴ, Του Οριι8., 

ΔΙΏΡΕ]]Δ ΠῚ, βιιδυ ββἰ πὶ χθηΐϊατη ἴῃ διηηϊοὶ ἀοηιπν. 

ἀΐο5 χυομπΐδιη Βἷο 65 ἐ ΕΠῸῚ παίδ]} 5, ἢ] Β᾽ μηοηΐβ., 

τα ἑ{{{ Ἰοοΐα οαπι πιθηΐθ ΟΥ̓ σΌΓΔΒ. 

262. ΠΕΟΝΙΌΕ. 

Οτοσοβ- ουΐατη οἵ βίδα Βουπὶ δὲ ραβίογββ Ὑἱγοβο 
Ἰ:ἀοπίομη, οἰδιμ ΓΘ 416 ΠΟ Τηθἔ πο ἢ ΟΔΠΌΠῚ, 

Επ841665 Ογοΐθηβίβ, ποοία ΟΥ̓Ο8 Ζυυτη-Ῥαβοογϑ, 

οοοἰαϊξ, οἵ ὁχ ἴδο βαβροπαϊξ ρμίπα. 

2039. ἘσΌΒΡΕΜ. 

ἙἘύὺ]νὶ Πδηο Ἰθοηΐ5 ἀοίγαχὶξ ρΘΙ ΠΟΙ 

Βο5118 αἰγοβ Όθα5,, Παβία ροβίαδι- ον οιηουδΐ, 

τηοᾶο τηδηαοηΐθμῃι Ἰδοΐ6- 6 Π6-πυϊξα τη υἱξα] Τὴ ; 

ΠΘΩῸ6 Το ἐΐ 6 οχ βίδθυ]ο Ταῦ β115 ἴῃ ἀυτη ΕΠ : 

Ὑἱζα] ηο δαΐομι γα ΒΘ] ἃ ῬΥῸ βαηρυΐηθ διυιθ)ν Βδηρα - 

Ῥογοιββ8, οἵ ᾿Ἰποίαοβδμι υἱαϊξ Βουτη-οεοἄθμ,. ἱ ποπὶ," 

459. ῬΡΗΙΠΡΡΙ. 

Ὀλγοουῖθυ5, Τροθο, Ἰοοαὶ υΐβ ἴ6 β'πθ βαγθᾶ ἢ 

Ἠογμοσθη65. ΡαΙΓῈ χυ0 ἢ Παϊπιοπθ. Ραϊτϊὰ ἢ 
Μαπῖρθυβ Απιϊοοιὶ. σαν ἢ Οὐοά οογιδηλίηᾶ υἱοὶϊ 

Με ἄμοθ. Οὐ ΠᾶΡΓἂ5 ὃ 15: πηΐα ο τ ΝΘ Πλοΐ5. 
ΟὈΓΡ ἢ ἢ Αμΐδ ἃ]105. Ὠίνθϑηθ οἱ Ῥγοὶοῦ Νουθπᾶ, 

ἸΝΟΒΙΙῸΒ 6556 Ρι165 (510 νο]αὶ 1116) ρβάθϑ. 

2θ0ο. ΤΥΤΓΙΙ ΘΕΜΊΝΙ. 

ῬΏΓΡΥΠΘ ΡΘΠΏΙΡΘΡΌΏΙ ΠΙΓΔΠ 485 ΟΡ5. ἃΓ115 ΑΠΌ ΘΠ 
ὙΤΠοβρί βίῃ ρυθιίαπι ἀθάϊοαϊ ᾿ρβὰ δι. 

ΑΥ̓Β ᾿ρβὶ επιιβ δϑὲ : οαἱρα οἀγοῖ ὑπάϊαιυθ ἀομαπι : 
ΝῚ] πλθ] 8 ροϊθγαηΐϊ ἢδθο ἄάγα, οἱ μεθ Θᾶρϑσα. 

Ταυάο ὈῚ8 ΡΠ ΠοΘα,, χὰ], 4α6πὶ ἀοπανιῖ Βαθομἀπὶ, 
Ιῃ ὑϑῃΐὶβ Βα αϊς ὙΘΥ 5 1086 ἀθιιη,, 

203. ΠΕΟΝΙΡΕ, 

ΝΟΡῚ}15 ΟΡ Ἰυοϊαβ 8081 σγᾶνυ 8 μαϑία ἰθοῃ θη 

Ῥογουτιῖ, δἴαιθ ἰβῖδϑ ἀρϑία! ΘΧ αν 85; 

ϑθνιιβ Ἰδοϊθηΐθπι οπὶ τη ηάογαῖ ΟΥ̓ ᾿ΥΘΠΟΌΠ : 

Νοη 116 εχ βἴαθ} 15 δά 5υὰ Ἰυϑῖγα γϑάϊξ, 
Ραηϑβαῖι5 ΠΟΥ ]5 δϑὶ {{Π1|π|8 58 ΡΊΪΏ6 58 η6118. 

Οὐδ πη ΔΙ ΠΙΘΠἰπὶ ΠΟ ἴα !ρί558 ψοὶι} 



ΘΑΡΌΤ Υἱ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺΑ ΡΕΡΙΘΑΛΤΟΒΙΑ. οὐ ΦΟῚ 

304. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

᾿ῶ Ἀλεξάνδρου τοῦ Φυλλέος ἱερὸν ἅδε 
᾿ς δῶρον Ἀπόλλωνι χρυσοχόμῳ δέδομαι, 
γηραλέα μὲν ἴτυν πολέμων ὕπο, γηραλέα δὲ 

ὀμφαλόν" ἀλλ᾽ ἀρετᾷ ̓λάμπομαι, ἂν ἔχιχον 
σσαμένα σὺν ἀριστέϊ, ὅς μ᾽ ἀνέθηχε., ἜθΡυ, 

ἜἘμμὶ δ᾽ ἀήσσατος πάμπαν ἀφ᾽ οὗ γενόμαν. 

᾿ς 366. ΝΟΣΣΙΔΟΣ. 
Ἥρα τιμήεσσα, Λαχίνιον ἃ τὸ θυῶδες 

πολλάχις οὐρανόθεν νεισομένα χαθορῇς . 
δέξαι βύσσινον εἶμα, τό τοι μετὰ παιδὸς ἀγαυᾶς 

Νοσσίδος ὕφανεν Θευφιλὶς ἃ Κλεόχας. 

266. ΗΓΗΣΙΠΠΟΥ. 

τάνδε ἘΞΑ τριόδοις τὰν ΔΕΘῈΣ Ἁγελόχεια, 
ἔτ᾽ ἐν πατρὸς μένουσα παρθένος δόμοις, 

εἴσατο, Δαμκχρέτου θυγάτηρ - ἐφάνη γάρ οἱ αὐτὰ 
ἱστοῦ παρὰ χρόχαισιν ὡς αὐγὰ πυρός. ᾿ 

2671. ΔΙΟΤΙΜΟΥ͂. 

ὦ σώτειρ᾽, ἐπὶ Πόλλιδος ἕσταθι χλήρων, 
Ἄρτεμι, χαὶ χαρίεν φῶς ἑὸν ἀνδρὶ δίδου, 

αὐτῷ χαὶ γενεῇ " τόπερ εὐμαρές" οὗ γὰρ πρόῦχος 
ἔχ Διὸς ἰθείης οἷδε τάλαντα δίχης. 

Ἄλσος δ᾽, Ἄρτεμι, τοῦτο---χαὶ ἂν Χαρίτεσσι θελούσαις 
εἴη ἐπ᾿ ἀνθεμίδων σάμδαλα κοῦφα βαλεῖν. 

2608. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ. 

Τοῦτό σοι, Ἄρτεμι δῖα, Κλεώνυμος εἴσατ᾽ ἄγαλμα, 
Ἔ τοῦτο σὺ δ᾽ εὐθήρου τοῦδ᾽ ὑπέρισχε δίου, 

ἔστε χατ᾽ εἰνοσίφυλλον ὄρος ποσὶ, πότνια, βαίνεις, 
δεινὸν μαιμώσαις ἐγχονέουσα χυσίν. 

2609. ὩΣ ΣΑΠΦΟΥ͂Σ. 

Παῖς περ ἄφωνος ἐοῖσα τόδ᾽ ἐννέπω, αἴ τις ἔρηται 
φωνὰν ἀχαμάταν χατθεμένα πρὸ ποδῶν" 

« Αἰθοπίᾳ με χόρᾳ Λατοῦς ἀνέθηχεν ᾿Αρίστα 
« ἃ Ἥρμοχλείδα τῶ Σαῦναϊάδα, 

« σὰ πρόπολος, δέσποινα γυναιχῶν" ἃ σὺ χαρεῖσα 
κ πρόφρων ἁμετέραν εὐχκλέϊσον ΤΌΜΑ » 

210. ΝΙΚΙΟΥ͂. 

Ἀμφαρέτας χρήδεμνα καὶ ὑδατόεσσα χαλύπτρα, 
Εἰλείθυια, τεᾶς χεῖται ὅπὲρ χεφαλᾶς, 

᾿ ἃς σε μετ᾽ εὐχωλᾶς ἐχαλέσσατο, λευγαλέας οἵ 
χῆρας ἀπ᾽ ὠδίνων τῆλε βαλεῖν λοχίων. 

211. ΦΑΙΔΙΜΟΥ͂. 

Ἄρτεμι, σοὶ τὰ πέδιλα Κιχησίου εἴσατο υἱὸς, 
καὶ πέπλων ὀλίγον πτύγμα Θεμιστοδίχη; 

οὐ 

204. ΜΝΑΒΑΙΠΟΞΕ. 

ΟἸνρθὰβ ΑἸθχαηᾶγὶ ΡΒ] οὶ ΒΔΟΓΌτη Ὠΐσοα 

ἀοηθμῃ ΑΡΟΙ πὶ δυτγίοοτηο ἀοπδξιβ-υϊ; ὁ 

56,685 Τυϊάδιη διηἰ ἔτη ἃ Ὀ6}} 15. ΒΘ ΠΘΘΟΘΉ 5416 

ὉΓΊΒΟΠΘΙῚ : 568 υἱγέυ!5- απ βρίθηάδθβοο, {υδτ Ὀζὶ 

Υἶτο ΓΌΓΘΠΒ ΘΌΓΩ ἰοτ ἰββίγτηο, φαΐ τὴθ ἀϊοανίξ, 

ΒΌΓΩ δυΐοιῃ ἰηγίοΐα ῬΓΟΥΒΒ Θχ 400 ΘΧβΕΠ|. 

266. ΝΟΞΒΙΡΙ5. 

0π0 γεπογαπᾶδ, [,δεϊηϊατη 4128 ΓΘ - εϑὸ ον 

8 Ὀ6 οσοἸ 5 ἀδυθηΐθηβ δϑρίοἶβ, 

δοοῖρθ δυββίπδιη υϑβίθιῃ,, σαδηη ΕΠ Ὀϊ ουτη ἢ] ταὶ 

Νοββίάθ ἰδχυέ ΤΠΘΟΡὮΪ5, σπδία ΟἸθ ΒΘ. 

206. ἨΕΘΈΒΙΡΡΙ. 

Ηδπο δρυὰ {τἰνῖα Πίδπδιη Ηδροὶοοία, 

δάδας ἰπ ραΐγὶ5 υἶγσο Πα δη5 ἐραϊθιι5, 

Ροβυϊξ, Ποιωδγοῖϊ ἢ]18. ΑΡρδγυϊξ δηΐπη {ΠῚ 1ρ58 

(6: δα ἐγδιῆδγη υδὶεξ Ἰστηθη ἰρηΐβ. 

267. ΒΙΟΤΙΜΙ. 

Γπιοϊΐογα ο βογυαίγίχ, ἴῃ ΡΟ  ϊβ βέα ργθαϊῖ5, 

Πΐδπδ, δὲ βυδυύθι ᾿πϑιὴ ἔπδιη Υἶγὸ ἀᾶ, 

ἰρβὶ δὸ βοθοὶ: : φαοᾶ ἐἐδὲ Δ εῖ]6. Νοι δπΐτη Ποθθί "δοῖθ 

ΦοΥΪ5 ορῈ γϑοΐϑ υἱᾶϊξ Ἰδπόθιη [5{Π{128.ὕ 

1πσῦχϊῃ γοτο, Ὀίαπα, Βυπό--[ας εὐ ἔπι 60 οἴϊδτη γαῖ 5 

51} ἴῃ Πογῖθαβ βαπάδϊδ Ἰαυΐα ΡΟΠΘΓΘ. [ γοϊοπίθυβ 

268. ΜΝΑΒΑΠΟΞΖ. 

Ηδης ΕΠ 0], Πῖδπα αἰ νῖπα, ΟἸΘΟΠΥΤΩ 5 Ροϑυϊ βίδἔιδῃ, ..685, 

ἔα δυΐοτα ἔογὶ5- θυ παἀδπέθτη ΞΌΡΘΓ ΒῸΠΟ ΞΟΟΡΌΪΌΤΩ 6 ηϊ- 

φυδιηᾶϊα ΡῈ ἀδηβύτη-[Ὁ}115-.τηοΐδ πε θ5 τηοπέθπη ῥϑαάϊθι5 

Βοιτοπάσμῃ ΓΟΘΠΕθα5 ῬΓΟΡΟΓΔΠ5 ΟυΤη-οαηῖθι5. ἰγδάδϑ8, 

209. Ὁ ΒΑΡΡΗΟΝΙ5. 

ΡΌΘΙΠα τησΐβ οἴβίσβαπι, ΠΟ ἸΟΤΌΟΓ, ῖ 415 ἱπίογγοσδξ, 

γόσοῖη ἰπἀοίδββατη ἀθροβιξδιη- "8 06 Π85 ἃπίθ Ρβά 68 : 

« ΞἘΪΒορίςθ πιθ υἱγρίπὶ 1,δίοπεθ ἀραϊοαυ Ατἰβία, 

« 8116 Ηοτγπιοο δ ϑδυπο ἢ], 

« πᾶ ἕατηυα, ο ἀοτηῖπα ΤΠ ΘΓΌΤΩ : 488 ἔτι σαν 188 

« Βοηΐσηδ ποϑβἔγῃση ἢ] πϑίγα ΘΘΠΈ8. σ 

270. ΝΙΓΙΞ. 

ΑἸΩΡΠγοΐθϑ υἱέΐο δὸ {μα]αββϑίπα υεΐὰ, 

πΙγῖα, ἔπο ροβίία- βιπΐ ΒΌΡΘΓ οδρίΐθ, 

φαυΐθαβ ἔθ οὐπὶ γοίίβ ἱηγοοδυθγαΐ, ἐπηθϑία ᾿ρϑὶ 

[αἷα ἃ ἸΔθοΥθ 5 ΡΓΟΟΘῈΪ τς ΓΟ Γ65 ΡΌΘΓΡΘΓΙ. 

271. ΡΗΞΡΙΝΙ. 

Ῥίδπδ, Εἰδὶ βαπᾶ8]14 ΟἸΟμ6ϑῖθ ροβυῖξ δ] 5, 

οἵ βϑρίογαμι τη αϊοοβ βἰπιβ ΤΒΘμηἸβίοαϊοθ, 



208 ; ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΙῈ ΡΑΓΑΤΙΝῈ 

οὕνεκά οἵ πρηεῖα λεχοῖ δισσὰς ὑπερέσχες 
χεῖρας, ἄτερ τόξου, πότνια, νισσομένη. 

ἤΑρτεμι, νηπίαχον δὲ καὶ εἰσέτι παῖδα Λέοντι 

νεῦσον ἰδεῖν χοῦρον γυῖ᾽ ἐπαεξόμενον. 

212. ΠΕΡΣΟΥ. 

“ῶμά τοι, ὦ Λατωΐ, καὶ ἀνθεμόεντα κύπασσιν, 
καὶ μίτραν μαστοῖς σφιγχτὰ περιπλομέναν, 

θήχατο Τιμάεσσα,, δυσωδίνοιο γενέθλας 
ἀργαλέον δεκάτῳ μηνὶ φυγοῦσα βάρος. 

2418. ὩΣ ΝΟΣΣΙΔΟΣ. 

Ἄρτεμι, Δᾶλον ἔχουσα χαὶ Ὀρτυγίαν ἐρόεσσαν, 
τόξα μὲν εἰς χόλπους ἅγν᾽ ἀπόθου Χαρίτων, 

λοῦσαι δ᾽ Ἰνωπῷ χαθαρὸν χρόα, βᾶθι δὲ Λοχροὺς 
λύσουσ᾽ ὠδίνων ᾿Αλχέτιν ἐχ χαλεπῶν. 

2414. ΠΕΡΣΟΥ. 

Πότνια χουροσόος, ταύταν ἐπιπορπίδα νυμφᾶν, 
χαὶ στεφάναν λιπαρῶν ἐχ χεφαλᾶς πλοχάμων, 

ὀλόία Εἰλείθυια, πολυμνάστοιο φύλασσε 
Τισίδος ὠδίνων ῥύσια δεξαμένα. 

2156. ΝΟΣΣΙΔΟΣ. 

Χαίροισάν τοι ἔοιχε χομᾶν ἄπο τὰν ᾿Αφροδίταν 
ἄνθεμα χεχρύφαλον τόνδε λαθεῖν Σαμύθας" 

δαιδαλέος τε γάρ ἐστι, καὶ ἁδύ τι νέκταρος ὄσδει, 
τοῦ τῷ χαὶ τήνα χαλὸν Ἄδωνα “ἡ χρίει. 

2106. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

ἯἩ πολύθριξ οὔλας ἀνεδήσατο παρθένος Ἵππη 
χαίτας, εὐώδη σμηχομένα κρόταφον" 

ἤδη γάρ οἵ ἐπῆλθε γάμου τέλος " αἵ δ᾽ ἐπὶ χουρῇ 
μίτραι παρθενίας αἰνέομεν χάριτας. 

Ἄρτεμι, σῇ δ᾽ ἰότητι γάμος θ᾽ ἅμα καὶ γένος εἴη 
τῇ Δυχομηδείδου παιδὶ λιπαστραγάλῃη. 

211. ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ͂. 

Ἄρτεμι, τόξα λαχοῦσα καὶ ἀλχήεντας ὀϊστοὺς, 
σοὶ πλόχον οἰχείας τόνδε λέλοιπε χόμης 

Ἀρσινόη θυόεν παρ᾽ ἀνάχτορον, ἣ Πτολεμαίου 
παρθένος, ἱμερτοῦ χειραμένη πλοχάμου. 

218. ΡΙΑΝΟΥ͂. 

11αῖς Ἀσχληπιάδεω καλῷ χαλὸν εἴσατο Φοίόῳ 
Ἐόργος ἀφ᾽ ἱμερτᾶς τοῦτο γέρας κεφαλᾶς. 

Φοῖδε, σὺ δ᾽ ἵλαος, Δελφίνιε, χοῦρον ἀέξοις 

εὔμοιρον λευκὴν ἄχρις ἐφ᾽ ἡλιχίην 

219. ΕΥ̓ΦΟΡΙΩΝΟΣ. 

Πρώτας ὁππότ᾽ ἔπεξε καλὰς Εὔδοξος ἐθείρας, 

αυοᾶ ἱρϑὶ 165 Ἰδ δογδηξ- αἴθυο Δπ}}085 ΟὈΐο πα 86] 

ΤΩΔΠΙΙΒ, ΔΌΒΖΙΘ ἅγοῖι, γϑπογδηᾶδ ἀθὰ, δοοθάθηϑ. 

Ῥίαπδ, ἱπίδηΐοπι γοῸ οἱ δᾶμιας ραθγααπι- ΠἸίαμη Πθοιῖὺ 
ΔΗΠ1185 ὙἹάΘΓΘ ᾿ΠΥΘΠΘΠῚΊ ΤΟΙ ὈΓ8 ΟΥΟβοθηΐθ.. 

272. ΡΕΒΒ2. 

Ζομᾶγη {{0ὶ, ο 1ιαἰοηΐα, δο Πουϊάστη οΥραβϑὶπ 

οἵ Τα ΓΤ τ δΙΏΤΩἶ5 ἀγοΐα οἰγουτηγ ο] υΐαμη, 

Ροϑυΐξ ΤΙτηδθββα., Ῥϑυ]ου]οβὶ ΡΌΘΓΡΟΥΙΪ 

ΦΥΌΙΏΠΟΒΕ ΠῚ ἀθοἶ 0 ΤΊ6η56 αιιδ-[Ὀρὶξ ΟΠ 08. 

2723. ΟἹ ΝΟΒΒΙΌΙ5, 

Ῥΐαπα, Πϑίαπι ἔθποπβ οἱ Οὐγρίδμι δι 6 πα, 
ΔΙΟΙ5 οδϑίοβ ἰῃ βίπι ἀἄθροηθ ταί δυιτη, 

Ἰανὰ δυΐθπὶ ΙποΡῸ ῬΌΓΔΠΩ ουΐθιη, 80 ὙΘηΐ ΠΟΟΓῸΒ 

Ἰ]ρογαΐαγα ραθγρογῖο ἀ]οθέϊη οχ αἰ Ποῖ. 

474. ΡΕΒΒ2Ε. 

επογαηᾶδ ἀθα,, ἰπίδηξιτ βογυδίσχ., ῃδηο υρϑβίθιη- ἤθυ]ἃ- 
οἴ γϑίαπι Ρἰπριΐθι5 6χ οἂρ 158 οὐἱ πη, [ ἔδπὶ Ρα ΘΙ ]δγαπι 

Ροδία ΠΗ γἱα., τη] ΤΩ-Τ ΘΓ ΟΥἽΒ ΒΟΥ Υἃ 

Τί δἰ ἀϊ5 Ῥγο-ῬαΘΓρουῖο {6]106-Ἰηογοοᾶθμι δοοθρίδγη, 

275. ΝΟΒΒΙΌ15. 

αδυάδοπίοπι ργοίθοΐο ἀδοοΐ ἀ6 οὐἱηῖθιι5 ὙΘΠΘΡΘΤα 

ἀοπαπι Τοαϊ ΠΟ] τη ὨΟΟΟΘ ΘᾶΡΟΓ ϑϑιωνίῃ : 

[ἀ᾽γοίδοίαση αρ δηΐτῃ οβδί, οἵ βυδνϑ χυϊᾷ πϑοίδυϊβ οἱ δέ 

{ΠῚ 08. Ζὰο οἵ 'ρϑα ρῬυ]οῦγατα Αἀοπίη υηχίξ, 

270. ΑΝΤΙΡΑΤΗΙ. 

Βαοπρ-οοΙηδία ΟΥἾΒΡΟ8 ΠΟ60 -5 βρη Υἶγσο ΗΪΡΡΘ 

οΥἶπ68, οἀογαΐδ βιηθστηδΐο- γί οδη5 θη ρογὰ : 

ἴδτα οπΐπι {Π| δά γϑηϊ! πυιρέϊδτιιπι ἑθυπηΐ πα : δὲ Π08 ἰῃ- 5θοξ 8. 
Υἱζίο υἱγρίηἰ [18 Ῥγδ ἀἸοδγηι5 στδίϊδιη. [οὐ πῖθιι8 (9) 

Ὀίδπα, ἴπα δαΐθμη οχ- νοϊαπξαΐο ΘΟΠΠΒΙ τη θ βίη] οἵ 

Τγοοτηθαϊα Π] φας- 8105-ἀοβουεϊξ, [506000168 511 

277. ΘΑΜΆΘΕΤΕ. 

Ὀίδπδ, ἅΓοι5 40.88-80ΥΕ{8-65 οἵ γδ}1488 βασί([85, 

ΟῚ δηπῦϊατα ἀ6 ργοργία Ἀπμο06 ΤΟΙ Ιααΐ, Θοτηᾶ 

ΑΥ̓ΒΙπΟοΘ οἀογαΐαμη ΡΓΟΡΘ 5δουδυίαμ.,, Ῥίο! θη δοὶ 

Π]14- Ὑἶγρο,, 80. ΔΉ Ὀ}}} 1] τὴ 5 01-ἀοίοη 6 η5 οἰποίπηο. 

278. ΒΗΙΑΝΙῚ. ᾿ 

ΕἸ] 5 Αβοορὶδαϊ8. ρα] οῦγο Ρυ]οἤγατη ροϑαϊξ ῬΆΟΡΟ 

αοΥριβ 80 ΔΙΊΔ ΠῚ ΒΟΟ τηππι18 οδρίΐ6. 
ΡΈΟΘΡο, ἴα δαΐογα ργορ ἔἶπ5, ΠΡ ΐπῖθ, Ρα θυ απ ἔουθαβ. 

[αἵ1- [Ὁ] οΘ τὰ οαηδηι 5416 δ ερἰαΐθη,. 

΄ 479. ΕΠΡΗΌΒΙΟΝΙΒ. 

Ργϊπηαϑ Τυᾷπᾶο τοϑθοῦΐ Ρυ ΟΠ Γα5 Ἐπ άοχιιβ ΟΟΙΩΔ5 , 



ἘΥΚΎΡῚ 

ΘΟΑΡΌΤ ΥἹ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΒΙΘΟΛΤΟΒΙΆ. 

Φοίδῳ. παιδείην ὥπασεν ἀγλαΐην. 
Ἀντὶ δέ οἱ πλοχαμῖδος, “Εχηδόλε, χαλὸς ως 
ἥνρῆνν. ἀεὶ χισσὸς ἀεξομένῳ. 

280, ΑΔΗΛΟΝ. 

Τιμαρέτα πρὸ “γάμοιο τὰ τύμπανα, τήν τ᾽ ἐρατεινὴν 
σφαῖραν, τόν τε χόμας ῥύτορα χεχρύφαλον, 

τάς τε κόρας, Λιμνᾶτι, χόρᾳ κόρα, ὡς ἐπιειχὲς, 

ἄνθετο, χαὶ τὰ χορᾶν ἐνδύματ᾽, ᾿Αρτέμιδι. 
Λατῴα, τὺ δὲ παιδὸς ὑπὲρ χέρα Τιμαρετείας 

θηχαμένα, σώζοις τὰν ὁσίαν δσίως. 

281. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Δίνδυμα χαὶ Φρυγίης πυρικαέος ἀμφιπολεῦσα 
πρῶνας, τὴν μιχρὴν, μῆτερ, ᾿Αριστοδίκην. 

χούρην Σειλήνης, παμπότνια, χεῖς ὑμέναιον 
κεῖς γάμον ἁδρύναις, πείρατα χουροσύνας " 

ἀνθ᾽ ὧν σοὶ κατὰ πολλὰ προνήϊα καὶ παρὰ βωμῷ 
παρθενικὴν ἐτίναξ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα κόμην. 

282, ΘΕΟΔΩΡΟΥ͂. 

Σοὶ τὸν πιληθέντα δι᾽ εὐξάντου τριχὸς ἀμνοῦ, 
Ἕρμᾶ, Καλλιτέλης ἐχρέμασεν πέτασον, 

χαὶ δίδολον περόναν, καὶ στλεγγίδα, χἀοοτινυσθὲν 
τόξον, καὶ τριθάχην γλοιοπότιν χλαμύδα, 

καὶ σχίζας, χαὶ σφαῖραν ἀείδολον - ἀλλὰ σὺ δέξαι, 
χωροφίλ᾽, εὐτάχτου δῶρον ἐφηδοσύνας. 

288. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Ἧ τὸ πρὶν αὐχήσασα πολυχρύσοις ἐπ᾽ ἐρασταῖς. 

ἣ Νέμεσιν δεινὴν οὐχὶ χύσασα θεὸν, 
αἰσθια νῦν σπαθίοις πενιχροῖς πηνίσματα χρούει. 

Ὄψέ γ᾽ ̓ Αθηναίη Κύπριν ἐληΐσατο. 

284. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Λάθρη χοιμηθεῖσα Φιλαίνιον εἰς ᾿Αγαμήδους 

χόλπους τὴν φαιὴν εἰργάσατο χλανίδα. 
Αὐτὴ Κύπρις ἔριθος - ἐύχλωστον δὲ γυναιχῶν 

νῆμα χαὶ ἠλακάτην ἀργὸς ἔχοι τάλαρος. 

9285. ΝΙΚΑΡΧΟΥ͂ δοχεῖ. 

ἯἩ πρὶν ᾿Αθηναίης ὑπὸ χερχίσι καὶ τὰ χαθ᾽ ἱστῶν 
νήματα Νιχαρέτη πολλὰ μιτωσαμένη, 
͵ ι , , , ἧς ἀπ  τἰὰ ἀν τα οὰς 

Κύπριδι τὸν κάλαθον τά τε πηνία καὶ τὰ σὺν αὐτοῖς 
ἄρμεν᾽ ἐπὶ προδόμου πάντα πυρῆς ἔθετο, 

«Ἔῤῥετε», φωνήσασα, « καχῶν λιμηρὰ γυναιχῶν 

209 

ῬΒΟΡΟ Ῥθογα ομέυ! ἄθουβ: 

ῬΓΌΖαΘ ἐδ ᾿ρβὶ οἰποίπηϊβ, ο ΠΤ ησθ- ΓΘ θη 5, ΡΌ]ΟΙΓὰ δοορῦδξ.. 

ἈΟΒΔΥΠΘΉ 515 ΒΘΠΊΡΟΥ Πράθγα Δα ο᾽ θβοθηΐῖ. 

280. ΙΝΟΕΚΤΙ. 

Τἰπιδγοΐθ δηΐθ παι ρίϊδ8 ἔγτηρηδ ΔΙ Ὀ ΘΠ ΩῈ6 

ΡΠ δτα., ΘΟμ 4116 ΟΟΒΙ  ογθτὴ γο ΘΌ] απ, 

ῬΌΡαβααΘ, Ὃ 1]πηηαίϊ, Υἱγρίηὶ υἱγρο,, αὖ [Ὧ5 δϑί, 

αἰοαν οἵ ρΡΌΡΑΓαπι νοϑίθβϑ, Πίδηθ. 

[μαἰοπία,, ἔπ δυΐοτη, ΒῈ ΡΟ ἢ] 4 ΤΊ τη γθίδθ. τη η τπὶ 

ΡΟΠΘηΒ, 56 Ρίδη ΡΪθ. 

281. ΤΕΟΝΙ.. 

ὈΙπάγντηα οἱ Ῥῃγυεῖδο διηθιιβίδο οἰ ΓΟ ΠῚ 65 

ῬΓομηηΐοΥΪα, ῬΑΓΥδΠ, τηδίου, Αγ βίοαϊοθη, 

Πάτα 5116 Π65., Ὁ 5 ΠΤ] 6 - υϑηθγηᾶδ, οἵ δα ΠΥΤΊ ΘΠ 

οἱ δὰ πυρίϊδϑ τηδίαγαγη- [δ οῖδϑ., Ἰθυσηΐ 08 υἱγριπἰίαί 8. 

ΡΓῸ 4υ8-1τὸ ΕἸ ἴῃ τη} 15 ἔθ ΠΡ] ΟΠ Τ.-Ὑ ΒΕ 00} }5 οἵ δὰ δ᾽δυρ 
Υἱγρίποατη οοηοιβϑὶξ ἢὰο δ ἢΠπ6 ΘΟΙΒΔ ΠῚ. 

282. ΤΗΕΟΏΟΕΙ. 

ΤΙθΙ ἀδηβαΐαγα ἀ6 ὈΘΠ6-οδυτηϊηδία Ἰδηᾶ ἃρηΐ, 

ΜογουΣΙ, ΟΠ 6168 ϑυιβροπαϊξ ροίαϑυγα, 

οἵ ἀυρὶτεἰ-δοῖα Πθυϊάτη,, δο βἐγ σΊ] θα, ἃς Γοϊαχδίαχη [ἀθιη, 

ΔΙΟΌΠΙ, δ {ὙΠ πὸ σ᾽ αἱ Πο585- 4 1126-80 γα 65-ΘὈ } 0} ΘΒ] ΔΙῺν - 

οἵ ϑαρὶ 85 (9), οἵ ρ ]δτὰ ἱπαθϑιποηΐοτ- δοΐδτη. Αἴ ἔπ οᾶρ6, 

ῬΕΘΙΟΓΟΙ,-δτηἶο 6, πιοᾶοϑβίδε ἀοπῦτη δα] βοθηξ. 

283. ΙΝΟΕΗΤΙ. 

Ρυίάθιῃ ρογί δία 1118 δγ] - ρα] ἢ 15 ἀγηδίουϊθιι5, 

Νριηθϑίη [ΓΟΥΡ ἀΔΌ ΘΓ Τα ΠΙΤῚ6 ΔάογΔ 5 ἄθδμ, 

ΓΘ ΟΘἂθ ΠθΠΟ βρδίι} 18 ῬδΌΡΘΓΟΙ 5 ἰοχίδα Ρυ]ϑδΐ. 

561Ὸ αυϊᾶδπι Μίπογυ ΟὙΡΥ 6 8ρο] αν]. 

284. ΙΝΟΕΕΤΙ. 

ΟἸάτα σθοιθαηβ ΡὨΠδοπΐ απ ἴῃ Ασάτηθαϊβ - 
ἴθ, σι νατα οοηΐαδοϊξ ἔπη! ΔΆ Π. 

1ρ88 Ὑπαβ Ἰδηϊίοχ ! θοπο- ἀθα ποίη ὙΘΓῸ ΤΌ] ΘΓΌΤῚ 

ΠΙυτὴ οἵ οοϊατα οὐϊοβαβ ἔδποαΐ 4451} 18. 

285. ΝΙΟΑΒΟΗΙ ντυἱάοίυτ. 

Οὐδ ῥγίάθιη Μίπογυϑ οοουραΐα ΓΔ 115 οἵ ἴῃ [16 18- ο Χ(ΟΥΠ}5 

614 τηυ]έο-ϑιροτα ἰηΐοηαϊξ, ΝΙοαγθίθ 

ομοσὶ οδ]αίμυτῃ οἵ ἰοχία οἵ οοηυθηϊθηΐ ἢΐ5 

ἰηβίγυτηθηΐδ οσηηἶα ὙΘϑ0}}1} ΓΌΡῸ ᾿προβαΐ, 

« ΑΒ Ϊΐα » ΘΧΟΪδΙηδη8.,, « ΤΪΒΟΓΔΙΈΤΩ [ΆΤΩ6]1 ἃ ΤΊ ]ΘΓΌΠΩ 

483. ΙΝΟΕΒΤῚ-. 

Οὐξ ῥυὶιι5 δυραῖοβ Ἰδοίατα 5βο]θαὶ ἃπιδηΐθδ, 

ϑρδυποσοάαθ Ἔχοϑᾶμῃ ἴδοϊα ΞΡ γΡὰ Πδθᾶπι: 
ῬΔΌΡΘΓΕ γ6 865 ἰᾶτη ἀδηϑαὶ ρεοϊϊηθ ἰε]α8. 

ες Ῥαρΐα βρο! μη βεσὸ Μίηθγνα ἴυ}1}. 

ἈΝΤΗΟΒΟΘΙ. 1. 

485. ΝΙΘΑΒΟΗΙ. 

ΝΙοατγοῖα δβϑϑιάπια {δ 56} 1116 ΙΔ ΡΟΓΔΠ5 
ῬΑΙ]δάϊο πηυ]ῖαπι ρεοῖΐπα ἔδοϊς ορι5, 

Τὐοῖα οαπὶ οδ]αῖῃο Ἰδπειθ Ράγαῖ 5 ἀρίᾶ 

Οδίογα βυβρθπαϊε ΟΥ̓ΡΓΙ4ο5 δῃΐθ ἔογαϑβ. 

116 ῥγοοι] πλι]]ὈΓῖ5, 811, πη] ἰδ ἀϊα ρ6Πι15, 
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« ἔργα, νέον τήκειν ἄνθος ἐπιστάμενα ». 
Εἵλετο δὲ στεφάνους χαὶ πηχτίδα χαὶ μετὰ κώμων 

ἣ παῖς τερπνὸν ἔχειν ἐν θαλίαις βίοτον᾽ 
εἶπε δέ" « Παντὸς σοὶ δεχάτην ἀπὸ λήμματος οἴσω, 

« Κύπρι: σὺ δ᾽ ἐργασίην χαὶ λάόδε χαὶ μετάδος ». 

286. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Τῆς πέζης τὰ μὲν ἄχρα τὰ δεξιὰ μέχρι παλαιστῆς 

χαὶ σπιθαμῆς οὔλης Βίττιον εἰργάσατο" 
θάτερα δ᾽ Ἀντιάνειρα προσήρμοσε" τὸν δὲ μεταξὺ 

μαίανδρον καὶ τὰς παρθενιχὰς Βιτίη. 
Κουρᾶν καλλίστη Διὸς, Ἄρτεμι, τοῦτο τὸ νῆμα 

πρὸς ψυχῆς θείης, τὴν τριπόνητον ἔριν. 

281. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Ἃ ὶ ταύ ὑπάρθενε. πότνα γυναιχῶν ρτεμι, σοὶ ταύταν, εὐπάρθενε, Υ : 

τὰν μίαν αἵ τρισσαὶ πέζαν ὑφηνάμεθα, 
Καὶ Βιτίη μὲν τάσδε χοροιθαλέας κάμε χούρας, 

λοξά τε Μαιάνδρου ῥεῖθρα παλιμπλανέος " 
ξανθὰ δ᾽ ᾿Αντιάνειρα τὸν ἀγχόθι μήσατο κόσμον, 

πρὸς λαιᾷ ποταμοῦ χεχλιμένον λαγόνι " 
τὸν δέ νυ δεξιτερῶν νασμῶν πέλας ἰσοπάλαιστον 

τοῦτον ἐπὶ σπιθαμῇ Βίττιον ἠνύσατο. 

288. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Αἴ Λυχομήδευς παῖδες, ᾿Αθηνὼ καὶ Μελίτεια 

χαὶ Φιντὼ Γληνίς θ᾽, αἵ φιλοεργόταται, 
Ἐ ἔργων ἐκ δεκάτας ποτιθύμια, τόν τε πρόσεργον 

ἄτραχτον, καὶ τὰν ἄτρια χριναμέναν 
χερχίδα, τὰν ἱστῶν μολπάτιδα, καὶ τὰ τροχαῖα 

πανία, " χερταστὰς τούσδε ποτιῤῥογέας, 
χαὶ " σπάθας εὐόριθεῖς πολυάργυρα" τὼς δὲ πενιχραὶ 

ἐξ ὀλίγων ὀλίγην μοῖραν ἀπαρχόμεθα Σ 
νῷν χέρας αἴσι᾽, ᾿Αθάνα, ἐπιπλήσαιο μὲν ἴσως, 

θείης δ᾽ εὐσιπύους ἐξ εὐ λῤομολας, 

489. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αὐτονόμα, Μελίτεια, Βοΐσχιον, αἱ Φιλολάδεω 
καὶ Νιχκοῦς Κρῆσσαι τρεῖς, ξένε, θυγατέρες, 

ἃ μὲν τὸν μιτόεργον ἀειδίνητον ἄτραχτον, 
ἁ δὲ τὸν ὀρφνίταν εἰροχόμον τάλαρον, 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΙῈ ΡΑΓΑΤΙΝ 

« ΟΡΘΙἃ ; 48 Γροθηΐθη (δ θοίδοθυο ΠΟΥΘτὴ 80 18...» ἡ 

Βαμηρβὶξ δυΐθιη ΡΈΘΙ]α οογοπἃ5 δὲ οἰ Ππᾶτᾶμπι οἵ οππὶ Θομηΐ8- 
Ἰασυπάδιη ὨΔΌΘΓΟ ἴῃ ἰδβε νυ (αξθ115 υἱΐδιι ;  ὀἼἊβαϊοηΐθιι5, 

οἱ αἰχῖξ : « ΟἸπηΐ 81} δοοδρίο ἀθοϊπιδιη ΕΠ] Γοτᾶ τα , Ὁ 
« ΟΥ̓ΡΙ͂ ; ἰὰ δυΐθπι ΠΠΟΓΌΓΩ-ΘΧ-ΟΡΘΙῈ οἵ δοοῖρο δἰ ἱπηρουίϊ.» 

286. ΤΕΟΝΙ.Ζ. 

Τγθὲ βυτητηδ ἀδχίνγα ἀβάιθ6 δα ρδἰτηδτα 

οἱ ἀοἀγδηΐοιη ἱπέοστυτη Βι(ἰοη οοηΐοοϊξ; 

δἸΐογα δαΐθιη Απἰδηΐγα δαϊπηχὶξ, ἴῃ τηθᾶϊο Ὑ61Ὸ 

τηδοδη Γι πὶ οἱ υἱγρίηθ8 ΒΙ[ὰ γδοἰΐ. 

δου 8 ΠΠάταπι ΡΌ]ΟΠουτίμηα,, Ὀΐαπα, ἤοο ποίατη ΟΡ 

οογαϊ Παθθα5., {γ1π|- Δ ο 8 ΘΟΓ ἀτηθῃ. 

287. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Ὀίδηδ,, Εἰδὶ ἤσπο, ΡΥΘΘΟΙ Γ-υῖγρο, ἀογηΐηᾶ τη] γα, 

ὈΠΌΪῚ {65 ᾿ἰτ θΠῈ ἐΘχί Γὴ8 : 

80 ΒΙ{16 φυϊάθιη [88 ΘΒΟΓΌΓΙΩ - 58] δηΐ68 δἰ θογαυ ἀραμαι ̓ 

οἵ οδθ]ψαα Μωδηᾶγὶ Πυτηΐηᾶ το θη 85: 

Πανὰ δαΐθμι Απίϊδηϊγα υἱοίηαπι οχοορίίανι ογπδπηοπΐσμη, 

δα 5ἰηἰβίγυτη ΠΥ δοοϊπδίατῃ Ἰδίᾳ; 

ΠΙυὰ ͵ᾶπ ΡΓῸρο ἀθχίγα Παθηΐα, Ἰα αἰ η6- ΡαἸ πιο-4α8 16 

ΒΌΡΟΙ ἀοαγδηΐομι, οο ΒΙιΕἰοη Δβοϊνίξ. 

288. ΕΟΝΙ ΖΕ. 

Τιγοομοα 5. ΠΠ, Αἴμθπο οὲ Μοι θα 

οἵ Ρμϊηΐο ΟἸοηίβαιθδ, ἸΔ ΒΟΥ 8- 8 Δ 155] π|ς, 

ΟΡΘΓῸ ΠῚ 6Χ ἀθοϊ μηδ ΟΔΡΔΠ.- ΔΗ ΪΠ)0- Ῥαγίθηι, ἃς ἸΔθΟΥ -ἃρίαχτα 

[ἀϑππ,, οἵ βίδῃγϊηδ αἰβοου ποηΐθι 

Τα απ, ἰυσογα τ οδηΐδίγ θη, οἵ τοΐϊαπᾶοβ 

δΙΟΤΉΘΓ65, οἵ 4ι851}}8 ἢος φαοπάδιῃ Ἰαπα-σαιαθηΐζία, 

οἵ βρδίΠιδϑ σγᾶΥ 65 ΤῊ] ΟΡΘΓΌΒΔ5 Πᾶ806., ῬΔΌΡΘΙΟ5 

ΟΧ οχίσιιϊβ οχῖραδιη ρΡοΟΥ ΙΟπθιη ἐδὲ ἀοαοδΙηα8 : 

Α4ὈΔΓΕΠῚ ΤΉΔΉϊ5 ΒΘΠΊΡΘΙ, ΜΙΠΘΡΥἃ, ἱπηρ]6 88 ̓ Π-ῬΟΒίθΓ ΠΩ, 

(δοίαβαιθ Ρθηι-ἰν 65. χ ρθηι- πα ρί5, 

289. Ε]ΌΒΌΕΜΝ, 

Αὐΐοποιηᾶ, ΜοΙἱΐθα, Βοϊβοίυμη, ΡΒΠ]οΙαἰ δ 

οἱ Νίουβ, ΟΥ̓δϑ888 ἴγθβ, ὁ βοβροβ, ἢ], 

πιῶ Π]8- οὐ Ποἰθηΐθηη ΘΠ ρον - Ὑ Ὁ] Ὀ ]Θ μὰ ἔαϑμη ; 

114 ποοίατηυμη ἸΔΏΔΓ ΠῚ 4 ΔΒ] Τὴ ; 

ΑΤΙΘΡ 5 ἰοϊαπὶ ἀυδ ἰαν θη] 6 ἄθεοι, 

ϑουῖα οἂρὶϊ, οἰ ΠΥ ἈΠ 416 51:01, την π6 ριὸ}]ὰ 
ΤΏΤΟΓ ΔΠΊΔΙΟΓ πὶ ΥἾγ ΘΓ Ἰοοῖα ἀάρα8. 

1)6 ποβιγὶβ ἀθοϊπηδπι γόύθοὸ {101 ἀιιοβιϊθαβ, ἰπαα] : 

ΖἜσαᾶ ρβῖο, Ἰχογιπὶ ἴὰ οαρα ἄδαις ὙΘΠ15. 

«80, ΤΕΟΝΙ4. 

ῬΟΧΊΘΡΙΟΥ ῬΆΪΠΟ αιἃ 56 ἰθηι5 Ἰηβιϊτα ΟΠ}, 
Βιϊοη μος ναρὶο Παπηΐηα ἔδοϊς ορυβ. 

ΑααΙαΙΣ ορροβίταπι Ἰαϊα5. ΑἸ ἰδηΐνα : ΡΆ 618 
Εἰ νᾶρὰ ΜώδΠαΙ Πιυιπλῖπα, διαὶ Βιιω. 

511 ΘΟΥΙ ΕὀῸῚ, παῖα Τονὶβ, Π]Δ Πα, τοβάπηι8, 

Ηἰΐο τ} ]}Ὀ]1οὶ σου δῃ8 βθἀ δ ἰΆΡον. 

287. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Ηφο Ὀϊδηᾶ ἰυδηι 5] γθαὶ αιδα Ππλ θυα γθβῖθμι, 

ΤΟΡΡΘΠΆΪΠΟ τπᾶησαμη ἰοχῖα ἸΔΌΟΤΘ ἀδίαγ, 
Ουΐρρθ ορὺβ εϑὶ Βι1165 5] [Δ 115 στα ρα] 1, 

ΜΩδηάθγαι ἤπιθπη5 ΟὈΥ 5 1ρ886 51} ]. 
ῬΙΡΟΧΙΠλὰ5 Δοοοάϊ: ἤανῳ ΙΔ ΡοῸ Απιϊαηῖτ, 

ΑΠΊΠΪ5 ἈΒΡῚ ΟΟΓΥΪ ΓΙρὰ 5ἰπἰβίγα υἱγεῖ, 
Βιϊ θη. δ ϑραϊϊαπι ἔδοϊ! αν σθητῖα ρα] πνὶ, 

Οἰμηΐὰ αι Πανίιβ ἀοχίθυϊογὰ υἱάσι, 



ΘΑΡΌΤ ΥἹ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΡΕΡΙΟΑΤΟΆΙΑ. 
“δ ἃ δ᾽ ἅμα τὰν πέπλων εὐάτριον ἐργάτιν, ἱστῶν 

χερχίδα, τὰν λεχέων Πανελόπας φύλαχα, 
δῶρον ᾿Αθαναίᾳ Πανίτιδι τῷδ᾽ ἐνὶ ναῷ 

θῆκαν, ᾿Αθαναίας παυσάμεναι χαμάτων. 

290, ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Ῥιπίδα τὴν μαλαχοῖσιν ἀεὶ πρηεῖαν ἀήταις 
Παρμενὶς ἡδίστῃ θῆχε παρ᾽ Οὐρανίῃ, 

ἐξ εὐνῆς δεχάτευμα- τὸ δ᾽ ἠελίου βαρὺ θάλπος 
ἣ δαίμων μαλακοῖς ἐχτρέπεται Ζεφύροις. 

291. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Βαχχυλὶς ἣ Βάχχου χυλίχων σποδὸς, ἔν ποτε νούσῳ 
χεχλιμένα, Δηοῖ τοῖον ἔλεξε λόγον " 

« Ἦν ὀλοοῦ διὰ χῦμα φύγω πυρὸς, εἰς ἑκατόν σοι 
« ἠελίους δροσερᾶν πίομαι ἐχ λιδάδων, 

« ἀδρόμιος χαὶ ἄοινος. » Ἐπεὶ δ᾽ ὑπάλυξεν ἀνίην, 
αὐτῆμαρ τοῖον μῆχος ἐπεφράσατο- 

τρητὸν γὰρ θεμένα χερὶ χόσχινον, εὖ διὰ πυχνῶν 
σχοίνων ἠελίους πλείονας ηὐγάσατο. 

292. ΗΔΥΛΟΥ. 

Αἴ μίτραι, τό θ᾽ ἁλουργὲς ὑπένδυμα, τοί τε Λάχωνες 
πέπλοι, χαὶ ληρῶν οἱ χρύσεοι κάλαμοι, 

πάνθ᾽ ἅμα Νιχονόη " συνεπέχπιεν- ἦν γὰρ Ἐρώτων 
καὶ Χαρίτων ἣ παῖς ἀμόρόσιόν τι θάλος. 

Τοιγὰρ τῷ χρίναντι τὰ χαλλιστεῖα Πριήπῳ 
-γεδρίδα χαὶ χρυσέην τήνδ᾽ ἔθετο προχόην. 

298. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ὃ σχήπων καὶ ταῦτα τὰ βλαύτια, πότνια Κύπρι, 
ἄγκειται χυνιχοῦ σχῦλ᾽ ἀπὸ Σωχάρεος, 

ὄλπη τε δυπόεσσα, πολυτρήτοιό τε πήρας 
λείψανον, ἀρχαίης πληθόμενον σοφίης" 

σοὶ δὲ ἹΡόδων ὃ χαλὸς, τὸν πάνσοφον ἡνίκα πρέσόυν 
ἤγρευσεν,, στεπτοῖς θήχατ᾽ ἐπὶ προθύροις. 

294, ΦΑΝΙΟΥ͂. 

Σχήπωνα προποδαγὸν, ἱμάντα τε, χαὶ παραχοίταν 
γάρθηχα, κροτάφων πλάχτορα νηπιάχων, 

χίρχον τ᾽ " εὐόλπαν φιλοχαμπέα, καὶ μονόπελμον 
συγχίδα, καὶ στεγάναν χρατὸς ἐρημοχόμου, 

Κάλλων ἙἝἭ ρμείᾳ θέτ᾽ ἀνάχτορι, σύμρολ᾽ ἀγωγᾶς 
παιδείου, πολιῷ γυῖα δεθεὶς χαμάτῳ. 
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ἰογέϊα 5 πη} ῬΘρΙοσιηι δρέθ- βίδγηϊμδ- ἰγαοϊδηΐοιη ΟΡοτὰ- 
τϑάϊαμη, ἸΘοἵΐ ῬαΠΘΙΟρΟ5 ουβίοάθμη :ὀ [τίπμη, Ἰαυρογαμη 

ἀοηυτη ΜΊΠοσυ 1,8 ηἰ ἢ οδ8 ΒΟΘΟΘ ἰπ ἴΆπο 

Ροβυογαηΐ, ΜΙηοτυ ἀθβιπθηΐοβ ἸΆΠΟΓΘ5. 

290. ΘΠΙΟΒΟΟΒΙΟΙ5. 

ΕἸΔΌΘΙ τὰ ἸΘπῖθι18 ΒΘΙΏΡΘΙ τηϊΐο υϑηξς 
Ῥδυτηθηἶβ ἀ] οἰ 5βἰ πηδτη ροβυϊξ ἀρὰ Τδηίδμι, 

6χ Ἰοοΐα]ο ἀθοϊτηδῃη ; 50115 δαΐθιη σγδυθ ἢ ΔΓογ πὶ 

ἀθᾶ ἴρβα ᾿θηϊθιι5 ἀγοοΐ Ζθρυτγίβ. 

291. ΑΝΤΙΡΑΤΗΙ. 

ΒΔΟΟΒΥΒ, «υιόθ ΒΔΟΟΝΙ οΔ]1ο65 δυδουδί, δἰψθααπᾶο ἱπ 

ΟΌΡδη5, Οδγοσὶ ἰδ]1ὰ αἰχὶξ γουθὰ : [τογΒῸ 

« Βὲ Ρογηϊεϊοβὶ ἰσηῖβ Παρσέυτη οἴἴαρογο, δὰ οοπέπμι {0 ὶ 

« 50165 τοβοία 15. ὈΙΌΔΓη οχ Πυδηξβ, 

« 51η6- ΒΙΌΓΗΪΟ 80 Υἱπο. » Αἴ δὶ διηογϑὶξ 6- οδ]ατηϊίαίο, 

δοἄοτη- 16 ἢδης Ττηδο ἴηδηη ὀχοορσίίανϊξ : 

Ῥογίογδίο ἴῃ τηϑηυτη 5αγηρίο ΟΥὈΓῸ ΒΘΠΘ ρ6. ἄθη805 (ηγι ο5) 

[πη008 50165 οἰέαηι ΡΙ το 5 δἀβρϑοίανϊξ, 

292. ἨΕΌΎΥΠΙ. 

ΜΙΐγῶ, δἔ ραγρυγθα βυθίυηϊίοα, δ 1,Δοοηΐοϑ 

ῬΘρΙα, οἵ Ἰϑυϊογαπι δυγοὶ οδ᾽δγηΐ, 

ΟἸΩΠἶἃ 5: πγ}}} Νίοοπος " δαϊ πα! οαΐα βαπί, φαΐρρα ογδΐ ἀπιο- 

οἱ ἀγαίϊδγα μη ΡΈ6]1ἃ αἰνίπιιβ φυϊάδτη 05. [τὰ 

Οὐδρτορίου οἱ φυϊ-Ἰυαϊοαντξ ἀθ ργοίο- υϑηυβίδί!β, Ῥυαροὸ 

ΒΙΠΠ]6ἱ -Ῥ θὰ οἵ δυγθαμι ἢππῸ ρΡοϑιιϊξ Δα ΔΙ 6 μη. 

293. ΓΕΟΝΙΘΕ. 

ϑοίρίο οἵ ἤδθοοθ β8η8}18, υθηθγδηᾶὰ ΟὙΡΥΐ, 

δρΡροπάδηΐ ογηϊοὶ βρο]α 46 ϑοοπαγθ, 

δυΐξίυβαπα βογαϊᾶτβ, τυ] ΓΤ ΤᾺΘ-Τἰ Πο5: ΡΘΓῶ 

ΤΟΙ ΦαΪοΘ, υϑίθυβ ΡΊΘ ποθ βαρ οπίϊ. 

ΤΙΌΙ δαΐοθτα ΒΠοᾶο Ῥυ] ΟΠ ΘΓ, 58 ρ θη 551. ΌΤη ὉΔῚ ΒΘ ΠΟΙ 

γϑηδίαῃβ ζαϊξ, ἤδο οὐγο ΠἸ5-ογηδίο ροϑαϊ ἴῃ νϑβεϊθα]ο. 

494. ΡΗΑΝΙ. 
[ δοουθδηΐθην 

Βοϊρίομθιη ρϑάυτῃ -ρυοστοαϊθηζ υχ-ἀπόθιη, Ἰογυτηχαθ οἵ 

[γι δτα,, ἔθ ροσ πὴ ῬΟΓΟΙΙΒΒΟΓΘΠῚ ΡΌΘΓΠΙ ΠΣ, 
ΔΗΠΌΪΌΤΩΤαΘ Β6Π6-ἴογπδίμιτη ΟἸΙΓΎ - διηδηΐθιη-] 1 η688, 6 

ΒΟΟΟΌΓΠΩ, 80 ἴδρτηθη οδρ (ἰ8 60 1115, [ἀπΐ8-5016 80 

ΟἍ10 Μογουτίο ροβαϊΐ ἀουγηΐπο,, βυγηθο]α ἰηϑι 1015 

ῬαΘΙΙ 5, 56 111} ΤΩ ΘΤΩΌΓὰ υἱποΐιι8 ἸΆΡΟΤΘ. 

291. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Ῥεβιϊβ ἃπι5 ΟΔ]ἸοαΠ Οἴπὰ ΤΟΥ ἴογία ουθατοὶ, 

ΤΑΪ65 ογα ῥγϑοαβ φοποῖρὶϊ ἀπῖθ Τουεπὶ : 

51 ΒΌΡΘΓΑΓΘ τ ἀδίαν μδο ἱποθηάϊα.,, οαπίτ πὶ 
Ῥαγὰ τη 50165, ριιγα ΒΙΒοῖυν ἀχαᾶ. 

Πμοηρα ΤὺῖΡΟΡ οὐῖϊ. 5864 Ὁ] ἀἰβουϊ πιθη ἀρ υϊῖ,Ὁ 

Τηνυθηϊὶ χυδ}ϊ [ἢ] ογ οὶ ἀρῖς ἀθαπι. 
ΠΠοΟ πᾶπὰ ΟΥΒΥΪ ΡῈ τΉ}16 [ογαπαΐπα 5065 

ΜΊΠ6 υἱάθηβ, γοἱ! 56 πδραὶ 6556 γθᾶπη. 

292. ΒΕΡΥΤΙΙ. 

ΡαγΡαγεαπι γα] πα, τα γάπη 8 ΒΑΡ  ἐυβάιιε 1 ἀοδηδ᾽, 

Οὐΐχας Πο5 Εχ 8ΓῸ ἔδοϊι5 δοδῃϊ 5 ΟΝ, 

Οππηΐα ΝΊοομΟα 5ϊπιὰὶ δροΐαυ!ς : ΔΠΊΟΤΊΙΠΙ 
Ναπιπαδ 1Π|4 οἱ ὙΈΠασιιπὶ ΠΟΡ116 σογθῃ εγᾶΐ. 

ΓΩΒΌΡΕΓ Ἔρτερῖο [ὈΓΠΊ88 βρθοίαυα ῬυΪΆΡΟ 
ΝεΡγάα, εἰ εχ αὐτὸ βδογαὶ Δα) ου μη. 

14, 
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29ὅ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Σμίλαν Ἀσχώνδας δοναχογλύφον, ὅν τ᾽ ἐπὶ μισθῷ 
σπόγγον ἔχεν καλάμων Ψαίστορα τῶν Κνιδίων, 

»,7 , , Γ 
χαὶ σελίδων κανόνισμα φιλόρθιον, ἔργμα τε λείας 

σαμοθέτω, χαὶ τὰν εὐμέλανον βροχίδα, ΄ 
χάρχινά τε σπειροῦχα, λεάντειράν τε χίσηριν, 

λ } ς “ " Γ χαὶ τὰν ἁδυφαῇ πλινθίδα καλλαΐναν, 
μάζας ἁνίχ᾽ ἔχυρσε τελωνιάδος φιλολίχνου, 

Πιερίσιν πενίας ἄρμεν᾽ ἀνεχρέμασεν. 

290. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

᾿Αστεμφὴ ποδάγρην, χαὶ δούναχας ἀνδιχτῇ μφη γρὴν . υ ς ἀνοιχτηρᾶς; 
, Ἁ Ὡ 

καὶ λίνα, καὶ γυρὸν τοῦτο λαγωοδόλον, 
ἰοδόκην , καὶ τοῦτον ἐπ᾽ ὄρτυγι τετρανθέντα 

5“Ν κ᾿ “- ΕῚ Η ς , 
αὐλὸν, καὶ πλωτῶν εὐπλεχὲς ἀμφιδόλον, 

« , ’ ὶ χε ᾿" "Ὁ 
Ἐρμείη Σώσιππος, ἐπεὶ παρενήξατο τὸ πλεῦν 

[τὰ ’ Φϑ 9. ΄ Ὁ 
ἥδης, ἐκ γήρως δ᾽ ἀδρανίη δέδεται. 

297. ΦΑΝΙΟΥ͂. 

Ἄλλχιμος ἀγρίφαν χενοδοντίδα, χαὶ φιλοδούπου 
φάρσος ἄμας, στελεοῦ χῆρον ἐλαϊνέου, 

ἀρθροπέδαν “ στεῖμόν τε, καὶ ὠλεσίόωλον ἀρούρης 
σφύραν, καὶ δαπέδων μουνορύχαν ὄρυγα, 

καὶ χτένας ἑλχητῆρας, ἀνὰ προπύλαιον Ἀθάνας 

θήχατο, καὶ ῥαπτὰς γειοφόρους σχαφίδας, 

θησαυρῶν ὅτ᾽ ἔχυρσεν, ἐπεὶ τάχ᾽ ἂν ἃ πολυχαμπὴς 
ἰξὺς χεῖς ᾿Αἴδαν ᾧχετο χυφαλέα. 

298. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

ἸΠήρην, κἀδέψητον ἀπεσχληρυμμένον αἰγὸς 
στέρφος, καὶ βάχτρον τοῦτό γ᾽ δδοιποριχὸν, 

χῶλπαν ἀστλέγγιστον, ἀχάλχωτόν τε χυνοῦχον, 
καὶ πῖλον χεφαλᾶς οὐχ ὁσίας σχέπανον᾽" 

ταῦτα καταφθιμένοιο μυριχίνεον περὶ θάμνον 
ΘΝ 7} 9 Ν ͵ ἈΝ πὴ ,ὕ 

σχῦλ᾽ ἀπὸ Σωχάρεος Λιμὸς ἀνεχρέμασεν. 

299. ΦΑΝΙΟΥ. 

Φάρσος σοὶ γεραροῦ τόδε βότρυος, εἰνόδι᾽ “Ἑρμᾶ, 

χαὶ τρύφος ἰπνεύτα πιαλέου φθόϊος 

πάρχειται, σῦχόν τε μελαντραγὲς, ἅ τε φιλουλὶς 

δρύππα,, χαὶ τυρῶν δρύψια χυχλιάδων, 
ἀχτά τε Ἰζρηταιΐς, ἐὐτριδέος " τε ῥόειπα 

θωμὸς, καὶ Βάχχου πῶμ᾽ ἐπιδορπίδιον" 

τοῖσιν ἅδοι χαὶ Κύπρις, ἐμὰ θεός" ὕμμι δὲ ῥέξειν 
ψημὶ παρὰ χροχάλαις ἀργιπόδαν χίμαρον. 

800. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

“ , 3 , ΄ Ἷ “ , Λαθρίη, ἐκ πλανίου ταύτην χάριν ἔχ τε πενέστεω 
χὴξ ὀλιγησιπύου δέξο Λεωνίδεω, 

ψαιστά τε πιήεντα χαὶ εὐθήσαυρον ἐλαίην, 

χαὶ τοῦτο χλωρὸν σῦχον ἀποχράδιον, 
Φγτἢ ἀρ τὶ ἀρ ἐφ ὦ » "2 

χεὐοίνου σταφυλῆς ἔχ᾽ ἀποσπάδα πεντάῤῥαγον, 

] 

ἈΝΤΗΟΊΤΟΟΘΙἙ ΡΑΙΑΤΙΝᾺΕ 

295. ΕΣ ΒΡΌΕΜ. ᾿ 

[πηϑγοθάθ 

Οὐ] [ΘΙ Παπὶ Αϑοοπδϑ ἃ αἰ ηἶ5-8ου]ρέογοιι, φυδιιαι οί 
ΒΡοηρίαμη Ὠδθαΐ ΟΔΙ ΠΟΤ πὶ ΔΌΒίθγβυγοτη Οπί ότι, 

80 Τ]ΔΥΡΙΠΌΤη ΓΟΘΌΪ τη Τοοΐϑ-ἃιηδηΐθιη- ποθ, οἵ Β6ρθπὶ 

βἰϑηδίογι!, οἔ θθηθ- πίργαπι δἰγατηθηΐδγίατη, [ Ῥομᾶθυβ 

ΟἸΓΟΪΠΟΒ4 116. 8ρ γ8-ογηδη 8, Ἰδου ραίογθιηαι6 Ῥυμηΐθθιη, 

οἱ βιιδυ - ἰ {Δ α ΠΡ ΟΟ]ΟΓΟ αἰ δγου! τη γα] θύτη, 

Ρδηθ φυδπᾶο οὈἐϊπαἱξ ἐΘἸο γί ατὰ ἸΓΟΟΙ ΘῈ 8: ΔΓ, Ὁ 

Ῥίον ἀἴθιιβ ραυρογία! 5 ἰηβίγιμηθηΐα Βα Βροπαϊξ. 

290. ΔΕΟΝΙ. 

50] ἀδῃ Ρραϊοδηη οἵ δῦ παϊη65. ἑθηα! ] γι τη, 

οἱ 1ἰπᾶ, δ ουσγαχῃ ἢος ἸΘροΥθιι5- [γα 15- θαουϊατα,, 

ΡΒδγοίγδπι, οἵ μᾶπο ἵπ οοξαγηΐοθπὶ ῬΘΡ Ὀγΐδηη ᾿ 
ΕἰΡίατα,, οἵ παίει! ην- ἀυΐαση 6 π6 ΡΙΟχῦϊη τοΐθ, 

ΜΟΓΟΌΤΙΟ ΒΟ ΒΙρΡΡαβ, φαοηίΐίδτη δηδυ σανὶς ΤηΔΟΓ πὶ Ῥαγΐθυη 

Ἰανθηζα 8, οἵ Ὁ βοηθοξαΐοτῃ ἤθ6 . ΠΠΠ αΐο υἱηποίαβ- 68. 

297. ΡΗΑΝΙΞ. 

ΑἸοΐπγι8. {ΓΟ Ππὶ ἀρ η 1 θι15-οαγθηΐθμι, οἵ γοϑοηδη 

ἐγδστηθηξαχη ἸΙσοη5., τη γῖο υἱάαμὴ οἰθασίηθο, 

ΤΩ ΘΠ Γᾶ -Ὑἱη οἰθηΐθιη ()....... οἵ Τγδηρθηΐθιη- ] 6 ᾶ85 ἀστὶς 

τη] απ, οἵ ἀγνὰ ἰοαϊθηΐθτη.- απ ἀθηΐθιη τηδυγᾶτη., 

80 ΡΘοίίη68 ἰγδοίογοβ, ἴῃ υβϑίϊθϊο Μίποσν 

Ῥοϑβυϊξ, οἵ οοπίοχίδβ θυγ- σου δ ΘΟΥθ68, 

ἰη- πο βαιτοβ Φαστῃ ἰηοἰαϊξ, φυδηδοχυΐάοιη Ὀγονΐὶ τὰ] ἔα τη- 

βρὶπᾶ Ὑδὶ ἰη Οτουχῃ ἰν β8θΐ ργοπᾶ. [σατγναία 

298. ΧΕΟΝΙΌΕ, 

Ῥογδηὶ, π60 βυθαοίιαμι πα υγαΐαμη ΟΔΡ6}18 

ΟΟΥΌΤη,, οἱ θαουϊαπι σης {{ἰπογ]-δρίυπι, 

οἵ Ἰασθηδιη-βοουίθδῃι ποη-ἀο γοδίδιη.,, οἵ 81η6- γ6 ΤΔΓΒῈ - 

οἵ ρΠΠ]θαπι οδρ [18 Ποη ΡΪΪ ἕθστηθῃ : [Ρίπιη, 

Πις ἀδίαποί! τυ τ] σΘιι πὰ οἶγοδ ἀπ. ΠῚ 

ΘΧΌΥΪΔ5. ἃ ϑοΟθδΓΟ ΕΔΙΠΊ65 ΒΌΒΡΟΠαΪ. 

299. ΡΗΑΝΙΞΕ. 

Ἐγαβίαπι {ΠῚ σοηθγοϑῶ ΠοῸ αν, Υἱδ} 18. ΜΘΓΟΌΓΣΙ 

οἱ γαστηθηζαμπ ἔπ Γπδοθδθ Ρἱηραΐθ ΡΙΔοΘηΐδ8 

ΔΡΡοβί[-ϑιηΐξ, Ποῦβαα6 ηἰστα- 0] 15, δὲ δι οδ- ΘΙ ΠῚ γΔΓΈΤΩ 

ἀτυρῶ,, οἵ ὀαβθοῦαχη γϑιηθηΐδ ΓΟ ΙΠΔΟΓΌΓΩ, 

[αυϊηάψια Οτοίϊοα, θΘηΘ4.6 ἔγδοίϊ δος ὶ (Ὁ) 

δοοῦγιβ, οἱ Βδοοῦὶ Ροου!] τ Ροϑί οἰ θοϑσταίαχη : 

φυΐθυβ σαυάοδΐ οἵ ΟὙργίβ, τηθὰ ἀθᾶ. ΨῸΡ18. δυΐθῃι τηδοίδ- 

τὴ6 δἷο ἰῃ 1 ξογ6-ΟΔ] ] 050 ΔΙ θα μ- 668 ΘΔρΡΘΙ Πα π. {ΓΟ 

300. ΕΟΝΙ.Ζ. 

Ευγ ϊνὰ- θα, 6Χ γᾶρὸ Ποὺ ἀοηυμη ΘΧα 6 ῬΔΌΡΟΙΡ 

οἵ δχ Ῥϑηυχηπίηορα οἂρ6 ϑοηϊάδ, 

ΠΡάζαδ Ρἰηρυία οἵ θ6Π6-ββθυυδίδῃη οἰ γ8 ΠῚ, 

οὗ ᾿ιᾶης υἱγίάθιη Ποῦμη 8-τιη0- ἀθοοΓΡίΔ ΠῚ; ἴτὰμ, 

οἵ νἱποϊοηΐθ ἀνθ πᾶ 06. ἀργορίδπ:Ῥγίθμι ἀυϊ 486-80 ῖπΠο - 
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πότνια, χαὶ σπονδὴν τήνδ᾽ ὑποπυθμίδιον. 
“Ἦν δέ μέ γ᾽, ὡς ἐκ νούσου ἀνειρύσω, ὧδε χαὶ ἐχθρῆς 
ἐκ πενίης δύσῃ, δέξο χιμαιροθύτην. 

801. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Τὴν ἁλίην Εὔδημος, ἐφ᾽ ἧς ἅλα λιτὸν ἐπέσθων 
χειμῶνας μεγάλους ἐξέφυγεν δανέων, 

θῆχε θεοῖς Σαμόθραξι, λέγων ὅτι τήνδε, χατ᾽ εὐχὴν, 
ὦ λαοὶ, σωθεὶς ἐξ ἁλὸς, ᾧδ᾽ ἔθετο. 

802. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Φεύγεθ᾽ ὑπὲχ χαλύδης, σχότιοι μύες" οὔτι πενιχρὴ 
μῦς σιπύη βόσχειν οἶδε Λεωνίδεω. 

Αὐτάρχης ὃ πρέσδυς ἔχων ἅλα χαὶ δύο χρῖμνα 
ἐκ πατέρων ταύτην ἠνέσαμεν βιοτήν. 

Τῷ τί μεταλλεύεις τοῦτον μυχὸν, ὦ φιλόλιχνε, 
οὐδ᾽ ἀποδειπνιδίου γευόμενος σχυθάλου : : 

σπεύδων εἰς ἄλλους οἴχους ἴθι (τἀμὰ δὲ λιτά), 
ὧν ἄπο πλειοτέρην οἴσεαι ἁρμαλιήν. 

803. ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ. 

Ὦ μύες, εἰ μὲν ἐπ᾽ ἄρτον ἐληλύθατ᾽, ἐς μυχὸν ἄλλον 
στείχετ᾽ ( ἐπεὶ λιτὴν οἰχέομεν χαλύθην), 

οὗ χαὶ πίονα τυρὸν ἀποδρέψεσθε χαὶ αὔην 
ἰσχάδα, χαὶ δεῖπνον συχνὸν ἀπὸ σχυδάλων. 

Εἰ δ᾽ ἐν ἐμαῖς βίδλοισι πάλιν χαταθήξετ᾽ ὀδόντα, 
χλαύσεσθ᾽, οὐχ ἀγαθὸν χῶμον ἐπερχόμενοι. 

804. ΦΑΝΙΟΥ͂. 

Ἄχτῖτ᾽ ὦ χαλαμευτὰ,, ποτὶ ξερὸν ἔλθ᾽ ἀπὸ πέτρας, 

χαΐ με λάδ᾽ εὐάρχαν πρώϊον ἐμπολέα. 
Αἴτε σύ γ᾽ ἐν χύρτῳ μελανουρίδας, αἴτε τιν᾽ ἀγρεῖς 

μορμύρον, ἢ χίχλην, ἢ σπάρον, ἢ σμαρίδα, 
αὐτόθεν αὐδάσεις με τὸν οὐ χρέας, ἀλλὰ θάλασσαν 

ο΄ πιμῶντα, ψαφαροῦ χλάσματος εἷς ἀπάταν. 
Χαλχίδας ἣν δὲ φέρης φιλαχανθίδας, ἤ τινα θρίσσαν, 

εὐάγρει" λιθίναν οὐ γὰρ ἔχω φάρυγα. 

218. 

γϑηθγδηᾶα, οἵ ΠΠθαἰϊοποση μδης ἀ6- [πᾶο-συξξογατη. 

5] σϑῦοὸ π8 αυΐάοτη, αἵ 6 τῆοῦθο τοίγαχ βίϊ, 5ἷο δὲ ἰηϊτηῖοα 
ΘΧ Ραυρογίδξο ΠΡΟ γᾶγ 5, οχβρϑοία σαρθ Δ τὴ -τηδοίδξ στη. 

301. ΟΑἸΙΠΊΙΜΆΟΘΗΙ. 

ΒΔ Πὰ πῇ ἘΠ ΘΠΊ15, ἴῃ 400 58] ἔπι ΘΟ ἄθη85 

ῬΓΟΘΘ]]Δ58 τηδρτδϑ ουϊίαυϊξ φῦ 5- 4] ἰθηϊ, 

ΡοΒβ αἰ βδτηοίγδοῖθιιβ, ἀἰοθπβ : Ηδησοο 6 γοΐο, 

ΟΡ̓ΟΡΕΪ,, βογσγαΐιβ δχ 8816 Ὠΐο ροβυί. 

302. ΓΕΟΝΙΌ4. 

ΒΓ αρίΘ οχ οαϑᾶ, [θη ΓΙ οοϑὶ ΠΠΌΓΘΒ : ΤῊ ΒΘΙΕΙΠῚ ΤΉΪΠΪΓῚΘ 

ΠΟΥΪἔ ΤῊΌΓΘΒ ῬάβΟΟΓΟ ρδΠδγίυτη 1,Θοηϊ 8. 

Οοηΐοπέιι5- 656 βοπθὸχ φυδηᾶο- βοΐ 5816 πὶ οἵ ἄϊοβ ρᾶπ68- 

ἃ Ῥδΐγ 5 ἤδη ῬΓΟΡΑΥ τοι υἱΐδγη. [πογάθδοθοϑ : 

Οὖυ ἰριέαγν Γο 6 Π5- Ρογυθβίϊσαβ [816 σαυτπη, ο ᾿σατίογ, 

δοίξ- Ἴδ Π6 ρυγρατηθηΐα αυϊάθτη συβίδίιτιβ᾽ 

Ἐδϑβέϊπυβ δὰ 4]145 γϑᾶθ ἄοτηοβ (πιθᾶ οπῖπι βυηΐξ ἰθηιΐ4}), 

6χ φυΐθιι5 ἀθυπαδη τ ΟΥΘ τὰ δα 6 Γ685 υἱοΐαπι. 

303. ΑΒΙΘΤΟΝΙΒ. 

Ο ΓῆυΓ6Β, 8ὶ ῥδηΐβ ρΡοίθπαϊ-οδιβα Ὑϑη βἐ15, δὰ ον 8]1ἃ 

γδάϊΐο («υΐρρα ἔδηπθγα ΠΡ  ἔἌγηι8 οα58}}, 

δὶ δ ρίηρσυθπι σαβθῦτγη ΔΌγοά 5 οἵ 51 ΟΘ Τὴ 

ἤοῦμῃ, οἵ οὥπᾶτη ἰαγρᾶτη σαρίθίΐ5 ὁχ ΡυΓραγηθ 5. 

51 Ὑ6γῸ ἰπ πηοὶβ Π᾿γῖ8β ᾿ἔογα γα δοιθίϊβ ἀθηΐοτη, 

ΡΙογ  Ὀ {15., ΓΔ] πὴ ΟΟΓΩ5βα ΟΠ 6 πὶ ΟΡΘαΠηΐο68. 

304. ΡΗΑΝΙΞ. 

Ο ᾿ἴογ8}18 ῥἰβοδίοσ, ἰη βἰοσαση υϑηὶ ἃ ρμοΐγα, 

οἵ π|6 δοοῖρα Β6η6- πο] ρΙ θηΐθυῃ σηδίπ ΠΤ ΘΠ ΡίΌΓΘΓΩ. 

Βῖνο ἴα ἰῃ πᾶ588 ΤηΘ]ΔΠΈΓΟΒ , 5106 οδρὶ5 Δ] Ό 6 ΠῚ 

ΤΩΟΓΙΩΥΓΏΓΙΩ,, Υοὶ [ΓΔ ΌΓΩ, Ὑ6] ΘΡΑΓΊΠΊ, Ὑ6] ΒΙΠΔΥΙ ΘΓ, 

βίδξ τη ἀΡΡΟΙ 415 Τὴ6., Φαΐ ΠΟ ΟΔΥΠΘΠΊ,, 564 ΤηΔΓΘ 

ΒΟΠΟΙΘΙΏ, 516 οἱ ἤππιβίϊ ἐς ϊυτη-α (Δ]1Δ ΠῚ. 

Αἴ οδιδϊοι 88 51 [Ὁ Γ5 βρ1Ποβᾶϑ, γὙ6] Δ! Πα δτὴ ΟΡ ΘΔΠῚ, 

[δυϑίθ- Ρἰβοδηβιυαὶα : Ἰαρί ἄθδγη δηΐπὶ ΠΟῚ ὮΔΠ6Ο συ δ. 

302. τεονιῦξ. 

Ἠδο δ) βίβίε οᾶβᾶ : π8ΠῈ ρᾶγνα 16 ηἀϊ5 δϑὶ Γθ8, 
Νες Βοπᾶ ρᾶβοοπιῖβ τηπτῖθι}5 ἀγοῖα ΡΘΠῚ15. 

Οὐρρε 56ηὶ βαῖ15 εδὶ ρ]5, βᾶῃῖβ, οἱ Φ: ΠΟΓΘῸΠΙ 58] ; 

Ηξτος 8} αυὶβ 1}}} υἱΐὰ σε!ιοία ρἰασεῖ : 

Ῥάγας ΠἸΡΌΓΙΓΟΓ, ΘΓ Πέδο Ρηθίγα]α Ππιβίγαβ, 
Τῃ χφυϊθυβ ὁχ οοπὰ πηϊοα πδο υἱϊὰ οδαϊὶ ἢ 

ΝΝοβίγα υἱάθβ φυξ βίηϊ : 8] 16 πᾶ ἴπ ΠἸπηϊπὰ ΠΉΪΡΤᾶ, 

ϑυπὲ ὉΡὲ ας Ροβϑὶπὶ ἴα βαῖϊαγε ἀδρ68. 

303. ΑΒΙΒΤΟΝΙΒ. 

51 ΡΘἘΠ15 ὙἹοϊα πη ΠΊμΓῸ5 Ρβιβιϊα ῬᾶΤΟΟ,, 
Τὐπαῖηδ : Βιπὶ 4 γῸ5 ἀυγεα ἰεβοῖα γοςθηΐ, 

Εἰἴσυβ ὉΒῚ το 15 εἴ οορία πηυ]ῖα σοδοίὶ 

1,Δοῖϊ5, εἰ 6 οαηΐβ αἰΐεγα οπᾶ ἀαδίυγ. 

Αἴ ποβίγαβ 1ϊΘΓῸΠπι Ρ 6.115 51 ἀθηΐα ράρυτοβ, 

ΕἸΕΒΙ 5 ; ἐχρ]εῖοβ πηϑῖα σμοσθα πιδπεῖ. 

304. ΡΗΑΝΙΞ. 

[ἢ ἴθγγαπὶ ἀθ ΤΕΡΘ ὙΦ] Ρἰβοδῖοι.,, οἱ ἃ ΠΊ6 
ΙΠΟ]Ρ6 σδρίαγαπ γΘ πη άθγα πὰ Πη6 ΠΟΥ; 

86 ἰὰ8 ἔεγὶ ἤβοθ!]α Βοπᾶπὶ τη] απιιγιἀα., 51 γ8 

Μοτπίοτοη, δῖ ἰὰγάο5, ἀΐϊ ΒΡΆΓΟΠ, δῖ 5πιαγ δ. 

ΝΑΠι ΠΊΔΓΘ, ΠΟῚ ΟΔΓΠ65 ΘΟΤΪ ΠΉΪΠΪ : ΡΙ5615 ΔΙΊΟΤΘ 

Με ϑρθοΐδϑ 81105 ἴῃ ΠηΔ 16 [Ὁ ΓῚ 6 οἰ 0058. 

Αἴ 51 ἔδγβ οἰυρθᾶμι, γε] 4185 ΠηᾶΓῈ βίρηϊῖ δγῖςα5, 

Ρεγσα γαίθαυα : συΐα οϑὶ ποη Ἰαρίάοϑβα πηϊῃ]. 



τὸ 

21ἡ 

806. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Λαθδροσύνᾳ τάδε δῶρα φιλευχύλῳ τε Λαφυγμῷ 
θήχατο " δεισόζου Δωριέος χεφαλά᾽ 

τὼς Λαρισσαίως βουγάστορας ἑψητῆρας, 

καὶ χύτρως, χαὶ τὰν εὐρυχαδῇὴ χύλικα, 

χαὶ τὰν εὐχάλχωτον ἐύγναμπτόν τε χρεάγραν, 
καὶ χνῆστιν, καὶ τὰν ἐτνοδόνον τορύναν. 

Λαῤδροσύνα, σὺ δὲ ταῦτα χαχοῦ χαχὰ δωρητῆρος 
δεξαμένα., νεύσαις μή ποκα σωφροσύναν. 

806. ΑΡΙΣΤΏΩΝΟΣ. 

Χύτρον τοι; ταύτην τε χρεαγρίδα, καὶ βαθυχαμπῇ 
χλεῖδα συῶν, χαὶ τὰν ἐτνοδόνον τορύναν, 

καὶ πτερίναν ῥιπῖδα, ταναίχαλχόν τε λέδητα 
σὺν πελέχει, καὶ τὰν λαιμοτόμον σφαγίδα, 

ζωμοῦ τ᾽ ἀμφ᾽ ὀδελοῖσιν ἀρυστρίδα,, τόν τε μαγῆα 
σπόγγον ὑπὸ στιδαρᾷ χεχλιμένον χοπίδι, 

καὶ τοῦτον διχάρανον ἁλοτρίδα, σὺν δὲ θυείαν 
εὔπετρον, χαὶ τὰν χρειοδόχον σχαφίδα, 

οὕψοπόνος Σπίνθηρ Ἑρμῇ τάδε σύμόολα τέχνας 
θήκατο, δουλοσύνας ἄχθος ἀπωσάμενος. 

807. ΦΑΝΙΟΥ͂. 

Εὐγάθης Λαπιθανὸς ἐσοπτρίδα, χαὶ φιλέθειρον 

σινδόνα, χαὶ πετάσου φάρσος ὑποξύριον, 

καὶ ψήχτραν δοναχῖτιν ἀπέπτυσε, χαὶ λιθοχώπους 

φασγανίδας, καὶ τοὺς συλόνυχας στόνυχας " 

ἔπτυσε δὲ ψαλίδας, ξυρὰ χαὶ θρόνον, εἰς δ᾽ ̓ Επιχούρου, 

χουρεῖον προλιπὼν, ἅλατο χηπολόγους, 
ἔνθα λύρας ἤκουεν ὅπως ὄνος " ὥλετο δ᾽ ἄν που 

λιμώσσων, εἰ μὴ στέρξε παλινδρομίαν. 

808. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Νικήσας τοὺς παῖδας, ἐπεὶ χαλὰ γράμματ᾽ ἔγραψεν, 
Κόνναρος ὀγδώχοντ᾽ ἀστραγάλοὑς ἔλαόεν, 

χἀμὲ, χάριν Μούσαις, τὸν χωμιχὸν ὧδε Χάρητα 
πρεσθύτην θορύδῳ θήκατο παιδαρίων. 

809, ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Εὔφημόν τοι σφαῖραν, ἐὐχρόταλόν τε Φιλοχλῆς 
“Ἑρμείῃ ταύτην πυξινέην πλατάγην, 

ἈΝΤΗΟΠΟΟΙ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

805. ΧΕΟΝΙΏ. 

Τηΐοι Ρογδηξ88 ἤϑθοο6 ἄἀοπᾶ δὲ διηδηξ-ϑοου]δηΐογαμα- εἶθο- 

Ῥοϑυϊ Θχβθογαπάυχηῃ (ἢ) Πουΐοὶ οαρὰΐ : [τῦχὰ Ὑογδοί αὶ 

ΤΥ 5528 - 5 ἸΤητΤηδηΐ - Ὑοπίγο οδοᾶθο8, 

οἱ 1188, οἵ γυδ᾽θ- ρδοθυ οδ] ΟΘ ΠῚ, 

οἵ Φυθ-501140 δρίθ- συγ νδίδιη ογθαστΆ ΠῚ, 

οἵ γδάυ]διη.,, οἵ Ῥυϊέοτη-ας- σουβαΐ ἐπα!  ] 8 ΠῚ, 

Τηϊοιηρογδηξία, ἰὰ δαΐθπι ἤδθο τ} τη] ἀοπδίογίβ 

δΟΟΙΡίΘη8., π6 468 δὲ ὉΠΗ4ῸΔΠῚ (ΘΠ ΡΟ ΠΕ ΔΓ. 

8306. ΑΒΙΒΤΟΝΙΞ. 

ΟἸ]άτα, οἵ ἤάπο ογθάρτδτω, οἵ υδ]6- ουγυδίδιηι 

Οἰδυθιη (9) δίυασῃ,, οἵ φυ- Ῥυ] οτη-γογβαΐ ἐπϊουϊατη, ὦ 

οἱ ΠαθθΙ απ Θχ- ΡΘηπΐβ, οἱ οχ-ογοιηλαϊ ο-ἀποίο Ἰοθοίθμῃ, 

ΟΠ 5θοαΓί, οἵ {ας - σΌ]ατη -βοοδΐ βοοδβρίἑδηη, 

Ἰυγίβααθ {ΓΌ] τὴ οὔ ὙθγΌθα8,, οἵ δα -Δδίογσοηάυμι 

ΒΡΟΠρίδ τ 50} Ὑ8] 180 Ῥοβί ἴδτη οοχαϊ-ου]έτο,, 

οἵ Ποὺ Ὀΐοθρ5. Ῥ᾿βΕ Πα πὰ, β᾽ πη] Τὰ 6 τηοτγίαγί ατα 

 οΧ-Βοπο]αρίάο, δ γθοϊρί θη - ογηϊ αἰ γθατα., 
οΟααυ5 ϑΡ᾽ΠίΠοΥ Μογουσίο ἢδοο βυτηθοὶα δγεϊβ 

ἀραϊοανὶξ, ΒΟΓΥ ΕΠ ΟΠΘΓΘ Ἔχοῦβ80. 

307. ΡΗΑΝΙΖ. 

Ευραίῃο8 1ΔΡ ΠδΔηυ}8 ΒΡΘΟΌΪΌΤΩ οἵ οΔρ  ΠΟΓΌΤΩ- δ δη8 

᾿ϊηέθυπι οἵ ρϑίδβὶ ἔγιιβέσση πουδοι} }5-ϑ ρροποηᾶυχϊῃ, 

οἵ 5ὙἸσ! 6 πὶ ΔΓ ἢ αἰ Πδοθᾶτη γβραϊ, οἱ Ἰαρ᾽ ἀθο- τηδημπθγίο 

ΟὈ]Γ61105,, οἵ πησαϊθι8- ΟΠ 8- 86 Δ η15 808106}18 - 

ΓΟΒΡυΪΐ οἵ (οΥΠο65, πουδοι]αβ οἵ 56 ]]Δ 1}, οἵ δὰ Ἐρίουτί, 

τοηϑίτ! πᾶ Γοϊϊοΐα,, βαϊ [ατη- ἔθοὶξ ΠουΠ]οααοΒ, 

ἘΠῚ Ἰγτᾶπι δι ἀἰοθαΐ ἰΔηδ πη δϑίηιβ. Ῥου ἰδβοῖ διυΐθπι ρΙῸρΘ 

ΘΒΌΓΙΘηΒ, ηἰβὶ ϑι.8-6586[ ΘΒ ΤΟ ΓΟ -ὝΘΓΒΟ. 

308. ΑΒΟΙΕΡΙΑΒΙΒ. 

ὙΙΟΐοΥ ῬαΘΓΟΓΌμ, φαΐ Ὑϑηδίαϑ ΠΠ 6 Γὰ8 βου ρϑὶΐ, 

ΟΟΠΠδτι5 οοἰοσίπίδ δοοθρὶΐ δ]ο 8, 

οἵ τη, σγδίϊδτη Μιιβῖ5, οοτηϊοαπλ ἔπ. ΟΠδγρίθια 

8661 Οἰγ ρμἰδιιϑι ἀραϊοαυ Ρα ΘΓ ΌΪΟΓΏΠΙ. 

309. ΓΕΟΝΙ.4. 

Ηοποβίδμι 88Π6 Ῥ]]δηὰ ῬΏΪ]ΟΟ]65 οἵ Ὀ6Π6- ΒΟ ΔΒ 

Μογουσῖο μ00 ὈαΧΘυΙ, οΥΘρ (δου! αη, 

306. ΑΒΙΒΘΤΟΝΙΒ5. 

Ἡδηο ΟἸ]Δ πὶ ΟΥΘΑσΤ ΔΙΊ] 16 οαΥδ ΟἸΙΠΔ ΟἾἶδΥ6 51}}}18., 

Εϊ σοΟὨ]οὰΤ βαἰα γα Π) Ραμ] 16 φυοά 6856 5ο]θῖ: 
Θυφααδ ἔδυηΐϊ νθηϊαπι Ρ] απιὰ5 εἴ ΔΡ ΘΓ Ἰθθδἴθπι 

Οὐπὰ ἴσιιοα υἱ σα] ΓΙ ΟΠ 016 ΒΘΘΌΓΊΟαΪ ἃ, 

Εἰ αυῶ ἀθ γϑγαθιβ ἀδάασυπὶ Παμβία ΠΙΠΌΟΓΤΘΠΙ , 
Ουδααδ Ἰασθὶ ἀυγῸ 5ροηρία 50} σ] δά ο : 

ΡΙΒΕΠΙ] απηαια ὈΙο6 95 οἴ τυ} ΠΊΔΥΠΊΟΥ 80 1Π|0, 
Ῥονγἴδη ἀϊβψας ὨΟπαπι ΘΓ 115 ΔΙ ΥΘΟ] ΠῚ ; 

ΜογουΡΙΟ ϑρ᾽ μι μον, σομάϊνγα ουβοηΐα ἀοοίυβ, 

Ηδὸο βδογδῖ δαιτὶ βἰρηα τη βι 6}. 

308, ΑΒΟΙΕΡΙΑΙ,, 

Αορορὶξ ἴα]ο5 ἀδοῖθβ 5101 (σάδ]αβ οοἴο, 

ΘΟΓΙΡΘΠΔ0 ῬΌΒΓΟΒ ΟὈΠῚ ΡΌΘΙ Δ 6, 
Μυηι ὉΡ 14 Μυβὶ58, Ρ. 6.15 ρ᾽αυἀ θη ῖθι5, δοοα 

ΠΙΟ ἀδπίθ βθῆθχ οομηϊουβ διἀβδῖο (ἢ ᾶΓ68. 

8309. ΤΕΟΝῚΡ.Ξ, 
" .« ᾽ “ . 

Ηδὸο οανὰ ἀδ ἔγαρι!! βαογδὶ ογθριΐδου]α θυχο 

Μεγοιγῖο ΡΏ]]ΟΟ]65, δϑυ πη ιι6 ΡΙ] απ, 



ΘΟΑΡΌΤ ΥἹ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΡΕΡΙΘΑΤΟΒΙΑ. 

ἀστραγάλας θ᾽ αἷς πόλλ᾽ ἐπεμήνατο, καὶ τὸν ἑλιχτὸν 
δόμον, χουροσύνης παίγνι᾽, ἀνεχρέμασεν. 

τ 340. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Ἑὐμαθίην ἠτεῖτο διδοὺς ἐμὲ Σῖμος ὃ Μίχκου 
ταῖς Μούσαις᾽ αἱ δὲ, Γλαῦχος ὅχως, ἔδοσαν 

ἀντ᾽ ὀλίγου μέγα δῶρον" ἐγὼ δ᾽ ἀνὰ τήνδε χεχηνὼς 
χεῖμαι τοῦ Σαμίου διπλόον, ὃ τραγιχὸς 

παιδαρίων Διόνυσος ἐπήχοος" οἱ δὲ λέγουσιν, 
« ἱερὸς ὃ πλόχαμος », τοὐμὸν " ὄνειαρ ἐμοί. 

811. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Τῆς ᾿Αγοράναχτός με λέγε, ξένε, χωμικὸν ὄντως 
ἀγχεῖσθαι νίχης μάρτυρα τοῦ “Ροδίου 

Πάμφιλον, οὐ κέν᾽ ἔρωτι δεδαγμένον, ἥμισυ δ᾽ ὀπτῇ 
ἰσχάδι καὶ λύχνοις Ἴσιδος εἰδόμενον. 

812. ΑΝΥΤΗΣ. 

ἩΝνία δή τοι παῖδες ἐνὶ, τράγε, φοινιχόεντα 
θέντες καὶ λασίῳ φιμὰ περὶ στόματι, 

ἕππια παιδεύουσι θεοῦ περὶ ναὸν ἄεθλα, 
ὄφρ᾽ αὐτοὺς ἐφορῇ νήπια τερπομένους. 

818. ΒΑΚΧΥΛΙΔΟΥ͂. 

Κούρα Πάλλαντος πολυώνυμε, πότνια Νίχα, 
πρόφρων Κραναϊδῶν ἱμερόεντα χορὸν 

αἰὲν ἐποπτεύοις, πολέας δ᾽ ἐν ἀθύρμασι Μουσᾶν 

Κηΐῳ ἀμφιτίθει Βαχχυλίδη στεφάνους. 

314. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ͂ ΗΡΑΚΛΕΩΤΟΥ͂ ΑΝΑΣΤΡΕ- 
ΦΟΝΤΑ. 

Πηνελόπη,, τόδε σοὶ φᾶρος καὶ χλαῖναν Ὀδυσσεὺς 
ἤνεγχεν, δολιχὴν ἐξανύσας ἀτραπόν. 

815. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τὸν τραγόπουν ἐμὲ Πᾶνα, φίλον Βρομίοιο καὶ υἱὸν 
Ἀρχάδος, ἀντ᾽ ἀλχᾶς ἔγραφεν ᾿Ωφελίων. 

916. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

᾿Αερόπης δάχρυον διερῆς, χαὶ λείψανα δείπνων 
δύσνομα, χαὶ ποινὴν ἔγραφεν Ὠφελίων. 

21Ὁ 

οἱ ἴα]οβ, φυϊθὰβ τη υ]έατῃ ἰηβαηϊνῖζ,, οἵ ἑουίιι πὶ πὰ Π6 

ἐυτθίποιτη,, ῬαΘΓΙ Εἴ ᾿α5018. ΒΡ μα, 

, 310. ΟΑΙΠΊΜΑΟΗ͂Ι. 

ῬΙβοθηαϊ- (Δο ἢ δΐθτι ροβοθθαΐ ἀοῃδη8 τὴ6 5:Πλ118 ἢ] 05 ΜΙοοὶ 

Μαυβῖβ. : {16 δυΐοτη, αἸδαοιβ οοα, ἀοάογαπηξ : 

ΡΙῸ ῬᾶΤΥΟ Τηδρπαγα ἀοημπΊ). ΕΡῸ ὙΘΓῸ ΡΘΓ Β8ΠῸ ᾿ΐδη5 

Ροπᾶθο ϑ'διηϊὶ Βίοογποπι ἤογαηι, ἱταρίουβ 
ΒΔΟΟΒαΒ ΡΌΘΙΟΤΌτα δυαϊΐογ. 1}}} δαΐοτα ἀϊουηΐξ, 

« Β5Δ0ΟΓ ΟἸΠΟΙΠΠΈΒ », ΠΙΘ Τα ΒΟΙηηΐ τὰ ταὶ πα, γαπΐθ68. 

311. ΕὔΒΡΕΜ. 

Αρβογδηδοίῖβ πὴθ ἀϊοίξο,, Βο5ρ68, δογηϊ τη Του γᾶ 
Ροπᾶθγο υἱοΐογί ἐθβϑίογα ἈΠΟαΪΪ [ἰοϑίῳ 

ῬΔΙΩΡΠ ΠῚ, ΠῸΠ ΥΆΠ6 ΔΙΊΟΓΘ ΤΠΟΥΒΌΙΩ, δί αἰπηἀἰδ-ραγίο. 

οδιϊοὶ οἱ Ἰγομηΐβ 151015 βγη] ΘΠ. 

312. ΑΝΎΤΕΞ. 

Ετοηδ 88Π6 ραοῦὶ {Π0], ὁ ΟΔΡΟΙ, ῬαΓρυΓοᾶ 

ἱπαϊάογαπί οἱ πἰγϑυΐαμη οἶγοᾶ ο8 οδρίβίγα, 

ἑΐα οααοϑίγία χογοθηΐ ἀθὶ οἶγοα θη ρ] τὴ οογίαζωϊπα., 

αὖ ἴΡ805 ἱπβρί οἷα ῬΌΘΥ ΟΥ 5686- ΟὈ]οοἰδηΐθ68. 

313. ΒΑΟΟΗΥΠΙΡΙ5. 

ῬΔ]]Δη 15 ἢ]18 τυ Π ΠΟΙ, 8, γοπογαπᾶδ ὙἹοίογίδ, 

Βοηΐσηα ΟΥδηδί ἀπ Δι ΔΌΣ ΘΓ ΘΠΟΓΌΓΙΩ 

ΒΟΙΊΡΘΓ ἱηβρί οἶδ, τη ]έδβαιο ἰη 115 ΜΌΒΔΓΌΤΙΩ 

Οδο εἰγουτηδ Βδοοῦ αἱ σΟΓΟΠΔ5. 

8314, ΒΕΟΙΡΆΒΟΟῚ ὙΕΒΒῸΒ ΝΙΟΟΡΕΜῚ ἨΡΒΑ“" 

ΟΙΕΟΤΕ. 

ΡΘΠΘΙορα, Βοο Εἴ] υϑίατη δίαιιθ δου] απ ΤἸΎ 5868 
δἰξα!ξ, ἸΟΠΡΆΤΩ ΘΙΏΘΠ 5113 ΥἱΆΤη. 

5. ΕΒΘΕΜ. 

Οδρτίρϑάθιη τὴ Ῥδηθηι, τηϊ πῇ ΒΙΌΠΩΙ, οἵ ἢ] υ τὴ 

Ατοδαϊβ, ΡΓῸ διχη ]ο-]αΐο ρἰηχὶξ ΟΡΒο]ΐοη. 

3106. ΕὔΒΡΕΜ. 

ἈΘΓΌΡΘΒ ΙΔΟΥΓηϑτὰ της, οἵ τϑ]αυἷᾶ5 Ομ 

᾿τηρία5, οἵ Ὁ] οποτα ρἰηχὶς ΟΡ ]οη. 

Ἐτ Ἰδοῖα γαγῖοβ σὰ ρῖἀο οὐπὶ ἰὰγ ὶπ6 ἴ84105, 

Το τοΐαϑ δοῖαβ 4.85 ᾿γ 6 }1}15 ἀπηδῖ. 

312. ΑΝΎΤΕΞΒ. 

Επ Βασι, θαυθαῖθ σὰραν, ΕΠΡῚ ἴογνὰ Πρδ 5 

Οτὰ ργετηὰηΐ, ΘΟ πὶ 5. Υἰ πσὶς Πα ΡΘηᾶ ΤᾺ 6 ηΒ. 
δὶς δὰ ἰϑυρ!α Πϑύπι ἤθϑίοβ ᾿πη! απ  ΠΟΠΟΓΕΒ 

Ετ ρᾶσυΐϊ ρᾶγυο ἄυ]ο6 νεμαπίυγ θαμο. 

ΒΕΟΘΙΡΒΟΟΑ. ἡ 

314. ΝΙΘΟΡΕΜΙ ΒΕΒΑΘΙΕΟΤΑΕ 

οπιπῖα. 

Ῥοῃοῖορα ἘΠῚ ἀὰὶ νϑβίθπη, ἀδὶ ἰθρπιθῃ ὕ]γ8565.» 

ΒΓ Χαΐ 5656 Ὑἱν {101 ΓΤ βι "τα, 

31. Αἰϊιά, 

Ορβειίοη ἀβάϊι πυηο ΠΟΪ5 Ενδηῖβ ΔΠ1Ο. ΠῚ» 

ΡΙεἰαάθ ργορπαῖο ἀθ ραῖγε οαργιρθάθῃι. 

316. Αἰμια,, 

ΑΘΓΟρ6 ᾿δογυτηδῖ ργορίεν πῶ, ἔθ ϊα σα η 

Τρία, ἀθρίπρθηβ μἰο ἀθάϊι Ορβε]οη. 
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8317. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πραξιτέλης ἔπλασε Δαναὴν καὶ φάρεα Νυμφῶν 

λύγδινα, καὶ πέτρης Πᾶν᾽ ἐμὲ Πεντελιχῆς. 

818. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Κύπριδι κουροτρόφῳ δάμαλιν ῥέξαντες ἔφηθοι ͵ 
χαίροντες νύμφας ἐχ θαλάμων ἄγομεν. 

819. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αἰθομέναις ὑπὸ δασὶν ἐν εὐρυχόρῳ πατρὸς οἴχῳ 
παρθένον ἐχ χειρῶν ἠγαγόμην Κύπριδος. 

920. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἀσχανίη μέγα χαῖρε χαλὴ, χαὶ χρύσεα Βάχχου 
ογια, χαὶ μύσται πρόχριτοι Εὐΐεω. 

821. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ἸΣΟΨΗΦΑ. 

Θύει σοι τόδε γράμμα γενεθλιαχαῖσιν ἐν ὥραις, 
Καῖσαρ, Νειλαίη Μοῦσα Λεωνίδεω. 

Καλλιόπης γὰρ ἄχαπνον ἀεὶ θύος. Εἰς δὲ νέωτα, 
ἣν ἐθέλῃς, θύσει τοῦδε περισσότερα. 

822. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
᾿'Γ[ἦνδε Λεωνίδεω θαλερὴν πάλι δέρχεο Μοῦσαν, 

δίστιχον εὐθίχτου παίγνιον εὐεπίης. 

ἔσται δ᾽ ἐν Κρονίοις Μάρκῳ περικαλλὲς ἄθυρμα 
τοῦτο, χαὶ ἐν δείπνοις, χαὶ παρὰ μουσοπόλοις. 

828. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿Αναστρέφον ἢ Ἀναχυχλιχόν, 

Οἰδιπόδης χάσις ἦν τεχέων, χαὶ μητέρι πόσσις 

γίνετο, χαὶ παλάμης ἦν τυφλὸς ἐκ σφετέρης. 

324. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πέμματα τίς λιπόωντα, τίς "ρεϊ τῷ πτολιπόρθῳ 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΙἍ ΡΑΓΙΑΤΙΝᾺΕ 

317. ΕΦΌΘΡΕΜΝ. 

Ρναχίίθ 165 πηχὶξ Πδηδθη οἵ γα ΝΥΓΩΡΏΔΓΌ ΠῚ 

Ιγφάϊπα, οἱ δχυ-ροῖγα τη Ῥᾷποιῃ Ῥϑηΐθϊοα. Ὁ 

318. ΕἸΒΡΌΕΝ. 

ΟΥΡεΪαϊ Ῥαθγοσγιιπλ πυΐγιοἱ-τητηοϊαία υἱΐαϊα, π05 δᾶο]οβ- 

1 πυτρμδ5 ὁχ {μι ]δτη δ δ πο πηι8. [οθιΐος 

319, ΕΒΌΕΝ. 

ἘδΟΙθΒ 50} ΔΟΟΘηβ818 ἰῃ βραίίοβα ραΐγὶ5. ἄστηο 

Υἱγρίποιι 6 τηδηΐθιβ δαἀαχὶ ΟΥργι αϊβ, 

320. ]ΞΒΌΕΜ. 

Αϑοδηΐὰ ρΌ]οαγα, τυ] ΐατη βαῖνθ, δὲ ἀυγοα ΒδΟΟῖ 

οΥρία, οἵ τηνϑίθ δἰθοῖὶ Εν - οὶ ! 

391. ΤΕΟΝΙΠ.Ὲ ΑΠΕΧΑΝΌΒΙΝΙ ἸΒΟΡΒΕΡΗΑ. 

Ρτο- βου! οἰο-οὐογέ ἘΠῚ οΟ ΒΟΥ Ρ Ότη παΐδ! 15 ἴῃ ΠΟΥΪΒ, 

Οώβαγ, ΝΙ]οἵϊοα τησβᾶ 1,Θοηϊᾶθ : 

ΟΔΠΠΟΡΟ5 Θηΐπη- ϑ[Π6 ΓΌΓΩΟ οϑὲ ΒΘ ΡΟΙ 5δου Ποία. 5 ἃηπα 

δὶ Υἱβ, Ἰαγρίογα χυᾶγῃ ἤοΟ βου ΠοδὈΪ. ΓΡγοχί πο 

322. ΕΌΒΘΌΕΜ. 

Ηδηςο 1Θοηϊἂδ ΔΙδόγθιη ἄθηιιο δάβρίοθ ΜΌΒΑΤΩ, 

ΒΙΠΟΓΌΓΩ-Ὑ ΓΒ τ Ππβατη σΟΠοπηδ6 ΘΙΟα θη 85. 

Ἐτγὶΐ δυΐομι ϑδίαγη!τι5 ΜΆΓΟΟ Ὑθπιι8 {155 πηα τη ΟὈ] Θοἴδιηθῃ 

Βος, δΐ ἴῃ οαὐηΐβ,, οἵ ἱμέρου διηδίογοβ- ΜΌΒΔΓ ΠΏ, 

323. ΕΠὔΒΡΕΜ. 

Κεεϊργτοσώηι. 

(Εἀΐρι ἐγαΐθγ ἕξ ραγθηΐαγη, οἵ τηδίτγὶ ΘΟπ  Ὸχ 

Ποραΐ, οἵ οχ τῆϑηϊ δγδί οὔθοῦβ ργορτΐδ. 

324. ΕΒΡΕΜ. 

ῬΙδοθηΐδβ 415 ρίηρσιιθ8, 4] ΜΑΡΠ ὑΥ υτη-γαβίαίουϊ 

317. ΑἸΪμιά. 
Ργδχ το θ5 ΕΠ] ἀαὶ Τθδηᾶθη., ἰὰππὶ ἰοριπῖπᾶ ΝΥ 5 

Τιγράϊηα,, ἴὰπι Ῥάπαπὶ ααὶ ροίγα Ῥρηίοὶίς. 

318. Αἰμιά. 
ΟὙρυαϊ ργο ἴα νδοοᾶπὶ βδογαπηιβ Θρμθθὶ. 

Ῥαάπορι ᾿μα]άπιο 4115 τόσο Ναϊδάδϑ ἢ 

319. «ἐμά. 

ῬΙΦΙΜΙ ΘΟ: ΠῊ]ΗΣ ἔαχ σοηβθηβιι ρα γῖβ, δΙηΪοδ πὰ 

Νοῖιδ 50π| ρυ ]Οἶτῶ ΟΥΡΓΙΑ 15 Δι Βρ οἰ 5. 

320. Αἰιάὶ. 

Αβοδῃϊαμι βΘΠῸ}5 Ο γ8]6Θᾶ5, γ08 ογρία Βδοοιὶ 

Μγρίϊοα,, γὸ5 γβῃ ΤΟ, 56 ῃ8 βᾶογὰ ΝΎ οὶ. 

Ἐχεπιρίμηι, φισπιοάο ἰμας γεοιιγγαηΐ. 

ΝΝΥΟΙΠ]οἱ βδογὰ 56 η8, γΈΠΘΓῸΓ γο5, τηγϑίϊοα ΒΔΘΟΙΪ 
Ογρία γο8, γ]θᾶ8. ὁ βθῃι1ι5 Αϑοδῃίιη). 

ΙΒΟΡΒΕΡΗΆ. 

521. ΨΕΟΝΊΡ,Ε ΑἸΕΧΑΝΘΌΒΙΝΙ 

οπιπία. 

ΝΝδίδ!! ΕΡῚ βᾶογα ἴὰο ἔδοῖς, οριϊπιθ (θᾶ, 

ῬγΟβθηΪ65 ΝῚΠ Μιυβὰ 1,Θοηϊάθα. 

Νμῃ βιπὶ (Δ]]Π ΟΡ 68 ἴυΠ10 51Π6 580 Γὰ ; 564 ἅΠΠῸ, 
ῬΙυγα ΤΠ] 81 νυἱ8β, δά υθηϊθηΐο ἀδ 015. 

325. Αἰμά. 

ϑπι6 Τ,δοηϊά δ ΓΓΒαπι {101 τηῦποτα Μυβα 
Τιβιομοη, ἃ ἴδο!!! φαοά γϑπὶὶ ἱηρεηΐο. 

ϑδν 5. ΕΓ ΜΆΓΟΟ ΡῈΓ ϑαϊαγπδ  !ᾶ Υἰβ.8, 

5ῖν6 δρυὰ εϑβὶ ναΐθβ,, βῖνε δρυά 1}}6 ἀδρ65.. 

(Κεοϊργοσιίηι,) 

8.3. Αἰϊιά. ὦ 

ΟΕἀΙροάε5, ραϊεϊ υἱ παῖϊ5 [πὶ γαῖ, ἃπηαῖον 
᾿ΜαίΓῖβ, ργῖνανῖ 56 οἷζο Πα ΠΠΙΡιι5. 

3524. Αἰμιά, 

Ουἱβ ΤῊ] βδηρυΐπ6ο ΒΕΠ]ατῖα Ρἰπριΐα Ματι!, ὃς 
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βότρυς ) τίς δὲ ῥόδων θῆχεν ἐμοὶ χάλυχας:; 
Νύμφαις ταῦτα φέροι τις " ἀναιμάχτους δὲ θυηλὰς 

οὗ δέχομαι βωμοῖς ὃ θρασύμητις Ἄρης. 

: 825. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

 Ἄλλλος ἀπὸ σταλίχων, ὃ δ᾽ ἀπ᾽ ἠέρος, ὃς δ᾽ ἀπὸ πόντου, 
᾿ Ἐὔπολι, σοὶ πέμπει δῶρα γενεθλίδια" 
ἀλλ᾽ ἐμέθεν δέξαι Μουσῶν στίχον, ὅστις ἐς αἰεὶ 

μίμνει, καὶ φιλίης σῆμα χαὶ εὐμαθίης. 

3826. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Αύχτιον ἰοδόχην χαὶ χαμπύλον, Ἄρτεμι, τόξον 
Νῖχις ὃ Λυσιμάχου παῖς ἀνέθηχε Λίόυς. 

Ἰοὺς γὰρ πλήθοντας ἀεὶ λαγόνεσσι φαρέτρης 
δορχάσι καὶ βαλίαις ἐξεχένωσ᾽ ἐλάφοις. 

927. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Εἴς πρὸς ἕνα ψήφοισιν ἰσάζεται, οὐ δύο δοιοῖς" 

οὐ γὰρ ἔτι στέργω τὴν δολιχογραφίην. 

Ξ- 828, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ.᾿ 

ἹῬὴν τριτάτην χαρίτων ἀπ᾽ ἐμεῦ πάλι λάμθανε βύδλον, 
Καῖσαρ, ἰσηρίθμου σύμθολον εὐεπίης, 

Νεῖλος ὅπως χαὶ τήνδε δι᾽ “Ελλάδος ἰθύνουσαν 
τῇ χθονὶ σῇ πέμψει δῶρον ἀοιδότατον. 

329. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἄλλος μὲν χρύσταλλον, ὃ δ᾽ ἄργυρον, οἱ δὲ τοπάζους 
πέμψουσιν, πλούτου δῶρα γενεθλίδια- 

ἀλλ᾽ ἴδ᾽ Ἀγρειππίνῃ δύο δίστιχα μοῦνον ἰσώσας, 
ἀρχοῦμαι δώροις, ἃ φθόνος οὐ δαμάσει. 

330. ΑΙΣΧΙΝΟΥ͂ ΡΗΤΟΡΟΣ. 
Θνητῶν μὲν τέχναις ἀπορούμενος, εἰς δὲ τὸ θεῖον 

ἐλπίδα πᾶσαν ἔχων, προλιπὼν εὔπαιδας ᾿Αθήνας, 
ἰάθην ἐλθὼν, ᾿Ασχληπιὲ,, πρὸς τὸ σὸν ἄλσος, 
ἕλχος ἔχων χεφαλῆς ἐνιαύσιον, ἐν τρισὶ μησίν. 

881. ΓΑΙΤΟΥΛΙΚΟΥ͂. 

Παῖδα πατὴρ Ἄλχων ὀλοῷ σφιγχθέντα δράχοντι 

μὲ 

ὈΥᾶ5, 418 ΓΟΒΔΓΌΠῚ ρΟΚΕΪ τη οἉ]γ 6659 

ΝΥΤΩΡἢΪ8 πδοο ἴωγαΐ ΔΙ [415 : ἱποσιιθηΐδ δαΐοτῃ βδουι ποία 

ΠΟΠ ΔΟΟΙΡΙΟ ἃιὶβ, 600 δυᾶαχ ΜΑΓ5. : 

325. ΕΣὔΒΡΕΜ. 

ΑἸΤῸΒ ἃ ρ4}18, δὰ 80 Δ6γ6,, 81}π|5 ἃ ροηΐο, 

Εὐρο]158, ἰδὲ τηῖ τ ἀοπᾶ παία!οίὰ : 

86ἃ 8ἃ-Τη6 δοοῖρα Μυβδγιπὶ γϑγϑαμη, (αὶ ρογροίαο 

τηδηρΐ, οἵ διηϊοϊ 6 βίσπατη οἵ ἀοοίγίηθ. 

3206. ἘΣ]ΒΡΕΜΝ. 

Τιγοξίδτη ρθδγδίγατη οἵ συσγαπι, Ὠίδηδ, ΔΓΟῸΠΣ 

Νίοἶβ, Πιυβιτδοηὶ Πα 5, ἀοαϊοανῖξ 110 8 : 

βδσ [85 ΘΠΐπη ΒΘΙΏΡΟΓ Δα παδηΐθ8 ἰη-Οοϑ[ 18 ρῃμδγοίγο 

ἰη-ἀδτη85 οἵ τηϑοῦ]οβαϑ δα ῃδιιβῖξ σΘΓΎΟΒ. 

327. ΕἘΠΌΒΌΕΜ. 

ὕπα8 ὑθ δι δὰ ὩΠῸΠῚ 6816 1}}}5 Θααδίαγ, ποη ἄπο δα -Ὀἷποῦ - 

ΠΟΙ Θηΐ πὴ ΔΙΏΡ]Ϊ8 ἅπη0 Ἰοησα-ϑοΥρίδ. 

328. ΕΙ]ΌΒΡΕΜ. 

Τογεδγη ἤᾶπο σγαι ΔΓΌΓΩ ἃ ΠῚ ΒΌΓΩΘ ΓΌΓΒΙ8 ΠΙΡΓΈΠῚ, 

Οϑαγ, ρβδγῖβ- ΠΌΣΩΘΓΟ 5υτηθ ο τὰ Θἰοαποηΐ, 

ΝΒ αἱ ἴδια απο, ατγεθοίδτη ρουυδαθηΐοπι, 

ἴογτοθ ἔπ τηϊξίαΐ ἀοπΌγη ΘΟ ΘΌΓΑ 55] Πη. 

329. ΕἸΒΡΘΕΜ. 

ΑἸ᾿ὰ5 φυΐάθιη οΥΥϑἔ δ! ! πὶ, 4115 ἀγσοπίμη), 8}1}1} ἰοραχίᾶ 

τηϊξίδπξ, τηᾶσηδγατηΟρι πὴ ἄοπᾶ παίδ]οΐᾶ : 

56ἃ 6066 6θ5ὸ Αρτίρρίπο., ἀποθαβ ἀἰβέο5. τηοᾶο τ αυδίϊϑ, 

βυ[ἢοῖο ἀοηΐβ, φὰ ἰην αϊα ποη ἀθργίπηθί. 

᾿ 380. ΖΕΒΟΗΙΝΙῚΒ ΟΒΑΤΟΒΙΒ. 

Μογίδϊϊατη ἀγα αἰ 6 Πη5, 'π πυγηΐπο δαΐθη [ΑἰΠ ΘΠ, 

ΒΡΘΙῚ ΟΓΏΠΘΙΩ ὨΔΌΘΠΒ, ΓΟ ΙοΕ5 ΡΌ]ΟΓΟΓΌΙΉ-Π ΘΥΌΓΌΙΉ-" Δί Γ 6 

ουγαία8-ΞΌΓη δοοθάθηβ, “ΖΕ βουϊαρὶ, δὰ ἔα ατὴ ἸσΠΌΓΩ, 

Ὁ]οὰβ ΠαΌΘΠ5 ἰη- σαρῖΐ6 δηπαστη,, {ὙΠ 8 τηθηβίθυϑ. 

331. ΤΌΠΟΙ. 

Ῥαυδγῦχη ραΐθγ ΑἸοοπ Τυὰπι ποχίο ἱγρΊ χα τη ἀγᾶθο πὶ 

Ουἱβ ἀεάϊξ Βαβ ανᾶ8, 415 ἀδάϊῖ, ΟΥΟ, Γοϑᾶ5 Ὁ 
Αὐἀΐεγαὶ πο ΝΥΠΡἢΪ5 δἰ ̓  4015. 81π6 βδηρῖπα 408 5υηϊ 

Ὠομᾶ, ἴεσοχ ἃπὶπι ΜΔΓ8 650 πο ΟΔΡΙΟ. 

325. Αἰμιά. 

θὲ νδυγὶβ αἰϊὶ, ἀβᾷιβ ἃεγε, ἀδαιια ργοίαπάο, 

Ναῖδὶὶ ρογίδηϊ, ΕἸΡΟΙ,, ἄοπα ἰυο. 

Αἱ ποβ ρᾶγγυὰ ἀδπηι5 {101 σαγτηῖπα, ρίσποτα βάα 

Ποοί ΓΙ Π δ ΞΕ ΡΟΓ, 56 ΠΈΡΙ ΔΠΊ]ΟΙΕ186. 

326. Αἰϊμά. 

θὲ Γγοῖο ΡΒαγεΐγατῃ Ὠίαπα εἰ θχι!α οοΤηι 
“ Νιοῖβ Τυϑι πιο μι ἀδῖ ΠῚ ἀοπὰ ΓΙΡΥ5. 
ἸΥαπὶ πα ἴα5. Ρμαγείγαπι αι σΟΙΏΉΡΙ εν γα, 88ρ {45 

᾿ [πα οοἴδγεβ οοσυαβ ρου! εἰ σαρΓΘδ5. 

327. «Αἰμιά. 

ΝΠ σΈ ΠΗ πιι8 σΈΠΊΪηἷ5, 564 58 ὑπ5 ΘΟΠΙρΑΓαΐ ὉΠ] 

ὝΓΘιι5, 5Ϊ ΠυΠΊΘΓΈ3. ΠΟ 650 ἰοησᾶ ὈΓΟΡΟ. 

328. Αἰϊά. 

Τεγῖϊα ἀθ ποθὶβ νεπὶϊ πο ΤἸΡῚ Οταϊία,, (81, 

ἈΡρογίδῃϑβ πιιπιῈΓῸ ΑΥΤΩΪπα ἔαοΐα ΡΑΥΪ. 
ΝΙ5 επίπη πιθάϊα8 ΡῈΓ ΟΥ̓ΟΙ ΠΟΠΊΪΠ15 ΟΓᾺ5 

Ηκος αὐάει σετεσγὶ πη ἴθγα ἀοπᾶ ἴυ:8. 

329. «ἐμά. 

Αγρεπίιπι Ηρ, ἃ} 18 ογγβία!]α, ἰορδζίοῃ ἃ] 18 γ, 
Ναῖδὶὶ τη τοὶ ΞΡ οπάϊάα ἀοπᾶ ἴυο, 

Αρερρίπα, 5εἀ πο 660 σά μ πᾶ αιιαϊ[ 10 αυδη5 
Ὅοπο {ἰδὲ νδουυπι τὰ πῈ8 8 ᾿ην 1 Ϊ8. 

33:. αξτύτμαι. 

ΑἸοο ρᾶῖογ ραθτγιμη βιτϊοἴαπι οὐπῃ ὙἹ 1 8} ἀρια, 
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ἀθρήσας, δειλῇ τόξον ἔχαμψε χερί" 

θηρὸς δ᾽ οὐκ ἀφάμαρτε" διὰ στόματος γὰρ ὀϊστὸς 
ἤϊξεν, τυτθοῦ βαιὸν ὕπερθε βρέφους. 

Ὁ Παυσάμενος δὲ φόνοιο, παρὰ δρυΐ τῇδε φαρέτρην 
σῆμα καὶ εὐτυχίης θῆχε καὶ εὐστοχίης. 

882. ἈΔΡΙΑΝΟΥ͂. 

Ζηνὶ τόδ᾽ Αἰνεάδης Κασίῳ Τραϊανὸς ἄγαλμα, 
χοίρανος ἀνθρώπων χοιράνῳ ἀθανάτων, 

ἄνθετο, δοιὰ δέπα πολυδαίδαλα,, χαὶ βοὸς οὔρου 
ἀσχητὸν χρυσῷ παμφανόωντι χέρας, 

6 ἔξαιτα προτέρης ἀπὸ ληΐδος, ἦμος ἀτειρὴς 

πέρσεν ὑπερθύμους ᾧ ὑπὸ δουρὶ Γέτας. 
Ἀλλὰ σύ οἵ καὶ τήνδε, Κελαινεφὲς, ἐγγυάλιξον 

χρῆναι ἐὐχλειῶς δῆριν ᾿Αχαιμενίην, 
ὄφρα τοι εἰσορόωντι διάνδιχα θυμὸν ἰαίνῃ 

10 δοιὰ, τὰ μὲν Γετέων σχῦλα, τὰ δ᾽ ᾿Αρσαχιδέων. 

888. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ. 

Ἤδη, φίλτατε λύχνε,, τρὶς ἔπταρες ἦ τάχα τερπνὴν 
εἰς θαλάμους ἥξειν ᾿Αντιγόνην προλέγεις:; 

εἰ γὰρ, ἄναξ, εἴη τόδ᾽ ἐτήτυμον, οἷος Ἀπόλλων 
θνητοῖς μάντις ἔσῃ καὶ σὺ παρὰ τρίποδι. 

384. ΛΕΩΝΙΔΟΥ. 

Αὔλια καὶ Νυμφέων ἱερὸς πάγος, αἵ θ᾽ ὑπὸ πέτρη 
πίδαχες, ἥ θ᾽ ὕδασιν γειτονέουσα πίτυς, 

χαὶ σὺ τετράγλωχιν, μηλοσσόε, Μαιάδος Ἕρμᾶ, 
ὅς τε τὸν αἰγιδότην, Πὰν, κατέχεις σχόπελον, 

ἵλαοι τὰ ψαιστὰ τό τε σχύφος ἔμπλεον οἴνης 
δέξασθ᾽, Αἰαχίδεω δῶρα Νεοπτολέμου. 

8856. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Καυσίη, ἣ τὸ πάροιθε Μαχηδόσιν εὔκολον ὅπλον, 
καὶ σχέπας ἐν νιφετῷ, χαὶ χόρυς ἐν πολέμῳ, 

ἱδρῶ διψήσασα πιεῖν τεὸν, ἄλχιμε Πείσων, 
Ἡμαθὶς Αὐσονίους ἦλθον ἐπὶ χροτάφους. 

᾿Αλλὰ φίλος δέξαι με’ τάχα χρόχες, αἵ ποτε Πέρσας 

τρεψάμεναι, καὶ σοὶ Θρῆχκας ὑπαξόμεθα. 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΙΜ ΡΑΠΑΤΙΝᾺ 

νἱἀἰβϑοῖ, {πη ἀΡοῦμ Θαγναυϊΐ τηδηὰ ; 

ἃ-ἴογα δυΐθ μι ΠῸἢ ΔΌΘΥΓΑΥΪ : ΠΔΠὴ ῬΘΥ 05 βδρ {ἃ 

Ροποίγαυϊξ ρδῦ]ατα βαρτᾶ ῬαΘΡΌ μη. 

Αἴψαθ ρμουδοία οϑᾶθ δᾶ μδῆο ΦυθΓουμα Ῥ ΒΔ γϑιΩ. 

ΔΡροβυῖϊξ, βίσπαμι οἵ [δυβίς-ογξιηδο οἵ 80] 16 νυ 18. 

332. ΑΠΒΙΑΝΙ, 

δουΐ ᾿Εποδᾶθβ βίο ἢος Τ͵ΔΙΔΠῚ15 ΟΥ̓ΠΔΙΠΘη ΙΓ, 

ἀοιηϊηδΐου Βογηΐπατη ἀοτηϊπδίουὶ ἱτηταου δ ϊατη, 

ἀοάϊοαν!, Ὀἷπα Ῥοοῦϊα ἀν Ποίοβα, οἵ θου 5 υσὶ 

ἀροογαίαπι διτο ἐυ]σοηΐθ ΘΟγπιι, 

οἰδοΐα ῥυΐογο οχ ργϑδᾶδ, ψασμι ἱπἀ οί 68 }}}}}5 

Ρογαϊαϊξ ΒΌΡΟΥΒΟΒ 808 50} παϑία Οδίδβ. 

Αἴ ἴα οἱ δἔδτη απο, ΟὈβοῦγο- ΠΌΡ ]ΙΔη5,, ἐτῖθαθ.. 

αὐ ΔΟβοΙ ναί βἱουῖοβα ρασπᾶμη ΑΟΒΦΠΘηΐτΩ, 

ἄυο Εἰὶ δάἀϑρίοἰοπέϊ ὈἰΓατίατη σαυᾶθδί δηΐπηι5 

ἀο-ἀσοθι8, οἵ Θδίδγαγη 5Ρ0]115 οἵ Αὐβδοίδυθηι. 

333. ΜΑΒΟῚ ἈΠΟΈΝΤΑΒΙΙ.. 

ὅϑτη, δι οἰ ββί πιὰ ἸσΘΘγηδ, [6 βίο υΐαϑίὶ : δὴ ἴουδ ᾿σσ ΠάΔΡᾺ 

ἴῃ {ΠΔΙΔπλο5 Ὑθηξαγδη- 6586 ΑΕ ΡΟΏΘη Ῥγϑθα οἷ ἢ 

81 δηΐπη Ποὺ ἰΐαὰ δβϑί, ἀομῃηῖηδ, 41.8}}18. ΑΡΟΙ]Ο, 

τι τ! θι15 ἕὰ Φαοααθ νδίθϑ δου 5 δραᾷᾶ {τροάθῃ). 

334, ΤΕΟΝΙΏ4Ε. 

Απίτὰ οἱ ΝΥΠΙΡΠΔΓΕΠῚ ΤΩΟῺ5 5806, οἵ 80} ΓῸΡΘ 

οπίθ8, οἵ δ1υΐβ υἱοὶπᾶ ῥίηϊμβ, 

οἴ αι φυδάταηρυϊαν! - [ΌΓπᾶ, οΥἱαπ)-ζαΐον, ΜΙ 785 ἢ] ΜΟΓΟΟΤΙ, 

οἱ αὶ σαργδ8- Ῥαβοθηΐθῃ ἔθηθϑ βοορυϊυμι, Ρδη, 

Ὀοηϊρσηΐ Π60 1108 οἵ ῬΡοοῦϊατω ῬΙΘπατη Υἱηὶ 

δοοὶριίθ, δος ἄοπα Νϑορίοιθιηϊ. Ὁ 

33ὅ. ΑΝΤΙΡΑΤΗΙ. 

Οαυδίῖα, 1ἃ φυοηᾶδπι Μδοδάοηϊθιιβ σοΙητηοδ ΙΙηᾶ., 

οἵ ἰδρτηθη ἴῃ πἶγθ, οἵ βαϊθᾶ ἴῃ Β6]}10, 

ΒΌΘΔΟΓΘΠῚ 51 {168 ὈΙΌΘΓΟ ἔπαπη, [ογ 18 ῬΊ50, 

Ἐτηδίηϊα υθὴΐ ἰπ Αὐδοηΐᾶ ἔθΙΩρΟΓᾶ, 

Αἴ Βοηΐσηυ8 ΟδΡ6 116. Ἐογίδ586 βίδιηϊπϑ.,, {185 ΟἸἱπὴ ῬΘΓβᾶ5 

Γαρσαγίπηι5, οἰΐδηι {{0| ΤΉ δοδ8 50 Οἱ ΘΠ 8. 

Τιοηίανἱτ ἱγορίἀα οογμθα ἰοπϑᾶ τηδηιὰ. 

Νδο ΠΊΔ 113 ΕΥΓΑΥΪ , ΒΕΓΡΘΠΙΙ5 'π ΟΥ̓ βδρ ἃ 
ΟΟΠΒΕΕΙ., 8 ρα θυ] φαὰπι ΡΓΟΡΘ πη ϊβθὰ οἀραϊ. 

ὙΙοἴΟΥ οὐᾶπβ Παθτοιι ῬΒΑΓΘ γΔπὶ βαβρϑπαῖξ ἃ} ἰδία, 

Ἑογΐαπα ἀμ Γ᾽ ΠῚ ΟἸΆΓΙΙ5 ἃ ΓΘ Πιᾶρὶβ. 

332. ΑΡΒΙΑΝῚ ἹΜΡΕΒΑΤΟΒΙ5. 

ΜΕ μοαάθ5. (8510 ΤΊγαδπιβ ἀοπμὰ ΤΟΠδηΙϊὶ, 

Βοχ ΒομλΪπαπὶ Γορὶ ἀδάϊοαϊ ἰδία ἀδύπι, 
Οἱὶ ργᾶπάθ βου ἷ8. οοσῦπα, αποά Ὀγδοῖθα Ἰθνὶς 

Αὐυγθᾶ; ὈΓρῖογθὰ βίγασαϊα ρἱοῖα ἀπο, 
Ὠδ ρῬγϑαα ἀοπαῖᾶ 510], 4110 ἰθῃπΊρο 6 ΥἹοἸχ 

Τρβῖτ5 Ἰῃ ἀΟὨ]ο5 ρ ΓΟ} Παβῖα ΘΟ οἴδβ. 
Αἴ τα, βασηπλθ ραΐου, ἀὰ πυηο πονὰ ΓΌΓϑι8, αὖ 1] 

ΟἸογῖα ΜΑνου ῖβ βασσαὶ ΟΠ θη : 

Ὁτϊ σογᾶμη Ροβ51115 5ρ00}}15 Ἰῖθγο ἄθοθιβ, 

Ετ σοιῖος σθ 115, σϑη 5 οἱ Αὐβδοῖθ. 

333. ΜΑΒΟῚ ἈΒΟΈΝΤΑΒΙΙ, 

Ζαΐν βἰθυ παϊαϑιὶ ἴθγ, Πα Ἰαοουπὰ : γθηῖ 8 
Απιϊροπᾶ δά ποβίγιπ ἴθ ΠΏ] 1 γαΐθ ΤΟΥ ΠῚ ἢ 

81 5:5 Π 0 ΠῚ Γ65 'ρ88 ῬΓΟΡαΐ, οΘὰ πηδρΉ5 ΑΡΟ]]Ὸ 

Τὰ αυοααὰθ ἑατ!άϊοο5 514}}}8 δρυὰ ἰγὶροάδϑ. 

334. ΜΕΟΝΙΒ2Ε ΤΑΚΕΝΤΙΝΙ- 

Ῥὶϊς ἀρτγορίϊδιις. 

Ὁ 5ἴαθυ]α, ο τιρε8 ΝΎ ΠΡΗΪ5 βοτὰ, ἰᾳ 46 5. {Π|ὰ 
Εοῃϑ8 οἱ ἰοῃΐδηδο ῬγΟχὶ πιὰ Ρἷηϊι8 8408, 

Τυσαθ οὐΐαπι ουδῖοβ, Μα] 56, ᾿πηδρίηθ αυδάγϑ 

Εἰ φυϊ σαπὶ ορΓοἰβ ἢ ᾿υρ8, Εαυηθ, ἴθ 68, 

Ηοϑ νἱηὶ Ἰαϊίοθϑ, μ8ο π6}168 10 γ ] θμῖα8 

ϑαπηῖῖα ἃ} ΖΞ δοῖάα ἀοπὰ ΝϑοΟρίΟ]Θη,Ο. 



ἀἀονεως, τες ὑπ τυυνϑοιισος 

: ΘΟΑΡΌΤ νι. ἘΡΙΟΘΒΑΜΜΑΤΑ ΡΕΒΙΘΟΑΤΟΒΙ͂Α.. 

386. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ͂. 
Ἱὰ ῥόδα τὰ δροσόεντα, καὶ ἃ χατάπυχνος ἐχείνα 

. ἕρπυλλος χεῖται ταῖς Ἑλιχωνιάσιν" 
παὶ δὲ μελάμφυλλοι δάφναι τὶν, Πύθιε Παιὰν, 

Δελφὶς ἐπεὶ πέτρα τοῦτό τοι ἀγλάϊσεν. 

Βωρὸν δ᾽ αἱμάξει χεραὸς τράγος οὗτος ὃ μᾶλος, 
τερμίνθου τρώγων ἔσχατον ἀχρεμόνα. 

897. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἦλθε χαὶ ἐς Μίλατον ὃ τῷ Παιήονος υἱὸς. 

ἰητῆρι νόσων ἀνδρὶ συνοισόμενος, 
Νιχίᾳ, ὅς μιν ἐπ᾽ ἄμαρ ἀεὶ θυέεσσιν ἱχνεῖται, 

καὶ τόδ᾽ ἀπ᾽ εὐώδους γλύψατ᾽ ἄγαλμα κέδρου, 
Ἠετίωνι χάριν γλαφυρᾶς χερὸς ἄχρον ὑποστὰς 

μισθόν" ὃ δ᾽ εἰς ἔργον πᾶσαν ἀφῆχε τέχναν. 

8398, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ὑμῖν τοῦτο, Θεαὶ, κεχαρισμένος ἄνθετο πάσαις 

τὥγαλμα ᾿Ξενοχλῆς τοῦτο τὸ μαρμάρινον, 
μουσικός" οὐχ ἑτέρως τις ἐρεῖ᾽ σοφία δ᾽ ἐπὶ τᾷδε 

αἶνον ἔχων, Μουσέων οὐχ ἐπιλανθάνεται. 

9399. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Δαμομένης ὃ χοραγὸς,, ὃ τὸν τρίποδ᾽, ὦ Διόνυσε, 
χαὶ σὲ τὸν ἅδιστον θεῶν μαχάρων ἀναθεὶς, 

μέτριος ἦν ἐν πᾶσι, χορῷ δ᾽ ἐχτήσατο νίχαν 
ἀνδρῶν, καὶ τὸ χαλὸν χαὶ τὸ προσῆχον δρῶν. 

840. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ, 

Ἃ Κύπρις οὗ πάνδαμος" ἵλάσχεο τὰν θεὸν, εἰπὼν 
Οὐρανίαν, ἁγνὰς ἄνθεμα Χρυσογόνας 

οἴχῳ ἐν Ἀμφιχλέους,, ᾧ καὶ τέκνα καὶ βίον ἔσχε 
ξυνὸν, ἀεὶ δέ σφιν λώϊον εἰς ἔτος ἦν 

ἐχ σέθεν ἀρχομένοις, ὦ πότνια: κηδόμενοι γὰρ 
ἀθανάτων αὐτοὶ πλεῖον ἔχουσι βροτοί, 

Ι 
Ι 
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336. ΤΗΕΟΟΘΒΙΤΙ. 

Βοβῶ 1Π|60 τοβοῖᾷθ οἱ ἀδθηῆβυτῃ Πἰπἃ 

ΒΘΓΡΎΠῸπὶ ἀραϊοαΐα-ϑαπηΐ ΗδΙοοπϊδαϊθυ5 (ΜΠ ι518). 

564 [Ὁ] ΟΞ ἶστο δυσὶ ΠῚ, ο Ρυίη6 Ῥῷδῃ, 

ῬοΙΡὨΐοα φαοπίδπι ΤῸΡ65 {θὲ ΒΌΠΟ πἰζογθτα - ῬΥΘΘ ΡΠ. 

ΑαΆτη δυΐθπι βδηρσιίηθ- θυ θὲ οογπαξι8 ΠΙΓΟῸΒ ἰδία 8]0ι18, 

(ο ΘΙ Πὶ γοάθηβ Θχίγοη τη ΤἈΙΊΌΓΩ, 

337. ΠΒΡΕΜ. 

γϑηϊ οἰΐδιυ ΜΙ]δίατη Ῥϑδηΐβ Π]ἰπ5 («δου ζαρίιι5) 

ΟὈΠ.- ΠΠΙΘα 00 ΤΟΙ ΒΟΓΌΠῚ ΥἿΓῸ ΘΟΠΥΘΥΒΔΕΠΓΙΒ, 

ΝΙοῖα, φαΐ Θυμῃ ἴῃ αἴθ πη ΒΘΙΏΡΟΙ β8ου οἱ 5 δάϊξ, 

οἵ Βοὺ οχ οἄογὰ βου] ΟΌΓΑΥΙ 5ἰ ΠΥ ]ΔΟΓΌΓΩ σατο, 

Ἐρίοηΐ 50 20 τηδητ8 σταΐα Βατημλατη ΡΟ] οἰ τ 5 

ῬΓΦΡΉΪΌΤΗ ; 18 δυΐθμη δ ΟΡΒ ΟἸηθηὴ οοπίμ!ϊξ δγΐθια 

338. ΕΌΒΌΕΜ. 

γοΡὶβ μος, θῶ, σγδίαβ ροϑῖϊξ οτηηΐθιβ 

Β᾽ Ὁ] ΔΟΤΊ ΠῚ ΧΘΠΟΟΪ68 ΠΟ ΠΙΔΥΙΤΩΟΓΘΊΓΩ, [π||ἀιὰ 

ΤΠ Π51005:; ΠΟῚ ΔΙ 6 Φυΐϑαυδτη ἀἰοθέ : 8 ργορίον μᾶπὸ ρ6- 

Ἰδιάθηη ΒΔΡΘη8, ΜΌΒΔΓΙΠΙ πη ΟΡ] ἱγἱβο Ὁ Γ. 

339. ΕἸΒΡΌΕΜ. 

ῬΔΙΟΠΊΘΠ68 ΘΠΟΓΆΡΊΒ, ΄αὶ ἐτροάθηη, ο ΒΔΟΟΠΘ, 

οἱ 6, 58 υ 5βἰ πη τὴ ἀθοΓ Τὴ ἱτηγηοσίδ] απ, ροϑυΐξ, [γίδια 

τηοαοβίμβ δγαΐ ἱπίου οπηηθ8, 56 ἴῃ οἤοΓΟ Υἱγοόγαχῃ υἱοΐο- 

πδοίιι5-6ϑξ, δέει οἵ ρα] γατη δὲ ἀθοογιπι βρθοΐδηβ. 

340. ΕὔΒΡΕΜ. 

Ηῶο Υ̓ δῆ ποθὴ 6ϑεΐ συ !σίγαρα : ΡΙΔοᾶ ἀθδπη, γοΌδη8 

ΟαἸ]οβίομη, οδϑίϑο ἀοηᾶγί μη ΟἸΠΓΥΒΟΘΟη 80 

ἴῃ ἄοτηο ΑΤΡἢΪο}15, φαοοῦτα οἔ ΠΙΡΟΓῸΒ οἵ υἱέδγω Βαρθυϊ 

ΘΟΓΏΓΩΠΠΘΙΩ ; 5ΘΙΏΡΟΓ δι ΐθμη 115 Τ16}115 ἴῃ Δ πη ΠῚ δΓδΐ 

, 885 ἔθ διιβρίοδη θιι8, ὁ Ὑθηθγδηᾶ : 8 αι! -ουγδηΐ 

ΒΌΡΘΓΟΒ, ἰρ5ϊ φιέοψχινθ Ὁ}π|8 Βδθθηξ τηογία] 68. 

336. ὙΒΕΟΘΒΙΤῚ 5ΥΆΛΟῦΞΑΚΧΙ. 

ΒΘΓΡΥ ΕΠ ἀθηβὶ5 [0115 ἸΠβῖσ ἢ 6, ΓΟ 8 
Ἀοταπίοβ, Μιβ15 βυπῖο ἀϊοδῖα πουθπι. 

ΑἸ Ποομηᾶπι ἰασταπι, οοἰεργαὶ χυᾶπῃ 6] ρΡ θᾶ ΤΊΡ65, 

Αροῖρα βδοταΐδπι, ΡΥ 16 ῬΏΟΡα, 1]. 

Αἱ σᾶρεν δῖος, χαϊ παης ἴογε δι τηϊ Ὀγδοϊα τηογάσὶ 
Οἱιυίπηα, ποχ ἀγὰβ ἱπηθυοῖ 116 ἴπᾶ5. 

337. Εὔ5ΡΕῈΜ 

αἰϊιαὶ, ἱπ εἑαίμαπι “ΖΞ Ξοιαρὶὶ, 

ψεὶϊ Ρ:οπίάθβ οἰΐδτη ΜΠ δοἴοη, αἱ οϑϑαὶ 

Οὐπι πηθάϊοο, οὐ]ι5 ΝΊΟΙα Πποιηθη αγαᾶΐ. 
ΠΙ6 ἀδὰπι βαποῖΐβ ναπογαῖαβ οἀουῖθι5, ἰϑ[δ Πι 

Αἀάϊάϊτ, εχ οδάτγο χυῶ πιῖεῖ, εἰἤρίθι : 
ῬοΪ]Ἰοϊ 5. ρτεῖαπι φαοά Ξυτηπηιπι ογαῖ ἘδιοηΪ , 

Ουα5 'π Βοος ἃγ5 568 τοΐὰ ργοίια!ι ορυϑ. 

338. ΕΥὔΒΡΕΜ 

αἰϊιά, ἱπ οἰπιμίαογιεπι ΠΗ μδαγιιηῖ. 

Ηδης γοὈ 5 Χοποοῖοϑ βἰαϊιδπι ἀθ ΠΠΔΓΠΊΟΓΕ ΡΌ]Ὸ 

Πεάϊοαϊ, Αοηϊάθ8, ἴυγ θα πονθπᾶ, Πθῶ, 
Μιιβίοιϑ : Βα αυϊϑχαδπι παραὶ μοο. Οὐ ρᾶγία σΠΘη 0 

Ἑᾶπιᾶ, (ΠΟ ΠΑΙΠῚ ΡΔΓ ΤΊΘΙΏΪΠΪ556 ἔαϊξ, 

339. ΕὐὔΡῈΜ 

αἰμιά, 

ΡυΡυ ἰδῖθ οΒΟΓΟβ ἰΓΙροάθπιαια εχ ξ ΓΘ βδογανῖ 
Ἠαπηοΐθ] 68, ἀυ]σοπὶ ἰεζυθ, Πγῶ6, ἀθαπι, 

Οοπιῖ5 ΒΟΠΊΟ ῥιιοΓΙ5 ; σΠΔΓΙ5 βρθοΐλγα ἀθοοσᾶ 

Εἰ βρβοῖοβα, σῃουὶ υἱοῖς ΠΌΠΟΙ ΥἹΓΡΌΒ. 

34ο. ΕσΌΒΡΕΜ 

τ ἐπ οεἰπιμίαογιπι Τ᾿ ειιογὶς Οοἰοοίϊ. 

Νου μδο νυϊρίναρα εϑβὶ : (αἰ θϑῖθπι ἀΐσθγα [5 δϑὶ 

Ἠδπο ὙΈπογεπΊ, ροϑαΐξ χαᾶπιὶ θΟπᾶ ΟἸΓΥΒΟΡΌΠΘ 

ΑἸΩΡΒΙΟΙ15 ἴπ Ἰατῖθ 5, σοπηπηπηϊα ΡΙσποτα, ΠΘΙ50Πὶ 

Ἐβὶ νἱΐα ἴῃ πιθ 15 ᾿α ρογα ΡΓΟΡΤ ἀ16η8, 
Ῥαπα ἘΠῚ ΡΥΙΠΉ11145 ἀδπὶ ΓΕΓπΊ, ΏΙνᾶ, ΒΔΓ Σ 

ΡΊυ5 Εἰ ῃἸΠ1, 5 Ρ6ΓῸ5 4ΐ νοπογδηΐαγ, μα δηϊ, 
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841. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ, 

Ιβόσπορον ἰχθυόεντα γεφυρώσας ἀνέθηχε 

Μανδροχλέης Ἥρη, μνημόσυνον σχεδίας, 
τῷ μὲν δὴ στέφανον περιθεὶς, Σαμίοισι δὲ χῦδος, 

[Δαρείου βασιλέως ἐχτελέσας κατὰ νοῦν]. 

842. ΑΛΛΟ, 

Ἄθρησον Χαρίτων ὑπὸ παστάδι τἄδε τριήρους 
στυλίδα" τὰς πρώτας τοῦθ᾽ ὑπόδειγμα τέχνας" 

ταύταν γὰρ πρώταν ποτ᾽ ἐμήσατο Παλλὰς ᾿Αθάνα, 

τάνδε πόλει καλὰν ἀντιδιδοῦσα χάριν, 
οὕνεχεν ὑψίστα Τριτωνίδι νηὸν ἔτευξεν 

Κύζικος ἅδ᾽, ἱρᾷ πρῶτον ἐν ᾿Ασιάδι' 

δεῖγμ᾽ ἃ καὶ πλίνθων χρυσήλατον ἤγαγεν ἄχθος 
Δελφίδα γᾶν, Φοίόῳ τάνδε νέμουσα χάριν. 

848. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Ἔθνεα Βοιωτῶν χαὶ Χαλχιδέων δαμάσαντες “ 
““. 5 κ Υ̓͂ 2 ᾽ὔ 

παῖδες ᾿Αθηναίων ἔργμασιν ἐν πολέμου, 

δεσμῷ ἐν ἀχνυόεντι σιδηρέῳ ἔσδεσαν ὕόριν" 
τῶν ἵππους, δεχάτην Παλλάδι, τάσδ᾽ ἔθεσαν. 

844. ΑΛλΟ. 

Θεσπιαὶ εὐρύχοροι πέμψαν ποτὲ τούσδε σὺν ὅπλοις 
τιμωροὺς προγόνων βάρθαρον εἷς ̓ Ασίην, 

οὗ μετ᾽ ᾿Αλεξάνδρου Περσῶν ἄστη χαθελόντες 

στῆσαν ᾿Εριδρεμέτη δαιδάλεον τρίποδα. 

845. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Ἰΐαρος ἤνθει μὲν τὸ πρὶν ῥόδα, νῦν δ᾽ ἐνὶ μέσσῳ 
χείματι πορφυρέας ἐσχάσαμεν χάλυχας, 

σὴ ἐπιμειδήσαντα γενεθλίη ἄσμενα τῇδε 
ἠοῖ, νυμφιδίων ἀσσοτάτη λεχέων. 

Καλλίστης ὀφθῆναι ἐπὶ χροτάφοισι γυναιχὸς 
λώϊον ἢ μίμνειν ἠρινὸν ἠέλιον, 

846. ΑΝΑΚΡΕΟΝΊΤΟΣ. 

Τέλλιδι ἱμερόεντα βίον πόρε, Μαιάδος υἱὲ, 
ἀντ᾽ ἐρατῶν δώρων τῶνδε χάριν θέμενος" 

δὸς δέ μιν εὐθυδίχων Ἑὐωνυμέων ἐνὶ δήμῳ 
γαίειν, αἰῶνος μοῖραν ἔχοντ᾽ ἀγαθήν. 

841. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Ἄλρτεμι,, τὶν τόδ᾽ ἄγαλμα Φιληρατὶς εἴσατο τῇδε: 
ἀλλὰ σὺ μὲν δέξαι, πότνια, τὴν δὲ σά!». 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΟΙΚῈ ΡΑΓΠΑΤΙΝᾺ 

341. ΑΝΟΝΥΜΙ, 

ΒΟΒΡΟΙῸ Ῥίβοοϑο ροπίθιη πηροβίίατη ἀραϊοανξ. 

ΜδηάγοΟ165 Ψυποπί,, τη ΟΠ τη θηΐιτ ταί τη [αποίαγιιπι, 

ΠΠατὰ αυϊάθτη ΘΟΓΟπὰ ΟΥΏΔηΒ, ϑΘΔΤηΪΟ5 διιΐθμη ο]ουϊὰ, 

ΤΑΙ τορὶβ δὰ τηθπΐθπῃ γο- ρου δοΐδ, 

342, ΑἸαῦ Ὁ. 

Οοπέθιηρ! δου αγαίγιπὶ ἰπ θᾶ Πδο ἐγ γοπηΐβ 

ΘΟΙ ΓΩΘΙΙΔΓὴ : ὈΥΐτηΐ ΠΠΠ ἃ 5 ρΘοϊπηθη ὉρΟΥ 8-6}18-γε 5 - 
ΠιδηΟ Θηΐτὴ ῬΎΓηδτη ΟἹ πὶ ἰηγθηϊξ Ρ8}1ὰ5 Μίποιγα, 

δῆ 6 ὉΓΡῚ ἀθοογὰπι γοάθηβ σγδί ἅτ, 

60 «υοᾶ βυχητηθ ΤΥ οηΐτ φάθι βίγιχις 

ΟΥζίουβ ἢδθο, βδογὰ Ὀγ Το τ ἴῃ Αϑίᾶ; 

Θδάοπι Βρθοίπηθῃ 4715 Ἰδίογατη 16 Δγθαπι ἀυχίξ ροπάτις: 
ΠοΙΡΒΐοδτα ἰρ]]υγθτα, ῬΡΏΘΡΟ Βᾶηο {γἸθ6η5 σγαίίδμη. 

343. ἸΝΟΕΚΕΤΙ. 

αοπίοβ Βωοίογυμηῃ οἵ ΟΠ δ᾽ οἰἀθηβί τη ροβίαυδιη-ἀοτηπογιηΐ 

ΠῚ ΑἸ μϑηϊθηβίατα ορογῖθαβ ΒΕ], ; 

ἰπ Ἰπσίπιοϑο υἱποῦ]ο ἔἴδγγθο θαγιν) Θχβίϊηχ 6 ΒΕ ΡΟ Γθίδτη - 

ΧΟΓΕΙΠῚ Θαι85 ἤδ506 ἀροἰτηδ πη Ῥ]]Δαϊ ροβαθγαπέ, 

ϑήφ, ΑΠΌ}. 

ὙΤΠΘΒΡΙ ΔΓΌΓΤΩ Τηδρηδ- οἰ να 5 Τηϊβιέ σαοπάδιη ἤοβ66 ἴῃ ΔΥΤηΪδ, 

ὉΠΕΟΓΘ8 ΓΔ ΟΠ τ ΒΔΓ θΆγᾶτη ἰπ Αϑίδη; 
4αΐ οαπὶ ΑἸΘχαπᾶγο ῬΘΥΒΔΓΌΠῚ ὈΓΡ68 5010- ΘΟ Πυδηΐο85 

ογοχοσιηΐ ΑἸΕξἴβοπο ουὶ [ΓΑ Ργο-[οΐατη {τ ροάθτη 

345. ΟΒΙΝΑΘΟΒΖΕ. 

Ἄγ Πογοθδηΐ οἸ᾽πὶ ΤΟΒδ0 : ΠῸΠΟ ὙΘΙῸ ἴῃ τηραϊᾶ 

ΒίθτηΘ ῬΌΓΡΌΓΘΟΒ ΓΘΟΙ ΕΒ ΓΉ15 ΟΔΙΎΟ65., 

ἴπο ἁγγι ἀθηΐθβ παίδ]ϊ Ἰωΐο μυϊο 

αἴδὶ, φαΐ παρ 1411 υἱοϊπἰββίτηιβ ἔΠογο. 

Ῥ]ΟΒ Υτ  πηθὸ σοηϑΡ οἱ ἴῃ ἐδ ροΥ θ 18 ἔτη 8 

ΤΉΘ]1π|5 ΤᾺ 8 ΠῚ ΤΩΔΠΘΓΘ ὙΘΓΠΌΓΩ 5016 1}. 

8346. ΑΝΑΟΘΒΕΟΝΤΙΒ. 

Το αϊ ἱασυπάδπηι υἱΐατι ργῶθα, Μαΐθ ΠῚ, 

ῬΓῸ βιδυΐθιι8 ἀ0η15 δῖ8 ἐὦ Ὀοηθῆ οἴτστη {ΓΈ Θη5. 

ῬᾶΖαθ θαμὰ τϑοῖϊ -ἰϑηδοίιτη ἘΠΟΩ τη Θηβίατη ἴῃ ἀθ ΠῚ 

Βαθϊζαγο,, δυΐ βογίθτη μαθθηΐίθμι ΠΟΠΔΙη. 

347. ΟΛΙ ΜΆΘΗΙ. 

Ῥίαπα,, Εἰ] Βοοοα βίσπατη ῬΕΪ]ογαίϊβ ροβυΐξ Ηΐο; 
δί {ὰ ἐά ΄υϊάδπη δοοῖρα, υϑπουδηᾶδ, ᾿ΠΔγΊ 16 86 γα, ᾿ 

341. ἸΝΟΕΆΤΙ. 

δι ρίοίμινα, ἱπ μα Βοορίιονις ροπὲδ οἰναίιι5, αἰδαϊσαέα ἱπ 

Ψψιιποπὶς φαΐε. ; 

Μδηάγοοΐθαβ, Τὰπο, ἀἰοαῖ Πὰ5 ΕΠ ΡΊδ6 6 ἴθ ο5 

ΒΟΒΡΏΟΓΙΔ5 πη 5585 51} [πυρὰ ῬΟΠ 5 5 : 
ΤΑῚ ΤΟ ΡῚ5 ῬΟϑΕΪ ΠΊΔΠῈ15 ΘΠ. }ἃ πιοπίθπι : 

ὕπαε ἀδουβ βγη 5, ραγία σου μὰ ΥἿΓΟ. 

343. ΙΝΟΕΡΤῚ. 

7π ἀγορὰ φιαάνῖα, φιιάπι Αἐἰιοπίεηισος Ἡπίποῦρα σοησθογα- 

γαπί. , 

Βαοῖῖβ Β6}1ο ἀοπηὶῖβ εἴ ΟΒα]οῖ 6 υἱοῖα 

Οεῃ8 Οθογορίβ, γοίθγθηβ ᾿θῖα ἰγορεθα ἀΟΠΊΠῚ, 

Οδριϊναπιαιια ΡΓΕΠΊΘΠ5 ἴδγγαῖα ποοῖθ ΕἸΙΓΟΓΘΠῚ, 
5105 ἀθ ἀθοϊπια Ῥα]]δάϊ βδογαῖ δάιιοϑ5. 



ΓΟ ΨΉΎΟ ΡΤ ὙΥΎΎ. Υ᾽ Ἢ 

ὙΎ 

Υ ν Υ ΎΨ ΡΑ Ὺ 

ΓΤ ΎΥΥ ΥΥ ὙΓΎΡΡῚ 

ΘΟΑΡΌΤ ΥἹ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΆΤΑ ΘΕΡΙΘΑΤΟΒΙΑ. 

8348. ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

Αἴλινον ὠχυμόρῳ με λεχωΐδι τοῦτο χεχόφθαι 
«πῆς Διοδωρείου γράμμα λέγει σοφίης, 
χοῦρον ἐπεὶ τίχτουσα χατέφθιτο" παῖδα δὲ Μήλας 

δεξάμενος θαλερὴν χλαίω ᾿Αθηναΐδα, 
Λεσόιάδεσσιν ἄχος χαὶ Ἰήσονι πατρὶ λιποῦσαν. 

Ἄρτεμι, σοὶ δὲ χυνῶν θηροφόνων ἔμελεν. 

349. ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ͂. 

Ἰνοῦς ὦ Μελιχέρτα, σύ τε γλαυχὴ μεδέουσα 
Λευχοθέη πόντου,, δαῖμον ἀλεξίκαχε, 

Νηρήδων τε χοροὶ, καὶ χύματα, χαὶ σὺ, Πόσειδον, 
καὶ Θρήϊξ, ἀνέμων πρηΐτατε, Ζέφυρε, 

ἵλαοί με φέροιτε, διὰ πλατὺ χῦμα φυγόντα, 
σῶον ἐπὶ γλυχερὰν ἠόνα Πειραέως. 

850. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂, 

᾿Τυρσηνῆς χελάδημα διαπρύσιον σάλπιγγος, 
πολλάχι Πισαίων στρηνὲς ὑπὲρ πεδίων 

φθεγξαμένης, ὃ πρὶν μὲν ἔχει χρόνος ἐν δυσὶ νίκαις" 
εἰ δὲ σὺ χαὶ τρισσοὺς " ἤγαγες εἰς στεφάνους, 

ἀστὸς Μιλήτου Δημόσθενες, οὔ ποτε κώδων 
“άλχεος ἤχησεν πλειοτέρῳ στόματι. 

851. ΚΑΛΑΙΜΑΧΟΥ͂. 

α. Ἐν με, λεοντάγχ᾽ ὦνα συοχτόνε, φήγινον ὄζον [μαι. 
β. Θῆχετίς: α. Ἀρχῖνος. β. Ποῖος; α. Ὁ Κρής, β. Δέχο- 

352. ΗΡΙΝΝΗΣ. 

Ἔξ ἁπαλᾶν χειρῶν τάδε γράμματα’ λῷστε Προμαθεῦ, 
ἔντι χαὶ ἄνθρωποι τὶν ὁμαλοὶ σοφίαν. 

“Ταύταν γοῦν ἐτύμως τὰν παρθένον ὅστις ἔγραψεν, 
αἷ καὐδὰν ποτέθηχ᾽, ἧς χ᾽ ᾿Ἀγαθαρχὶς ὅλα. 

8358. ΝΟΣΣΙΔΟΣ: 

Αὐτομέλιννα τέτυχται" ἴδ᾽ ὡς ἀγανὸν τὸ πρόσωπον 

ἁμὲ ποτοπταάζειν μειλιχίως δοχέει" 
ὡς ἐτύμως θυγάτηρ τᾷ ματέρι πάντα ποτῴχει. 
Ἦ καλὸν ὅχχα πέλη τέκνα γονεῦσιν ἴσα. 

854. ΤΗΣ ΑΥ̓ΤΗΣ. 

"νωτὰ καὶ τηνῶθε Σαδαιθίδος εἴδεται ἔμμεν 
ἅδ᾽ εἰχὼν μορφᾷ καὶ μεγαλειοσύνα. 

Θάεο τὰν πινυτάν" τὸ ὃξ μείλιχον αὐτόθι τήνας 

ἔλπομ᾽ δρῆν᾽ χαίροις πολλὰ, μάχαιρα γύναι. 

8556. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ἃ μάτηρ ζῷον τὸν Μίκυθον, οἷα πενιχρὰ 
“" 

| ᾿ 348. ΠΙΟΏΟΒΙ. 

2921 

᾿ [μποΐποβα ΡΥ δέ Γ6 -Τηουἔι 5 ῬΌΘΓΡΟΓΟ ΠΊ6 βευϊρέμτη - 

Ῥϊοάογθῶ ᾿πβογὶρέο ἀϊεῖϊξ ἀοοίτί πο, 

ῬΌΘΓΟΠΙ Ροβίχαδπῃ) ῬᾶγΘἢ5 ΡΘΥΙ ; ΠΠΙάτὰ δυΐθηι ΜΘ, 

ἀυδτη-τϑοθρῖ, Πογθηΐθτῃ ᾿υσθο Αἰ μοπαί θη, 

Ϊ 

349. ΡΗΠΙΟΌΕΜΙ. 
Ϊ 

᾿ Ιποπθ-πᾶΐθ ὁ Μαϊϊοοτία, ἔπαθ ρίδαοα γορηδίτικ 
ο΄ Πμθυοοίμθδ τηΔγῖ5, ἀθᾶ Δυθγγιποδίγ - ὩΔΙΟΓΌ ΠῚ, 

᾿ Νογοίδατηχιι οβοτί, εἴ Πασίαβ, δἕ ἕα, Νορίππο, 
᾿ς φΕ Τῆγαχ, γϑπίογιμι Ἰθηἰββίπηθ, ΖΘΡΉΥΤΟ, 
ῬΓΟΡΙΕΙ πη ἴογίθ, ΡῈ Γ νγαβίδτη τπιηᾶδιῃ Γασὶθηΐθτη, 

βδίσασα ἰπη ἀυ]66 Πἰξπ8 Ρ γεροὶ. Ι 

350. ΟΒΙΝΑΘΟΒΕ. 

| Τυγγῆθης 5οηϊ απ Ἰαΐθ- Ροποίγα θυ ἑὰ θθ 

| 5606 Ρ 5δθ 8 γᾶ 6 ΒΌΡΟΥ σΔΠῚρὶ5 

Β[ Ὑ6͵Ὸ ἴὰ οἵ ἔγθ8 βϑυυθηϊβίϊ δ ΘΟΓΟΠΔ8, 

εἰνῖβ Μοὶ Ποτλοβέμθηθβ,, πυαησαδηι ἔα θὰ 

δοηθᾶ βΒ0η ΡἸΘΏΪΟΤΘ ΟΥΘ. 

351. ΟΑΙΖΙΜΑΆΘΗ͂Ι. 

[6586 ἢφς 

1 ΒὈ δα θτι5 τη ΥΌΓΘ τ οἵ 1ϑβοηὶ ραΐτὶ {α8- Γο φυϊξ. [ϑγαπέ. 

Ῥίδηδ, ΕΠ] ὙΘΓῸ ἐπ ν ΟΠ 68 ἔδγαγα τη που δοίογοϑ οὐγθ- 

- ““εἱ 

Βοδη 5. ΒΌΡΟΥΟΥ φυϊάοτη Βαθοΐ οίδβ ἰπ ἀσδθιβ υἱοΐου δ : 

[Πρϑγὴ οἰάνδῃη... 

α. Τιθὶ πιθ, Ἰθοπαμη- ΘΟΠβίγ οἴου ΓΟχ, Βα Πη- πίοι ρου, ἀρὶ- 

ὃ. Ῥοβαϊΐ αυϊβὉ α. ΑτΟΒίπαβ. ὃ. Ου͵ᾶ5} α. Οτοίθηβίβ. 

[Ὁ. Αρείρίο. 
352. ΕΒΙΝΝ ΞΕ. 

Α ΤΟ] 5 861,6 τηδηΐθι8 ργοίδεΐα ἢέθο ΡἱουΓα : ορίϊπια 

βηΐ οἰἴΐδηη ΠΟΙΏΪΠ65 Εἰ] βί τ 1}65 βαρ θεῖα, [Ρτοτηθίῃοιι, 

Ηδηο οογίθ υἱγρίποιη δα -Ὑ θυ 4 5415 Ρἰηχίξ, 

8: ψοσθὴ υοχαρ δα ἀἰββοί, 68865 Αρδί μα γ 5 ἰοΐδ. 

353. ΝΟΒΒΙΡΙ5. 

Τρϑιββίμηδ- Μ6]ηπα οἰβοία- ταὐξ. Ἐπ αἴ τηδηβαοία [δ οἴ65 

ΠῚΘ ΔΞΡίοογο βυθοῦ υἱάθίυτγ' 

4αδτη ὑϑγο ἢ]18 τηδίγι - ̓Π- ΤΉ Ἶθ115 51 Γ}}18-686! 

58Π6 ΡῬΌΪΟΏγασα φαδηᾶο 58ηΐ ΠΠ 6 γ] ῬΑΓΘ ΠΕ θι15 ΡᾶΓΘΒ. 

354. ΕΣὔΒΡΕΜ. 

ΝΞΟ 115 τοὶ πΐηο βίῃ 15 υἱἀθίτγ 6586 

Βιδοο ἱπηᾶρο ἴδῃ [Ὀγτηὰ Ζυδη σταυϊδίο. 

Τηβρῖοο ργαιἀθπίθμα ἐδμηΐηδπη ; 568 τηδηβιθί πα η6πι {ΠΠ1π|8 δῖο 

ΟΡΙΠΟΥ ΓΏ8 υἰβαγδμη. 816 πη υ]έατα, θθδία τη]]16Γ. 

355. ΠΕΟΝΙΌ ΞΕ. 

Μαΐογ ρἰοΐατα Μιονίματη, αἱροΐθ ΡΔΌΡΘΓ, 

352. ΕΒΙΝΝ ΕΞ. 

ΜΟΙΙΡας ἤδοο πηδηΐθιι5 ἰά θυ] εβὶ [ον πιαῖα; Ρυομιθίῃ θα, 

| Ιπροπῖο 5: πΏ}}15 νἱν [1 1116 10]. 
51 ἀοπᾶτγα οἰϊαπι μοι ϊ5ςϑαῖ γοοθ ρα 6} ]Δην 

Ταπὶ ὕθδηα ααϊ ρἰηχὶς, ἰοῖα Αρδιμάγο ἷ5 ἘΓᾶ5. 



4935 

Βάχχῳ δωρεῖται; ῥωπικὰ γραψαμένα. 
Βάκχχε,, σὺ δ᾽ ὑψῴης τὸν Μίχυθον" εἰ δὲ τὸ δῶρον 

δωπιχὸν, ἃ λιτὰ ταῦτα φέρει πενία, 

866. ΠΑΓΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 

Κλειοὺς αἵ δύο παῖδες ᾿Αριστοδίχη καὶ Ἀμεινὼ 

Κρῆσσαι, πότνια, σῆς, Ἄρτεμι, νειοχόρου 
τετραετεῖς ἀπὸ μητρός. Ἴδοις, ὥνασσα, τὰ τῆσδε 

εὔτεχνα, κἀντὶ μιῆς θὲς δύο νειοχόρους, 

851. ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ͂. 

ἁ. Ὅλόια τέκνα γένοισθε τίνος γένος ἐστέ; τί δ᾽ ὑμῖν 
ὧδε καλοῖς χαρίεν κείμενόν ἐστ᾽ ὄνομα : 

β. Νικάνωρ ἐγώ εἶμι, πατὴρ δέ μοι Αἰπιόρητος, 
μήτηρ δ᾽ ᾿Ηγησὼ, κεἰμὶ γένος Μαχεδών. 

1. Καὶ μὲν ἐγὼ Φίλα εἰμὶ, καὶ ἐστί μοι οὗτος ἀδελφός" 
ἐχ δ᾽ εὐχῆς τοχέων ἕσταμες ἀμφότεροι. 

868. ΔΙΟΤΙΜΟΥ͂. 

Χαῖρέ μοι, ἁδρὲ κύπασσι, τὸν Ομφάλη ἥ ποτε Λυδὴ 
λυσαμένη φιλότητ᾽ ἦλθεν ἐς Ἡραχλέους. 

Ὅλόιος ἦσθα, κύπασσι, καλῶς τότε καὶ πάλιν, ὡς νῦν 
χρύσεον ᾿Αρτέμιδος τοῦτ᾽ ἐπέδης μέλαθρον. 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΟΙἉ ΡΑΓΙΑΤΙΝἊᾺ ΟΘΑΡ. ΥἹ. 

ΒΔΟΟΙΟ ἀοηδΐ, για ϊ- Ρϑηἰοἶ]]ο ρἱ προη τι) Οαγδπ 5... 

ΒΔΟΟΙΘ,, ἴὰ Ὑ6ΓῸ σγδηδοβοθγο-ῖαο ΜΙΟυ πὰ, 51 δα ΐθτα ἀο- 

Ὑ16, (6 π18 μώο {ἰδὲ ἴδγί Ῥααρονίδϑβ. [πὰπὶ 

386. ΡΑΝΟΆΒΑΤΙΒ. 

ΟἸϊοιῖβ ἀὰ Π]ϊω, Αὐἰβίοαϊοθ δὲ Αμηΐπο, 

Ογοίθηβθβ, υϑηθγαπᾶδ, ἔπε, Ὀίδηδ,, ἐϑαϊξιδο 

ἀαδανιπηθ ἃ πηδίτο ἀἰσαηίιγ. Αβρίοθ, ο ἀοῃηΐηδ, οἷα 

[οὐ αΐθηγ- 1 η-} 1] 8, δὲ ῬΡγῸ πὰ ἴδ 0-65586 ἀπδ8β ἐοαϊξι88. 

807. ΤΗΕΒΈΤΕΤΙ. 

α. ἘφΙοθ5, Ραογὶ, 5.018: Οὐ} 8 Ῥγορθηΐθδ δϑί5 ἢ σαοᾶ γιὸ 

ἰΐα Ῥα ]ομγῖβ συδίατα ροβίξαπι δὲ ποιῆθη ἢ [γνοϑὶβ 

ὃ. ΝΙοΔΠΟΥ 660 811; Ῥίον υϑγὸ τὶ ΕΠ ρίογοίαβ, 
τηδίοι δυΐθμι δρθβο, οἵ βι:) σθηθιο Μδοθᾶο, 

α. ἘΓ οροὸ Ῥμΐα βαμῃ, οἵ ϑϑὲ τ ηἱ ίοοο γαΐθυ, 

Ἐχ τνοΐο δυΐθμι ῬδγοΠαΠὶ βίδτη 18 ἍΠΉΡΟ, 

358. ὈΙΟΤΙΝΊΙ. 

ϑδῖγο ταὶ, ἀρ! οδΐθ οὐ ραβδὶ, σαθηι ΟἸΩΡΉ 816 111ἃ οΐπὶ Τγᾶα 

ἀαυπ 801 Υἱβδοῖ, δι] οχαβ γὙϑηϊΐ ἰῃ Ἠθγου8.. 

ἘοΙΪχ Γαϊδίϊ, ογραβϑὶ, ΡΌΪ]οῦγο ἴὰαηο, δίααθ τυ ϑαβ, αυΐᾶ 

ΔΌΓοΔη Ὀδηδ Πδὴς ἱπίγανυ δι! φάθῃι. [πὰη0 

---- -τ- «ἐν :....------- 



᾿ 

ΒΆΕΥΙΒ ἈΑΝΝΟΤΑΤΙΟῚ ῚΝ ΘΑΡΥΤ ΥἹ. 
«νι... 

Οοάθχ. : ἀρχὴ τῶν ἀναθεματιχῶν (510) ἐπιγραμμάτων. 
« Ῥοβέ Βῷο αἰϊχαοί γϑῦθὰ ἴΐὰ ἑδπαΐα ἃο ἀοίγιία αἱ αἰσποβοὶ 
προαυθδηΐξ. » Ραιῖδ5. 1ῃ βυτητηδ ρασὶπα Ἰοσαηΐαγῦ ἄυο γοῦ- 
808 οὔ ἸοΙηγηδία : εἷς τελετὴν Διονύσου. « ΟἸτοβ ποη τἱ- 
δΌΓΩ 6ϑὲ δοοθβίο ἰπ ογάϊποιῃ οδίθγογαμι ἄθθογο τοεῖρὶ, οἵ 
ἴηι ΘοἸηπιθπίδυϊ τα γα ϊθοϊξ ; ἱτητηθγῖίο, ορίπου ; οἵ δρὶσταιημηα 
Πα ἴῃ βθάθιῃ ἀθθϊΐαμι γοβιϊξαὶ. » Βοίδ5. 

ΤΟ. « Βοηρίυμη ἴῃ σοιητηδτη,, ἴῃ 48 ροΙηρᾶ την βίδγα τα 
ἸΔοοδὶ γταργβοπηίδία ογαΐ, Ατηουῖθιβ βαρτγὰ υοϊαηεθαβ.. Α 
γαγίοίδίο ἤρσυτγαγατη, «υᾶπὶ 118 ὀχ θοθαΐ, πολύμορφος. 
ΑΙΏΟΓΟΒ δυΐθηι ΠῚ υἱπαθιηΐδμπι θχθγοθθαηξ : Βίης χορὸς τρυ- 
γόων. ῬΙΌΓΟΒ δχ δηϊααϊίαία, βιυρογβαπέ σϑιηπηθο παϊς αἷ- 
δέομο δοοοιωτηοάδίοθ, υἱ ποθ Π ββίτηα σοητηα Ἡτοεϊιαοῖὶς 
Απροῖϊ ἀρρο!αΐα, ἰπ φὰὰ πὶ ΑἸΟΓΟ8 ἀγᾶ8 ἀθ υἱξίθιυβ 
ἀδοογρυηξ, δἰΐογ οἴϊδιη ἷπ ραΐθγδτωη βυθιδίδιη τηπβέστη 
δχρυίμηϊξ. Ἐβέ 6 γθύδγα πολύμορφος, 4αστῃ ἴδὶ υἱγὶ του] ῖ6- 

ΘΌΓΩ ϑδΐντίβ, ρα ογὶβ οἵ ἀπἰτηδηξ 5 τηϊχίϊ, ροίδηίεϑ, 
Υἱπαθιηϊαηΐο8, ᾿υἀδηΐ65 σοηβρί εἰδηΐογ. » 7ας. 

Οοάοσχ εἰς λίθος, οοττ. 986. 

ϑοααϊξυν Ἰθηπηᾶ πουΐ οαρ εἰβ : ἀρχὴ μὲν ἡμῖν, ὡς φησὶν 
ἡ τῶν ἐρωτιχῶν ἐπιγραμμάτων ἔχθεσι:, γεγένηται σχοπὸν 

᾿ ἔχουσα τὴν σὴν ἐξάψαι διάνοιαν. Εἰ τοίνυν γεγένηται τὸ προ- 
τεθὲν, ἐπὶ τὴν τῶν ἀναθεματιχῶν ἀνάγνωσιν μετάδηϑι" εἴη δὲ 
χαὶ ἐπ᾽ αὐτῆς ἡμῖν ἀνυσθῆναι τὸ σπουδαζόμενον. 

Ι. 1 ιηηᾶ : ἐπὶ χατόπτρῳ ἀνατεθέντι παρὰ Λαΐδος. « (8]- 
Ἰιοῖβ τεγβίθυβ το ἀϊξατη ἃ ̓ οπσοροίτο δὰ ΤΉΘοοΓ. ῥ. δά ; 
ἃ Ὑοϊίαἰτίο Ὀἱοξ. ῬΡῃΠο5. ἰπ Ερίστγαπιηιθ. Οοπῖ. Ομαγάοη. 
Βοοδ. Μίβο. {. 1, Ὁ. 286: 5Δ]Π6ηρν. Μοιπογ. 1ξογ. . 1, 
Ρ. 182, «αὶ ἃἰἴδ5 γϑυβίοπϑβ δρροβυῖϊξ. Αυβοηΐδπδτη ἱπηϊξδέϊο- 
πὴ ἱπηϊ δία 68 σ8}}1εἷβ δἔΐδτη σϑυβῖθιιβ ααγ5. Πϊη. {. 1, 
Ρ. 60. Οσοηΐ, εἰ ορίῳτιτ. 18, 19, 20. » Β. ---ἰ 1. ἡ τῶν ἐρα- 
στῶν Οοά. οἴ Ἀ5. (ορῖα5 ἢ. 2720, δύσατγηθηίὶ τη 56 6}}}, ἃ 
Βομποϊἀουγίπο οχοογρίυβ : Ῥχγοσψηιπαδηιαία ἐπ Απίπμοὶ. 
στάσαηι, αοἰίηρ. 1855); ἣ τῶν ἐρώτων, 8]. τὸν ἐρώντων 
Ῥίδη. Ἑδεθαίυγ ἣ τὸν ἐραστῶν. « δε ἴΐὰ 1,αἷ5 ἀϊοοτοῖ 56 
δάπυο αἰ σὶ ἀπῦτη; φαῦμῃ ἢος βἰρσηϊβοοΐ, οἸτω διηδίογθβ 
818 ΡΌΘΙ186 ἴογτηοβο υδϑίϊθαϊα ἰγοααθηΐαββθ, βθηθβοθηΐ5 
δυΐθιη ἀδβογιΐῖββθ. » Βοίἠειβ. ϑ56ηβιέ οἰἴδιη Ἡθοκοσιβ, 
ουΐαβ οιημθπαδίϊοπθιι ἥ ποτ᾽ ἐραστῶν (0}}. ΙΧ, 6Ρ. 103, 
3) Τϑοδρίτημβ. « Ταιηθίβὶ (ϑομηϑ  ἀθυνίηὶ γοῦθὰ 5.η}) Φαθνὶ 

ἌΠΠΟΗ ργεθβίοξ οουτίσοτο ἣἡ πρὶν ἐραστῶν, αἴ ΙΧ, 6Ρ. 
200, 1 : Ἡ τὸ πάλαι Λαὶς πάντων βέλος οὐχέτι Λαΐς. » --- 
2 ἐπὶ Βογρκῖυβ οἵ Βομμποιἀθυνη., 6011. ΙΧ, 6ρ. 621, 5. 1,6- 
βοραΐαγ ἐνὶ πρ. --- 3. ΒΌΡΡΙΕ ἀνέθηχα, φαοὰ 5616] ἀϊοΐξαπι 
εϑίο. --- 5ἷς ̓πηϊξαΐαβ οδέ Αὐιβοηΐαβ, ΕΥ͂ : 

1μΑ18 8 Ὑεποσὶ Ξρθοῦϊαπ ἀἶοο : ἀἰϊβηαπι μαροϑδλί 58 
ἈΕϊοτηλ τἴογποπι ἔογπηδ πϊπἰβίθυ ᾽πὶ. - 

Αἴ τϊῃὶ πο] 5 ἰπ ὮΟΟ 58}8. φυΐϊα ΘΟΓΠΘΓΕ ἴδ! θια 
Οὐδ}}5 βιπι, ΠΟΙ͂ ; 4}.8}}5 δγᾶπ), ἤθᾷαθο. 

ς Πρ. : ἐπὶ τόξοις ἀνατεθεῖσιν ἐν τῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς ναῷ. 
᾿ --ΟπΑ νηῶι ἀθηναίωι (οά. εἰ Β5., 564 ἴῃ {10 Ὡς ΞὈΡοΥβοτὶ- 
᾿ς Ρΐἔυμι; νηῷ ὑπ᾽ ᾿Αθηνχίης ΡΊΔη., ουΐα5 οἄ. ὑγ. χεῖνται. Ποϊπᾷθ 
᾿ς ὑπωρόςια ΡΪδη.: Οοάθχ εἰ Η5. ὑποῤῥόφια, ᾳυοᾶ ἀοίδπαϊ( 
 ΒΟΒποίἀονπιβ δυοίοταΐθ Ηδβυοηϊ οἵ δἰΐογο δχθιρ]ο 
ΟΠ ἰηΐτα 6. 124, 2, τοάυχὶς 080. --- 4. « Λουσάμενα, {υξ 
ΠΡ ογυπΐ 5δηρυΐποιῃη. Αοΐνο ἴῃ οαάθμῃι τὸ ὙΠ|, Θρ. 448, 
οἵ Ττυρμίοάον, 19. ΓΚαυὲΐ αἰθῦ δαπσιυῖς σοΥΡοΥα, ὙΙγοὶ- 

᾿ϊι5..» Ψψας. ΥἱἹάθἔιν 6886 λουσάμενα β56ηδιι Ραββῖγο οἀρίθη- 
ἄμπη). Οοηΐ. ποῖ. δὰ ΙΧ, 6ρ. 247. Νἰβὶ υἱβ σῃᾶΐοσ δὶξ ἴῃ 
56 η88 Τηράϊο. Βοΐδ5. 

ΤΠ. Τιθιηπηᾶ : ἐπὶ ῥοπάλῳ ἀνατεθέντι Ἡρακλεῖ. --- 1. Ττα- 
οὨΐποιη, ΤΉ Θ558}126 ὈΓΌΘΙῚ, ἃ βᾶχοϑβα σορίοηΐβ πδΐυτα μο- 
ΤΏ6η ἰγαχίββα διοίου οϑί Βίθρμδπιιβ ΒΥΖ. « ϑθῆθοᾶ Ττγοδᾶ. 
818 : ἰαρίάοξα Τταοϊεῖη. Τάθτη Ηθτο. (Εἴ. 135 : αα Τγα- 
εἰνΐπια νόσου, δαχα τὶσοπέϊα. » Βοίῆι. ---- ἃ. « Βυ ϊάἀ88 : πρῶ- 
νες" ὀρῶν ἐξοχαὶ, βουνοί. ΕΈ ἢυπο ἸΙοσῦμι ΡῬγομϊξ. » Β. 
ῬΒΟΙΟΘ, τηοπ85 Αγοδαϊΐϑ. --- 38. Οὐδ ἀγριέλαιος ἃρ. ΤΏΘΟΟΙ. 
ΥΠ, 18: ΧΧΥ, 207. ͵ 

ΙΥ. Πϑιτηᾶ : ἀνάθημα τῷ Ποσειδῶνι παρὰ ἁλιέων. [ῃ 
Ά5. Λεωνίδου ἀναθεματιχὸς ἁλιέως. --- 1 510 σοᾶ., 5. εἵ 
ΡΊδη., « Π0}}}8 πυτηθγῖβ, φαυϊἀ φυϊᾷ ἀγρυίαπίαν.» Βοέϊι. Βοῖ55. 
οὔτ ϑδἰγηδβῖο εὐχαπές. « Τοηΐαγογυηΐ γαγία : οἰΐτη Ησοτ- 
ΤΩΔΠΠῸ5 γαμψόν γε] γναμπτόν τ᾽ ἄγχ., Μοϊποκία5 (Ὁ. 117) 
χαμπύλον γο] στρεπτόν τ᾽, 00]]. Θρ. 27, 6, ( Οοἰβέϊαβ εὐπα- 
γές γὙΕ] εὐαγρές, 6011. ὙΠ, Θρ. 295, 1,} 8118 Ηδϑοκοσιιβ, χαὶ 
Οομητη. 1, Ρ. 144 γϑο ββίτηθ γϑαϊξ δὰ ΒΙοιηῇθΙ αἰϊ οταθηᾶα- 
εἰοηθῖα Ἄγκιστρ᾽ εὐχαμπῆ, ἴῃ 408 οἰϊατη ΗΓΙΉΔΠηϊ5 
Ροβίγοιηο δοζυϊθδοθθαΐῖ. » ϑεβηποίἀθιυυῖη. Ἰΐζοτη Βοίμίυβ. 
-- 2 χὡρμιὴν ΡΊδΔη., Ἀ5.; χ᾽ ὡρμειὴν Οοά. --- 3 τεχνηθέντα 
Ἀ5., υδι(δἰϊαβ ἴῃ Θὰ 5ἰσηϊποδίϊοπο. --- 4 χύρτων σοάᾶ.. ο 58- 
Ρογροβίίο. Ποίηδε ἄρμενα ΠΟΙ 5, φαΐ ἴῃ οοὐϊοα Μοϑάϊοθο 
ἄρρεμα ἱπγεπογδΐ ; τοοθρογαηΐξ Βγαποκία8 οἵ Μοίπθι. « γ78- 
ΤΘΟΓ αΐ γο] 510 ᾿ρβάγω ἔθηθδγημβ ροδίξθ Ππδηιπ. » ΠΘΟΚΟΥ͂. 
- δ. « Π6 Ποσειδαωνίῳ ἔγχει νἱάο ΒοίσοΓ. ἴῃ ΑἸη θὰ 
ἴοτῃ. Π, Ρ. 302 5664. --- 6. ᾿Ερέτας ΡΓῸ ἐρετμούς, ΤΘηλ 63 
ΡΓῸ γϑηιβ, αἴ 6Ρ. 211, δ, πλατὺν τριχῶν σαγηνευτῆρα ΡΓῸ 
σαγήνην. » Ζ2α6., οχ 1, 8{{π|58 51 Π}}Π1 Δ  ΘΓΘΠ8 Ρ. 124. Ηθο- 
Κα. οοηΐ. τὰς ... διχθαδίας ἐλάτας. --- 7. « Ἀνάχτορι τέχνης, 
Μογουσο, πὶ (4]10Γ. 1π 118 φυϊάθμη Οδυτηϊηῖθαβ, {πὰ δχ 
ΠΟΒΙΓΟ ΘΧΡΓ6588 βαπΐ, ρἰβοδίογαϑ ἰηβέγαυτηθηΐα βὰἃ ΜΟΓΟΌΓΙΟ 
ἀεάϊοαπέ. σοηῖ. Ορρίδη. Ηδὶ. ΠῚ, 13 564ᾳ4ᾳ., 26 564. » .ας. 
- 8 τέχνης ... ἀρχαίΐης ... τεχνοσύνης ΡΙΔη. ᾿ἈΑρχαίας, {δὴ} 

αἴὰ οχογουϊ. 

Υ. [Ιιϑιημηᾶ : εἷς τὸ αὐτό. Εξΐ ἰπ ποτὰ Ρδρὶπᾶ : εἰς Πίσωνα 
(8ῖ9) γριπέα. Ἀ5. : ἀναθεματιχός. --- 1 Δώναχας Β8., ἀο- 
το β5ρϑεῖθ. « ΑΥΌΠαΙη68 ἴῃ βυτητηδ ρᾶγίο ᾿Ισαΐδβ, [Οὐ ἴ8556 
δᾷ Βατηστῃ δρίδηαυτη. ΤΗθείθίαβ ἰηΐγα 6Ρ. 27, 2 : ἀγχι- 
στροδέτων συζυγίην δονάχων. » Ψαο. εἰπάς Β5. ἁλιηχέα. --- 
2. « Ηΐης ϑυΐϊδαθ : γυρῶν᾽ περιφερῶν, χεχαμμένων. --- 
3. ᾿Αχρομόλιδδον, οοηΐ. 6Ρ. 80. » Β. --- 4. σχοινοπλεχεῖς ἈΒ5. 
ἙΔοθαΐαγ σχοινοτενεῖς, « φιοᾶ 74 οοθβῖα8 εἴ Ὀἰπαογῆα5 ἴῃ 

ΤΏ65. δχριἰοαπί αὶ {1Π6 7ιησθο διιβϑρθηδαβ, ϑΟΒηοΙάογ. 

16χ. εἱ δοβίογ. δᾶ ατος. σοῦ. Ρ. 509, λιυποῖδ ρίοχαϑ. [η - 

400 τα ὅι0 Βεγεθαΐ Ἠδοκογαβ; δὲ οουγοχὶΐ σχοινοδέτους. 

ψογαΐη ἀραϊ ποβίοσ οοᾶθχ, αἵ 6ρ. 28, ὅ, εὐπλεχεῖς σπυρί- 

δες γοοδπέυγ. » ϑοϊποιαριυΐη. --- 8. ἔγγυον ΡΊΔη. --- 7. πί- 

σων Οοᾶ., Β5.; αἰΐογατα Ρ]Δη. --- 8 πολλοῖς αἰθόμενος οοὐά. 

οἴηπ68: ἀχθόμενος 780000}8. οὕτα 50ΔΙΊσοτο ; βριθόμενος Βεἰΐβ- 

κίιβ, φαοά ρῥγορβαηΐ Βγιμοκ. εἴ ἨΘΟΚΘΓ., ΟἹ]. Τρ ίοίξ 

ορίστ. 27, 8 : γήραϊ νουσοφόρῳ βριθομένης παλάμης. 

ΥὙἹΙ. Πιοιητηᾶ : εἰς τὸν ἐν Πυθοῖ λέδητα, ἐκ τοῦ Ἡροδότου. 

Εβξ οὐτὰ ἄσοθαβ βοαιπθηίζίθι8 80. Ηετοἀοίαμι Υ͂, 89, 60, 
61, φαΐ Ιοσοπᾶυ8. --- Οοἄοχ ἐών. 7846. οὕτῃ ΒεϊΖίο εἴ ΥΥ0]- 
ἢο ἔων, « 80 ἀπίΐψαο γϑῦθο ἔω, 60. » ΑΡ. Ηοτοάδί. ἰών, 



99Ὶ 

« ΤἈτοΒοτ5. δᾶ Ηδγοάοίιμη τηθπιογαΐ ΘοΥ ΘΟ ΘΟ 6 ΠῚ ἀνέ- 
θηχε νέων, 4υ8πι αἷΐ 5101 {ὙΠ ϊ586. ὙἹ]ΟἸ ΒΟΙαΤὴ Ἀπροᾶ, 
4.1, ». 129, φι [υΐδϑοῖ 80 ΑΠρΙῸ ἀοοίο ργοροβίία, 
νἰγαμ Ορἐϊπηαπὶ Ὀ]ΔΡῚΪ ᾿πϑἰμλ]Δη8. ἴρ86 Ῥ]αρίαγ 8 ἴῃ- 
οἰσῃΐβ. 564 ἰαηΐα αϊξ Υἱγῖ Ποππαπαυδηη ἴῃ ΟΟξΟΥΟΒ ἰηϊ- 
αυϊονῖβ ον ζαϑ, αὐ π6 ἰπίθργδη αυϊάομῃ ὙΠ] οΐβοηΐ ποίδπι 

Ἰοροῦῖ!; ἀ 5ον ἰ88.Πη18. θηἶπὶ ὑοῦ 18. ὙἹΠ]ΠΟβοπ 8. ἸΘΟ ΟΠΘ ΠῚ 
νέων Τίι. ΡΕΓΘΙ]ΪΟ δοορορίαμπη τοίογέ  ἰπ ἢοΟ ἰδπέμῃτη Τοργο- 
ποπᾶάθηδιβ φαοᾶ ΑΠΡῚΪ οὐ [οἱ τηθιηϊπογαΐ. 56 ἢθο ὙΠΠ]οἷ- 
50ΠῚ8 Ρ86 Ἰοσογαΐ οπηηΐα,, οἵ 418 Ομ ἴα τη τθιηηἱ ἢ Οοηΐ. 
Β:0]. ὅτ. ἢ. 1, Ρ. 200, 6.» ΜΒ. Αὐσοαγδία ἀ6 Πδο οοηΐγουθυ- 
δἰᾷ δρὶἊ ὕηρσογιβ, αὶ Ἰοσοπάυβ ϑέμα, ΧΙ, ἰη Ὀίαγη. 1{{. 
δηΐ. 1844, τη. Μαιΐ., ἢ. 30. 101 φυοᾶ 5ογίρβογαΐ Μρίπδκ. 

Ρ. 234 ἑλών, ἄμοθιι8 στδιηγηδί σου Ἰοοΐδ οοηῇτγιηδί, 
8000]. δά ΠὨίοηγβ. ΤῊΓ. Ρ. 784, 29, οἵ ρσγδῖηγη. Οὔ. 
Απραᾷ. Οχ. ἴ. ᾿Υ̓́, Ῥ. 320, 5, 4υἱϊ ἴῃ Ιοθοία Ἰδοΐαμπι [͵586 

τοίογαηξ ἀνέθηχε λα ὁὼν ἀπὸ Τ. γαϊάς ογγαΐ ατγοί 8. 

ὙΙΠΙ. Το ἃ : εἰς τὸν αὐτὸν ἐχ τοῦ αὐτοῦ. --- 1 σχαιὸς 

Οσοά. 

ὙΠΠ. Το ἃ : εἰς τὸν αὐτὸν ἐκ τοῦ αὐτοῦ. --- 1 αὐτὸς 
Ῥοβαϊ οχ Ηογοάοΐο, Ζυΐ 8118 ῬΓΟΠΟΙΏΪηἾ5. [ΓΘ Θἢ8 ἴῃ ἢ ς 
ΘθποΓα ΘρΙ σγατηγηδίαμ ; αὐτὸν ΘΟ. οἵ οἀ ἃ. 1)6 1ιϑΘοἀδπηδηΐο 
νἱάθ Ῥδιιβδᾶῃ. ΙΧ, 5, ὃ 7. 

ΙΧ. Το μᾶἃ : ἐπὶ τόξῳ χαὶ φαρέτρῃ ἀνατεθεῖσι. ΒΒ. : Μίνα- 
σάλχου εἰς ᾿Απόλλωνα. ΟΠαγᾷο δηποίαξ ἰη Ρ] απ οἰ5 Μνη- 
σἄρχου [ΘΥΥῖ, ΠῸη Μνασάλχου. --- 1 φαρέτρη ἈΚ. οἵ οοτΓο- 
οἵογ Οοαϊοῖθ, φαΐ φαρέτρα ἃ ΡΓ. τι., αὖ ῬΙαμ. οἵ ϑυϊάδδν. 
ἸΙοχέαιρα, ἣ τοῖς ἰοῖς χαίρουσα. ---- 2 τάδ᾽ ἐχχρέμαται Ἀ5. --- 
ἧς, « ΗρΟκΟΓ5. ΡΟΓΡΟτἂπ ἰπησοθαΐ ἄνδρες δυσμενέων, υἱ 
αἰοιαγ ἄνδρες Αἰγυπτίων ΡΙῸ Αἰγύπτιοι. Ἀθοΐδ δηϊηδάνονε 
Ο. ϑοΒηρίογιβ, ἄνδρες 6886 ἷ. 4. πολέμιοι  5ῖγα Ροίϊτι5 
ἄνδρες ᾿ηςοΠΠσαπΐαν Ὠοβίθϑ, ΖαΡΡ6 ῬΓΟΙΏΔΟΙΙ βαρ {15 Ἰο 1, 
ξείνια δυσμενέων δΔυιΐθη) Ρ6Ὶ ΟΧΥΤΩΟΓΌΙ ἀϊοίαπι 6856, φαοὰ 
ΟΠ ἄθθογα ἀ6]6υ]. » δομηοίάοιυ. ΒΡαΠΟΚΙ 5 Φαοαα ὃυσ- 
μενέες οἀϊάοταΐῖ. ΑΡίΘ οομηραγαΐαν ΑὙΟΒΠ]ΟΟ 8. ἃΡ. 50}0]. 
5ΟΡΒ. ΕἸ. 96 : ξείνια δυσμενέσιν λυγρὰ χαριζόμενος. ἘΪυϑάθηι- 
τη αἱ ξεινήϊον {Π]γ581 Ῥγοιηϊ οραΐ ΟὐΟΙΟΡ5, Οαγ585. 1, 370. 

Χ. ΠΟμΠἃ : εἰς βωμὸν ἀνατεθέντα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρὰ Σελεύ- 
χου. --- 1. « Ηἴηο διυϊάδβ : φυγοδέμνιος" παρθένος. » Β. --- 

. Οοη, 1, 6Ρ. ὅδ, 3. ---ἄ. « ΒΘΗΒ1.18 Π0Ὸἢ Θϑΐ ρϑυβρίοιι8. 
ΑὮ ΟΥ̓ΔΟῸΪΙ [581 γᾶ ἤδης δχϑίγιχογαί 56] ΘΟ ἢ 510 
Φοιδείου, φυοα ΓΟΡοΠΘΡαΐ 58] Πη85., οἵ φθεγξαμένου ρΡΟΒΟΘΓΟ- 
ἴυγ. Αἢ ΒΘ Ο18. ἴρ86, ΑΡΟ]]ηἶ5 δηξϑίθβθ, ΟΥΔΟΌ]ΟΓ ΠῚ 
ὑποφήτης ΘΓδί ἢ ΤΌΠΩΙ Ἰοσοπάμτη ογαΐ φθεγγόμενος. » Βγιποῖ. 
Ουοά γοιμὶ 6888 οοηβοί ἨθΟΚΘΙΒ., ΘΟΙ ΌΓΘΠΒ. δρίρν. ἴῃ 
ΟΟΥΡ. ΙΠΒΟΓΓ. Ρ. 1212, 4 : θεσπεσίου φθεγγόμενος στόματος, 
οἵ Αρροπᾶ. θρ. 209, 4 : γλυχεροῦ στόματος ὄπα ... ἱεῖσα. Τὴ 
ΟΒγάομίδηϊβ ΒΟ αἿ5 ἀ6 σγϑῦϑα 3 Βθο βογῦὶρία : « 6 γϑθθ 
χεραοῦχος Τηυ]ία ἀϊδρυΐαϊς ἈΘΙβκῖ 8, (ἀυδθ ἴδηθη ΠΟ 
58ηΐ ὩΠΪ 5 5515. θ 6. δ΄ἃ δηΪπὶ 6Χ ΘΟΥΪ 15 σοΟμΠηροβίία Ὠϊς 
ΠΟ ἃρί(αγ, βοἃ 6 ἃγΓἃ βῖνθ χυδαγαΐίἃ βῖγν6 Θογηΐθι8 δά πη- 
Ὀγαΐαᾷ, {{18165 Οἰγου ΓΘ ὈδηΐαΓ. ΟἸΐμη, 485 Φουὶ ΑἸητηο- 
Ὠΐο αἰοαΐθο πογδηΐ, οογηῖδιι5 [Γαψυιοη 65, αἵ αἰΐ ΜΑΓΕ4}15 
δρδοῖ, 1,, 7..ν 

ΧΙ. ΤιΘμΠ)ὰ : Σατρίου (510) ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ τριῶν 
ἀδελφῶν θηρευτῶν. Ρ]δη. Σατυρίου. --- 2 πίγρις Οοάδχ, 6ἃ- 
ἀθπὶ ἸΏδΠα ἴῃ πίγρης πιαξαίιπι, ἴδηι ῃΐο Φαδηι ἰπ βθαθη- 
Πρὰ8. ὀρίβτγ. « Νεφέλη δϑί τοί χυοάάδιη. Οοηΐ, δά 6ρ. 
109, οἱ 446 Αὐϊβίορῃ. Αν. 194 οἴχπὴ 500]. οἱ Βογρὶ. » Β. 
τ- 8 δεχὶ τῶνας Οοἅ. Χιτὼν ἀ6 τοίϊθι15 ἀἴοὶ ΘΧΘμ}}15 ἀοουϊξ 
Τουρία8, αὐ ΑΟΒΠΠ18. ΤΑ] : ὀλίγος δέ μ᾽ ἤγρευσεν ἀράχνης 
χιτών. -- 4 ἐργατίην Οοάδχ, ὑηάδ6 ΡΊδη. [δεῖ ἐργασίην, 
4υοα ἀδ ἱπβίγιυμηδηΐο ἸΔθΟΥ 5 ποη ἀϊοϊξαν : Τροία ΗΘΟΚΟΙ 8 

ΑΝΤΗΟΘΙΘΟΘΙΕ ΡΑΙΑΤΙΝᾺ 

ἐργατίνῃ. « Ραηΐ, 4υἱ ἔγοβ υϑηδί!οη 5 ραγίοβ. ϑιπηαὶ δχογοσί, 
οἱ τοί ἀΥΓ18. διιϑροχ δϑί. Β᾽ τ 6 ἐργατίνης Υ, 6Ρ. 270, 
12: ἐργάτις Υ͂, 6Ρ. 206, 3: ΙΧ, 6Ρ. 26, 8.» - 5 ἀδελφοῖς 
Οοά.; ἀδελφειοῖς ΡΊδη. « 56ἃ νἱάδηδιτη ἃπ ποὴ υοου]ὰ 
αὐφάδηη οχοίογιξ, ψὰᾶ βϑηΐθηζδ προ θαηΐαν, {ιι8 τ] μ] 
πὰπηῸ ΔΙ φαδηΐξαχη Εἴαγα υἱἀθηΐαν. Εογίαββο ἀδελφοῖς, Πὰν, 
ἐπίνευσον. » ΠΘΟΝ6... --- θ. « Ηΐπο ϑυϊάδβ : νέποδες, οἱ 
ἰχθύες. » βοΐδ8. 

ΧΙ. Τιϑτηπλὰ ΔΙ [θΓΏ τα : εἰς τὸν αὐτὸν ἀντίζεσις (6 αυο. 
Υ. ἱπσϑηϊοβᾶτη οοη]θοία γα 1,. ὨΙΠἀΟΓΗ͂Ϊ ἰη ΤΏ65. Υ. ᾿Ἀντί- 
ξεσις, φυοα 6χ Δρορσγ. αοίμαπο οἀθθαίῃγ) Ἰουλιανοῦ ἀπὸ 
ὑπάρχων Αἰγυπτίον. --- 1. « Ηἴπο δυϊάαβ : γνωτός᾽ ἀδελ- 
φός. » Β. ᾿ 

ΧΠΙ. Τιοιητηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. Εἰ ἴῃ πογὰ ρΡᾶρίμα : τῷ 
Πανὶ παρὰ τριῶν ἁλιέων ἀδελφῶν. --- [ τὰ ἱπέον Ἰΐη. μαροῖ 
Οοά. « Ηἰἶπο ϑυἱάδϑ : ὅμαιμος" ἀδελφός. ---- 2. ΗΐπΟ ΓΌΓΒΕΒ : 
ἀγρεσία, ἣἡ ἄγρα. » Β. --- 8 πτανῶν Οοᾶ., αἰΐεγυτη ΡΊ]δη. 
Δάμις Οοᾶ., οοΥγδοΐογο ἅ οοηβίδηΐον ἴῃ ἃ τηυίδηίΐθ. 

ΧΙΥ. Τιομλπηἃ : εἰς τὸ αὐτό. --- 1. « Ηἴπο ϑυ ϊάδδ : αὖθαι- 
μοι, οἱ ἀδελφοί. Εἴ ἄρμενα" ἁρμόδια, ἐπιτήδεια. ---- 3, Ἠΐηο 
ἰάδπι : ὀρειονόμων᾽ τῶν ἐν ὄρεσι διαιτωμένων. » 8, --ο 8 τὰν 
([οβϑίθ Ῥϑι]85., ποὴ τῶν) δὲ πετηνῶν Οὐά., α Ροδῖίο 8ι:- 
ΡΘΓ ἡ. ΡΊδη. τῶν δὲ πετεινῶν. Εξίδτη ϑυἱᾶδο. ᾿Πἰγὶ ορίμηὶ 
τόνδε πετηνῶν, ἴῃ Δεραιοπέδη,, τὸ ἱξευτιχὸν λίνον. Οὐδ ΓῸ- 
οορὶ φυοᾶ 7 Δοοθβὶιι5 βϑυδβὶς ἰη Αἀαοπαϊθ Ρ, ΧΧΧΥΠΙῚ οἵ 
5010} Ὠδθοΐ δυοίογ ἐαίθιμ, --- 4 τᾶν δὲ δεραιοπέδην Οοά.:; 
τήνδε δεραιοπέδην Ρ]Δη.--- 5 λίμνης Οοά. οἵ Ρίδη., 568 1116 
ΒυΡοΡΡοβίίο α. 

ΧΥ͂. ΤΠ Τὴᾶ : εἰς τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ, οἱ δὲ Ζωσίμου. 
« Ρίδη. Ζοϑβίηιο 80]1 {γαἱξ. Οὐ 8 6586 Ὑδγ βίη ]6 υἱάθθὶ- 
[Ὸ Ζοβίγηὶ δρὶ σγδιημηαΐα σοι ραγδη 118, ἰπίθυ 488 {γ68 
βηΐ ἰπ ΘΟ 6 ΠῚ ΔΓραμΘηΐο 5118.» «66. --- 2 ὕπ᾽ ἠερίων 
σοᾶ.; ὑπ᾽ ἤερ. ΡΙΔη. ρῥγίον δᾶ. βίθρι. Τδοοθβίῃβ : « Β6- 
οἴϊα5 Τογία886 ἀπ᾽ ἠερίων, αἴ 6Ρ. 12, 13 οἵ 17.» Ουοᾶ Β66 
Βοῖ58. σϑοθρίί. 

ΧΥῚ. Τιοιηπ)ὰ : εἰς τὸ αὐτὸ Ἀρχίου" τῷ Πανὶ παρὰ τριῶν 
ἀδελφῶν ἁλιέων. ΑἀαϊΐωΓ : ζήτει τὰ ὅμοια τούτων εἷς τὸ 
ρπ' Ψηφὶν (ψηφίον) ὅτι ἐχεῖ (56 αυϊξαγ 5: 018 δ᾽ η}1}15. ᾿ξ ογεθ 
5 βοίῃϊος ; Βοῖβ8. ἐχεῖθι. ΑΡοργ. Ρᾶγ. ἐχεῖνα ) ἐγράφη ( γεὶ 
ἐγράφησαν )" εἰσὶν δὲ τὸν ἀριθμὸν θ΄ “ ἀρχὴ δὲ οὕτως" 

᾿Αγραύλῳ τάδε Πανὶ βιαρχέος ἄλλος ἀπ᾽ ἄλλης. 

Ἀθη {ἰ{πν Ἰθοίον δὰ Θρὶσγιητηδία 179 οἷ 8664. -- 1. « Ηἶπο 
Βϑυϊᾶδδ : σχοπιήτης᾽ χατάσχοπος. » ΒΒ. --- 3 τρισσᾷς Οοά., 
564 λινοστασίης. --- 3 πετεινῶν ΡΊδη. 

ΧΥΤΙ. Τιϑιηπηὰ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αφροδίτῃ παρὰ τριῶν γυναι- 
χῶν πορνῶν. « 85.4156 ΤῊΪΠΪ ΡῬΘΥΓΒίΓΠσΟΓΘ Ὑ ] ἶ586 υἱάθίγ 
Τιιοΐδηιι8 οί ροθίδγυμ ᾿18118 ἰῃ {Γ68 ἔγαΐῖγοβ, σαΐ οοηητιἃ 
5616, δὶ 18. 605 ἴῃ Ρ]δηπ θα ἰορογο ἃσσγοάογοίαγ, πδα- 
86 8Π| [80116 Τηογοιθηΐ. » ΒΒ, ΉΟΪ,. -τ ἃ ἄλλ᾽ ἢ ἄλλη Οοά. 
- 3 εὐφρῶ Οοά. --- 4, « Οὐρανίων, 80 οὐρανὸς, ραϊαίιηι. 
ὙἱάΘ δα Υ͂, 6ρ. 105. » Β. 

ΧΥΠΙΙ. ΠΘηὴᾶ : ἐπὶ κατόπτρῳ Λαΐδος ἀνατεθέντι τῇ 
Ἀφροδίτῃ. ΕΓ ΠοΓυτη : Λαὶς ἀναθεῖσα τὸ χάτοπτρον τῇ Ἀφρο- 
δίτῃ. (ΥἹάθ δά θρ. 864.) Ηοὺς οἵ ἄσο βϑααθιία ορίσγαμη- 
Τηδΐα ΘΧργοϑϑᾶ δχ Ῥ]αΐοηϊοο ΒΌΡΓᾶ 1. --- 2 γηραλέην ΡΙδη. 
- 3 ἀπ᾽ ἐχθείρασα Οοά., αἸΐογαμη Ρ]Δη. --- Θ. « Δίσχος, 
δρ6οιζιηι, ἃ [οττηᾶ γοξιιηᾶδ. Ὑ ΘηῈ5 ᾿ρ88 Βρθοι]ο αἱ Ρυΐᾶ- 

᾿ Βαΐατ, Ῥγμηα5, αὐ νἱἀδίαγ, ΒΟΡ ΠΟ .0168 ἐν Κρησὶ τῷ δρά- 
εἰ ματι [ἰπ|0 Κρίσει, ἀγαγηδίο βαΐυτίοο ], τὴν Ἀφροδίτην. «μύρῳ 



0 χέτην γωψό α χαὶ κατοπτριζομένην, 8ἃΡ. Αἴδεοη. ΧΥ͂, 
87, Ὁ; πλεβδα ογτπρνέρει Θεὲ ΘΙ ηδοι8 μῶν. ΡαΙδαϊς5 

--- - 

ΝΣ 

: ΧΧΙ. Τιϑιυμᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ ( ἵπηο τῷ Πριάπῳ ) παρὰ 
κηπουροῦ. « ΕἸυδάοπι συϊαπὶ “Ἐσυρίϊὲ 6556 βυβρίοδίῃγ 
ΒαΙπιαβίιβ. Σϑοπίάα Ταγειιεϊτιὶ 6586 ἀἰχοτῖβ Ὡ 88! ὃχ 
ηξίᾳιο Ῥοοδΐα ὀχργδβϑῦμηῃ. » 76ς. --- 3 ἡρῶνΝ Βτοάδφυβ, 
Βεδιῖσον οἵ Βγαποκίαϑ ; ΟὈ] 5 ἔδυνϊηϊηὶ Θχθιηρ απ δχβίαγο 
ποη υΥἱάθέυγ. Ηδοκογαϑ Ρ. 109 Βαυὰ [οἰϊοἰΐον ἰοπέαξ ἄσχαλον 
60}}. 5680]. ΤΉθοογ. Χ, 14, « φαᾶ, αϑὰ ἀοίτιία,, πογέυ!δπιιβ 
σκάλλειν ἀο511. » Βοίῖα5 σοπ]θοὶξ εὔχολον, « Ἰδύθπὶ »» 4υο0- 
οαπῃ σΟΠἴδγτο ροϑβίβ εὔχολον ὅπλον Θρ. 325,1. --- 3 τήν τ᾽ 
Ῥίδη.; τόν τ᾽ Οοα. Ὀδ ΙΔοοτηᾶ. --- δ. Εὐτρήτου ρδΓ Ὀγοϊθρβίη 
ἀϊδίαμι, υὐ Ηοτγαίδηυτη ἐρεῦγες πιιδίϑιι5 ᾿ἰδρίος ἡτα- 
πανὶ ἐπ ἀᾷτοξ. - Θ γρ. ἀρτιφανοῦς σογτροίοῦ ἰη (οάϊοο, 
δ 5'ο Ρίδη. Βοῖββ. : « Πάσσαλον ἐμδολέα, γογηδοιο ρίαη- 
ἕοῖν". » --- 7 γρ. διψῶσαν οοττοοίοῦ ἴῃ Οοάϊοο, εἴ εἰς Ρίδη. 
ον ββίτηθ ᾿δοοβ᾽Ὲ8 : « Ῥογίοδπη ἔογπιᾶτῃ τθοθρὶ, «υἷα ἴῃ 
ἐδ! νὰ5 βουΐογοβ ροοΐς υδυιοίαίίβ φυδπᾶδπι ἱποιιηἀϊ αἴθε 
βϑείδεϊ 6556 υἱάθηΐογ, ΠυΪ8 ΘΟ ΠΟΓΪβ [ΌΓΤΩ85 ΠῸῚ ἴδτη σοτίω 
ουϊυκάδιη ἀἰαϊοοί!, φαδτὰ ροείϊεὶ βϑυτηοηΐβ πῃ ὉΠ ΘΥΞΌΙΗ 
6556 Θχἰ βεϊγηδηΐεβ. » --- 9 σοὶ τῶι χηπουρὸς ΟΟἄ.: σοΐ τοι χη- 
πωρὸς Ρίαῃ. 18 Βγυποῖκ. οἔ Βοῖξβ., « φιοὰ ἔτίφοξ. 5οτῖρϑὶ 
σοὶ τῷ χηπουρῷ. Ργίαρο, κοτγίὶ οσυδίοαϊ, αἱ σαί}. ΧΙΧ, 
17: ΧΧ, 4. » Χας. Ουοα τογάμη. 

ΧΥΧΠ. Τιοιημπηᾶ : ἀνάθημα ἑτέρου χηπουροῦ τῷ Πριήπῳ. 
Ζοπᾶ ἰμβοτῖδιξ ΡΙαπυᾶθβ: « οὐὰβ ἰπσοηίυτη γοίδγέ. -- 
1. ᾿λρτιχανῆ, ΡῬᾶυϊο δηΐθ γυρίυμη, «αοᾶ οδβξ τηδξυγι δι 5 
βἰσπῦτη. 516 ΟΥ̓ σΌΓα5 εὔσχιστον ῥδοιήν. » 9766. ᾿Ἀρτίχνουν 
μῆλον ΠΠυπέγαξ ΟτΞίπιι5 δὰ Ὑἰγο απυτη οαπα πιαΐα, ἘεΙ. 
ΠΤ, 51. Β. --- 2. Ἐπομξάλιον Βγαποκῖαβ Ἔχρ ϊοδΐ ὁχ 56 }0]. 
Νοαδπατὶ ΑἸοχ. 348 : τὰ σῦχα χάτω ὀπὰς ἔχουσι δίχην ὀμφα- 
λοῦ, δι᾽ οὗπερ ὁ ὁπὸ: αὐτῶν ῥεῖ. 564 ἤσυτηῃ σμῆὶ ρεαοιῖο 
Ἰδοεΐδπι ἱπίεγργοίδίυγ Βομποίάθγ. δὰ Νίο. Ρ. 188. --- 3 ἴδ 
Ρίδη.: πορτυρίαν (υἱ δυϊά. γ. Πιδαχίων) τε 8. μεθυπή- 
δαχα Οοᾶ. Πεϊπᾶθ πυχνοῤῥᾶγα ϑ5υἱά45 ; πυχνοῤῥῶγα Οοά.; 
πυχνοῤῥῶγον ΡΊδη. --- 4 ἀντίδορον (οἄ. εἴ δυϊάα5, ἀχρο- 
Π6Π5 τὸ τοῦ δέρματος δέρμα. « 78οοὈϑῖπ5 οοπ]θοῖξ αὐτόδορον, ὦ 
δυῆι ἴρ5ο σογίϊς6. ῬτΟθΑὈΠ 5 δέ μογίυ]απιιπι ἀδοογίϊοα- 
ἴδτωη πύροτ Ργίαρο ἀδαϊοαββθ. Οοπῖ. ῬΒΠΕΡΡα5 ἰη γα 6Ρ. 
102 : χαὶ χάρυον χλωρῶν ἐχφανὲς ἐχ λεπίξων. 446 ΠΘ5Ε10 
8 ἀυφίδορον 5οΥ Βα πά τη 51}, {πο δἀϊθοΐῖνο τι808 δϑέ ΡΒδ- 
Ἰερ οι ἰπῖγα θρ. 165 : σχύλος ἀμφιδόρου στιχτὸν ἀχαιίνεω. » 
Μεϊπεϊ;. ν. 230. Ργοβαῖ Ἠφεέκογιβ. Βοίμιυβ οοηΐθοῖξ ἀρτί- 
δορον, φυοά τροϊρίοπάσπι ραΐανϊ. « Ναπη, χαὶ χάρυ᾽ ἐκ. χλω- 
οἧς ἀντιδόρου λεπίδος, δἰ πιεδας υἱγ αὶ πιιάαίας ἱνισοῖμονο 
φιοὰ ἱρ5ὶ5 δϑὲ ὕΤῸ Ῥοϊ!ο᾽ » Β. ῬΊΔη. λεπτῆς ῬΤῸ χλωρῆς. 
-- δ ἀγροιώτα Οοᾶ.: ἀγροιώτᾳ 5145. Υοοὶ βονοστόρθυγγι 
ἴῃ (οάϊςα Ξαυρογβεγρίστη μονόποδι. 56Π0}. ἴῃ ΤηᾶΓα. 

πᾶν τὸ εἰ: ὀξὺ χαταλῆγον (--- λάγον Οοά. ), καὶ ὁ τῆς συὸς 
ὀξύς (Ἰαρϑὰ Πργαυϊ ργὸ ὁδούς, αυοᾶ εϑξ ἴῃ ΔρΟβτ. Ρᾶγ.). 

Αὐυχόφρων (492). 

Στόρθυγξ δεδουπὼς τὸν χτανόντ᾽ ἠμύνατο. 

ἈΝΤΒΟΙΟΘΙᾺ 1. 

εἰὐκὲ ! 

ἑνὶ ποδὶ ἱστάμενος (ἱσταμένῳ Ῥδ01]55.). στόρθυγξ δὲ λέγεται | 
᾿ πεύς᾽ ἰχθύων θηρευτής. --- 8. Ηἰηο ἰάθτη 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΥἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. ΦΟΝ, 

; καταλῆγον - σημαίνει δὲ χαὶ ἀχροτήριον ( 510), χαὶ τὸν ὀδόντα, 
- χαὶ τὸν πόδα, ὡς ἐνταῦθα μονοστόρθυγγα τὸν μονόπουν᾽ οὕ- 

. τῶς γὰρ χατεσπεύαζον τὸν Πρίηπον. Βγυποκία5 Θχρ!οαξ μο- 
νόξυλος, 6; ᾿'πὸ κἰἱρίία ἀοίαίιιδ ; « Ουἱβ Ηογαί Ργίδρυπι 
Ἰἱσπογαΐ 6 Πουΐϊηο ἔσιποο δοΐυτη ἢ » ΗΘΟΚΘΓῈβ τη}1ξ τανυ- 
στόρθυγγι, « φιθὰ ἀ6 4115 (9) ῬτΙδρὶ οογηῖθαβ ἰη 6] σθη- 
ἄσμῃι : ἰΐα 6ρ. 232, 7, ἐυστόρθυγγι Πριήπῳ. » Ιἄδτη τῇδε 

᾿ΡΙῸ τῷδε, 4υοα 54ηἰ5βἰ τη. 
οὗ εἰς τὸ αὐτό. ΡΙΔη. Ζιείαπο {τ- 
τηδὶοθδξ 0065. ΠΌΓΩΘΓΙΒ Γηΐπ 8. 

[ἢ ἱπῆμηδ δυΐοπι ρϑδίπα : Στόρθυγξ σημαίνει πᾶν τὸ εἰς ὀξὺ 

ΧΧΠΙ. Τϑτημοᾶ : ἀνάθημα τῷ ἙἭ, μῇ παρὰ ἁλιέως. Οοηΐ. 
Αγοδίς δορί στδτητηδ ἰηΐγα 199. --- 2 αἰθυίας Οοά. ἃ ΡΓ. τη. 
« Ηἴπο ϑυϊάδβ εὐστιδὴς, ὁ χαλὴν βάσιν ἔχων εἔ λέπας " 
τουτέστιν ἀχρωτήριον, ΠΟ Θἔδτη ἴῃ τηᾶτρ. Οοα. » Β. Ηυο- 
{5 τηϑιθθαΐ ἰχθυδόροισι ὁχ 1,δοηϊάδ5 δορὶ σγαιητηαΐς ὙΠ, 
6052, ὅ. ϑ6ἀ θδη6 τῃογρὶ αἀἰϊσπηξογ ἰχθυδόλο: ( φυοᾶ οἰϊαπι 
ϑυϊάαβ ἐποίαγ.), Ρίβοθβ οαρίδηξεβ, φρβοαΐογθβ. ας. --- 
3 λίνον οοὐᾷ., φοτγγ. Βγοάδοτιϑ δὲ 54] πη88. ---- 4 αὐχμηρὸν ξαν- 
θῶν ἐπ᾽ Οοά.: αὐχμηρῶν ξανθὸν ὑπ᾽ ΡΙαπ. Τουρίαβ ξανθὲν 
(01]}. 6Ρ. 223, 4. Αὐχμηρῶν τοοῖα ῥγοίδγαπέ 92}4600}}5. οἔ 1,. 
Ὀἰπάοτί. ἴῃ ΤΉ65. Υ. Ξαίνω. --- 5 περιδηνέα Οοᾶ. -- 
ὁ φελλῶν χρ. σ. λαχόντα βόλον Οοά. : φελλὸν χρ. σ. λαθόντα 
βόλων Ρίδη. Λαχόντα οἴϊδιη ϑυϊάαβ. γα βογρίαγα ραΐθξ 
δχ Αγοδίδ 6Ρ. οἰξαΐο, 192, 6. « Ηἴἶηπο ϑυϊάδδβ : βόλος, τὸ 
βαλλόμενον εἰς ἄγραν ἰχθύων, νἱἀεο!εοῖ δίχτυον. » Β. Νίπιϊ-" 
γύτη δὺξ τοί δὺυΐ πᾶϑϑἃ ἴῃ δή΄ιϑῖη ἀδργοββᾶ. --- 8 5ὶς 

ΡΊδη.: λιμνορνῇ Οοᾶ. « Οομπιραγαίίο δὰπὶ 5ἰ πη 5 Θρὶ -᾿ 
Βγδιηγηδεβ ἀοεοξ ποβίγαση πὶ ἔπ πη ἘΠ]! τ 6556. Ποοϑβέ ἀ6- 
ἀϊοαπεῖϊβ ποῆθη ὑπ οὕτη ἀραϊοδίϊομ!β σαι 515.» 66. 

ΧΧΙΥ͂. [Ιιοιημηᾶ : ἀνάθημα ἁλιέως ἑτέρου, τωθαστιχό:". 
Νά ἀδθὲθ ϑυσῖδβ ρίβοθϑ δγδηΐ 58. Υὶ, 4108 ἔδησογα 5υγὶ Π6- 
[5 ὨΔθοθαπί: υἱάθ 1πεΐδη. ο. 14 οἵ 48. --- 2 προθύροις 
ΡΙδη. ---. « Ηἶπο δά : λέγεται δὲ χαὶ φυχία τὰ βρύα. » δ. 

ΧΧΥ. Ποιμὴδ : ἀνάθημα ἑτέρου ἁλιέως. --- 1 χεχμηχὼς 
ΡΙδη. δἵ ἄροσὺ. Ῥδγ.; χρονίης... θήρης Οοα. εἴ ΡΙΔη.: (0Γ- 
γοχῖξ Βγυποκίαβ. [προ ϊΐα Π1ἃ βογναραΐ Βοἱ55. -- 6. Οοηΐ. 
Τθοογ. ΧΧΙ, 14. 

ΧΧΥΙ. [Ιϑιηπιᾶ : τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό. --- 1 Κινύρης 
ΡΊδη.: χινύρας ΡΔ]., 5 ΡΟΓΡΟΒΙΐο ἡ. --- 2. Οοηΐ. βδουπά πηι 

ἀἰβέοδοη ργε θα θηξβ ορίοτ. 

ΧΧΥΠ. [οιημπᾶ : ἀνάθημα Βαίτωνος ἁλιέως ταῖς Νύμφαις.. 
-- «ἰ πολυωπὸν Ρἴδη. --- 2. Οοηῖ, δὰ 6ρΡ. ὅ, 1. --- 3 πιστῶν 
Οοὰ. --- 4 χρούματι ΡΙδη. εἴ 5υϊά. γ. ᾿Αντιτυπῆσαι. --- 
5 δεσμῶν Οοά. « Ἐχευγὶς δυάς Βίης οἰΐδης ἡ χρατοῦσα τὴν 
ναῦν. -- 8. Ηΐης δυϊάδϑ : βριθομένη ̓  βαρυνομένη διὰ πλῆθος 

ὧν ἔφερεν. » Β. 

ΧΧΥΠΙ. [ΙΘηπ8 : ἀνάθημα τοῦ αὐτοῦ ἁλιέως. « ΥἹάΘ 
Ομαγάοι. Βοοῖ. Μίβο. ἔ. 1, Ρ. 108. --- 1. Ηἰπο 5υϊάδϑ : 

ἱμάσθλην ᾿ μάστιγα. --- 2. Ηἰπο ἰάοπη : ἴτυς...ἔστι δὲ χαὶ 

παντὸς τοῦ περιφεροῦς τὸ τελευταῖον μέρος. --- 8. Οοάϊοο5 

περίπλεα, σππὶ γατϊεΐδίθ, {28 τεοορία [πογαΐ, περίπλοα. 

ἩΠυα τοῖδὶ τηθ] 8 6556 υἱἀοθαίατ. » Β. ΑὉ Ὠ0118 αδὲ 18. 
ναιοΐαβ, φυστῃ αυοᾶ ΞΌΡΘΓΡΟΚΙΓΌΠ 6556 ΓΘγο ραν ο 80}- 

Ιαθε8 πλεα, ΠΟΙ ΡΡΆΤΕΓΘ ἴῃ Οοαΐοο ἰοβίείαγ Ρδυ ββθη. (οά. 

μολίόδῳ, βαρογροβίίο υ. - ὅ εὐπλοχέων Οοά. « Μητέρα 

πυρσῶν, τἱάθ σμαγάοη. Μίβο. ξ. 1, Ρ. 400. --- δ. Ηἰπο 581- 

ἀδ58 : ἕδρανον, ἀντὶ τοῦ ἔδρασμα. --- 7. ΗΪΠΟ ΓΌΓΒΕΒ : Ὑρι- 
: ἀντιάσας" μετα-. 

᾿ σχών. νυ Β. 

ΧΧΙΧ. ΓοΙΏμηᾶ : τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό. « Ο41Π|π6 γεγῆΐ 

ΟΒαγάοη. Μῖϑο. {. 1, Ρ. 107, φαθῖὰ οοηΐ. οἵ Ρ. 409. --- 

1. Ηἶπο 5 1445: ἁλινηχέος" ἐν θαλάσσῃ νηχομένης. --- 2. ΗΠ 

ἰάθῃι : ἀδρανίχ " ἀδυιαμία, ἀσθένεια. » Β. 
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ΧΧΧ. Πϑ ἃ : ἀνάθημα ᾿Αμυντίχου ἁλιέως τῷ Ποσειδῶνι. 
(οπῇ. 6ρ. 38. -- 1 ἀχρομόλυδδον (οἅ., υἱ 8016. --- 2 ἱπίο ν᾽ 
Ἰἰη. Οοἄ. : γρ. θῆχε. « Θυθιαν! ρΡοΐοϑί αἵγυμπι οἶγοὰ ᾿ρ5118 
«υϊἀοπΐομι ( π8πηὶ ᾿ἰβοδίουθϑ {0406 τριαίνῃ ὈΓΘΟδηΐαΓ), δὴ 
Νορίαηϊ. Ηοο μοί Θχ β[]Π18888 υἱάθίαν ρ]οβϑαΐον ΟὐαϊοἾ5. 
.--ἕ ἃ. Ὧὲ εἶπεν ἐς...«υνἱὰθ ΗΌ ΒΟ, Απαϊθοῖ. οὐἱξ. ἢ. 59 
864. » Ψας. --- 4 φλεφάρων Οοά. --- θΘ. « Ηἴηο δυϊάδϑ : 
ἄλλυτος ᾿ δυσχερῶς λυόμενος. Τά 5[Π6 ΘΧΘΙΊΡΙΟ : ἡθάσχει" 
ἀχμάζει. Ουοά τοίοτ! οαϊέογ ἀοοΐ. δᾷ Ευτὶρ. ΑἸο. 1091. 

Ῥοίοταΐ ϑυ]4λ8θ Μδοθάοηϊ γοϑρίοουα δρὶσγδιησηᾶ, 400 
οἰΐϊδτῃ αὐϊίαν ἰῃ Σπαίρει. -- 8 ὡς ἐθέλεις Οοα., ΡΊΔη., δυϊά. 
Αα Ζδοβδνίαμῃ ρ. 408 ργοροϑυΐ ὡς ἐθέλοις, εἰήγιαηι τοὶ ὴϑ ! 
564 πἴΠ}}} ἰοηΐαπάστῃ υἱαθίαγ. » Β. Ἀθοθρὶ διηθηα θη 0] 
Ἡδοκονΐ,, βἰ Π}1]Π1ἃ ἴῃ ῬΥΘοΙθ8 ΘΟΠ ΘΓ θη 5, αἱ Ἡδγοάοίΐ. ΥῊ, 
47 : ὄψις μὲν ἡ ἐπιφανεῖσα τοῦ ὀνείρου ὡς: βουλόμεθα ἀυ.- 
φότεροι τελευτήσειε. ὕδοοῦ8. (ΟΠ) οἰ θαΐ ὥς γε θέμις, Ροδβίοα 
ὡς ὅ0᾽ ἁλός, ἱ. 6. ὡς ὅτε ἀφ᾽ ἁλὸς ἔτρεφές με. Ποϊηαθ. 646- 
θαΐαν μεδέων καὶ χθονὶ χαὶ πελ., αυοᾶ ἰάομη οοττοχὶΐ Ηρο- 
ΚοΙι8. 

ΧΧΧΙ͂. Τοιητηᾶ : ἀνάθημα τῷ Διονύσῳ χαὶ Πανὶ χαὶ Δη- 
μήτρᾳ παρὰ γεωργοῦ. « ΟΔ]1106 γον Γι γοθον, δὰ Ομανὶ. 
Ἐς ΤΠ, Ρ. 215. -α 1. Μαῖο γααιαϊξ ὀρ οίατη Ῥηΐβ ατῸ- 
ἰϊὺ5. : νουϊοπάσμι οαργαγιην ηιαγὶίο. Οοηΐ, 6Ρ. 80, 1, 
ἰθίαθθ ποῖ. Εγγαυξ δἰϊδιη ν. 2 οἶγοὰ δρι ποίη ΟΘΙ ΓΒ, 
4 γ6] Ἰαΐπο ἀἰοθηᾶδ ἐαἱξ ΟἸΠοηΐὰ » 8. Οοά. διονύσ- 
σωι. -- ἃ. Π6 ΟἸΠπομϊὰ Οοογο Υ. Ῥαιβᾶῃ. 11, 35, οἱ 
λη{. 

ΧΧΧΙΙΠ. Τϑμηηᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Χαριχλέους. 
ἨΠΪΓοατ Ῥδηὶ ἴῃ τ} {18 5. Π}}}} ἀ60 αἰοδί. ---- 1 διχρέρῳ Οοά., 
56 τϑοΐο ΡΊδη. οἱ διυι14. ---- 2 ὑλοδάτα Οοά. οἱ ΠΠὈνὶ 8]- 
4. « Ουἱ δίηο : ἴξαλος ᾿ πηδητικός. ΗΒ ΟὮΪΟ ὀξέως ἁλλόμε- 
νος. Ἰέοῃηῃ ϑϊά. : γλόχμιον, ἀντὶ τοῦ δασύν. » Β. Ἰτη0 λόχμιος 
ἴοο Ἰοοο οϑί γγιοοία αηιαηδ, τϑοῖθ ουβογυδηΐθ Βοίῃϊο. 
516 Ἰυδβοίηϊᾶ μοῦσα λοχμαία ἃρ. Ατἰβίορῃ, ΑΥ. 7306. -- 
3. « Ηἰπο δυϊάδϑ : πρῶνες ̓  ὀρῶν ἐξοχαὶ, βουνοί. --- 8. ΡΙῸ 
γιυϊρσαΐο ὑπηνήταν Τοοθρὶ ἴδγ οογ ἰβϑιτηᾶτὴ ΥΥ̓ΔΚ 6] α1] 
οιηθηἀδίοηθμ). 510 υῃϊουΐψαθδ δρ Ππθΐο δἰ ἔθγιιμι δου ΟΡ ο- 
βἰίαμη. 1π46 οἵ 'ῃ τοί δηϊβ δαγϑαΐο ἀραϊ ὕὑγο δαγϑα- 
ἑπηι. » Β. Τάθιηῃ βθηξ.οραΐ Βοίμ18. 

ΧΧΧΊΠ. Τιϑιητηᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ ἁλιέων. Μαι- 
χίου, υὖ ΡΙδη., Οοασθχ ἃ ὈΓ. Π)., ἴῃ μαχχίου τηυΐδίιπ) ἃ 
ΘΟΙΓΘΟΐοΓΟ. -- 3. « Ηΐηο δυϊάδδ : ἀχταίη, ἡ παραθαλασ- 
σία.» Β. Παρὰ ἀϊοΐυμη υἱ 810] 8ο]6εΐ ἀπό, οἱ ᾿Ἰη|6}}Πσἱ ταν 
{ταοΐα 8 Ὑ6] γθαϊζιϑ ὁχ ρἰβοδία {πυπηόγαμη, φαΐϊθαβ δὰ 11{- 
ἴοτο ᾿ῃϑι ἀἰδηΐαν.. --- 3. « Φπηρσοηάιππῃ δϑΐ θύννων ῥόμδον. Ἐκ 
οὸ Ἰοοο δυϊάδϑ : ῥόμόον «'νησιν ἢ χύλινδρον. ῬΥΪῸΒ Πο- 
τήθῃ δἰ ουὶ ργϑοϑίαΐ.» 8. Βύσσωμα ἀδ τοῖϊ ἴῃ ργοϊιηυτη 
ἀοιἶβδο. 6. οἂρίυτα {Πγ ΠΟΥ 0980. ἰηΐο δὰ οἰΐαΐ 
« ῬΕΠ]οϑίν, Ἰπηὰρ. 1, 13, Ρ. 784 : οἱ δὲ ( Ρἰβοδίογ 68), ἀπο- 
φράξαντες αὐτοὺς βαθεῖ καὶ χλειστῷ διχτύῳ, δέχονται 

λαμπρὰν ἄγρα". --- ά. Ἔν παρόδτις. Νδῖη δχ [ΓΘίΟΓΙΠΩ 
ΔηρΊΒ[15 Ῥγοάθαηπίοβϑ Ρ]ΘΓ σα 6 οδρίδηξιν {Π πη]. » --- 
5 ἐρίχης (0. « Ηἴηο δυϊάδϑ : φήγινος " δρύϊνος. σοί. 60. 
37, 1. Ηἴπο ἰάθη : αὐτούργητον᾽ αὐτοφυές. » Β. Ἐδὲ οι 61- 
Ἰὰτ δΧχ οὐοᾶ, σαὶ υίθ ἀοϊδίαμμ, τὖ βάθρον ἀσχέπαρνον 
ΔΡ. ὅόρῇ. (Ξὰ. Ο. 101, οἵ αὐτόξυλον ἔκπωμα ΡΗΙοεΐ. 38. 
ας. --- 7 ὀρχισμῶν Οοά.; ὀρχηθμιῶν ΡΊδη., ΘΟ. 780. 
Ῥοϊηάς Βοίμἶτι5 τᾶν} λελυγισμίένος, ΡΕΓΡΟΓΔΠΙ. ---- 8 ἀμ- 
παύσῃ (οά. 

ΧΧΧΤΥ͂. Του : ἀνάθημα Πολναίνου χυνηγοῦ τῷ Πανί. 
- 3.. τε χυναχτὰν Οοἄθχ, ΘΟΥΓΡ. ΑἸ ΘΓ 5 δα Ἠρβυοῃ. υ. 
᾿ῬἘπισφύρια. --- 4 ὀρειάρχα Οο4., πΠ6ὺ ΥὰϊῸ ἰῃ [Δ] 1Πι15. --- 
ὃ σημύλεο Οοά., ΟΟΥΤ. 58] Π)88. Υ, ΤΙ65. γγν. Σιμύλας οἷ Σι- 
μῦλος. 

ΑἈΝΤΗΟΘΙΘΘΙ 5. ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂ 

ΧΧΧΥ, Τιϑιηγὴᾶ : ἀνάθημα Τελέσωνο: ( Οο. τελέωνος ) 
τῷ Πανί. Οοηῇ, ΘΡ. 106. --- 1. « Βυμηκοπίιβ Ἐρ᾿δέ. δὰ 
10 Κ..Ρ. 30 τηδ] χιμαιροδότᾳ. υϊραΐδπι ποίαν ὙΔΙΟΚΚο. 
ΠδΙ8 ᾿ἰρΙάθπη οἵ οοηΐοτί ποιμέσιν αἰγοδάταις ΜοΙδαρτὶ 
ΧΙ, 6Ρ. 41. Τυρσίαγ 1 οἰἴίδπι ἀτωΐυβ δᾶ Μοθαστ. Ρ. 72. 
Οοηΐ, οἵ θρ. 31. Ῥγοὸ Ογοΐζίδπο θρίποῖο σαρυ δα ϊ 5οηϑιι5 
Ροβίυϊαϊ σαρταγαην οἷγο. Νἅπι μοι] ἰββί μη 5. ἀθαβίον 
ἔα πη ἴῃ ΟδρΓὰΒ Γαγοαξ. -α 2. ΒρηΠογαβ Ἐρἰβί. δᾶ ΚαΒίογ. 
ἴῃ Μυβθο Οδηίατῖο. ἔ. Π| ῥ. 418, 439 εἶνε Ρ. 19 δὰ. 
Ἐν οἀθιηδηηΐ }, ἀαΐ ργϊπηα τη 46 ΓΘΡΟΠΘΠᾶοΟ ἀερίης οορίίαγνο- 
Τὰΐ ργὸ ΡΙδηιπᾶθδ Ἰδοϊίομθ ἀγρίης, ἀοὶη ἀγρείης δαπιὶδὶξ ἀὰ- 
οἰοναΐο ϑυϊάδθ, φὰὶ δχριοαΐ ἡ ἀγνροιχιχή. » ΒΒ. Οοάοχ 
ἀγρείης, ΘΟΟΥΡ. Μοίηρικ. Ρ. 39. Μ8]6 ἃρ. ϑυϊάδιη τὸ σχύτος. 
- 4 αἱμώπους οἴ λύχος Βιρογροβίίο υ ΟοἿοχ. Τηϊξο ἃ δαϊ. 
ἁἰααοί ΡΊδη.: β'ς Βγαποκίαβ, οἵ ἴρβθ (ουίαβθϑθ ροϑίδ 56}]}- 
Ρϑϊξ. -α δ. « Ηἴης δυϊάδδ : γαυλὸς ὀξυτόνως, τὸ ποιμενιχὸν 
ἀγγεῖον, ὃ δέχεται τὸ γάλα. [πὶ γογδίοπα ΤΟΙ οαϊαπη ογὰΐ 
δἰρηιη, ἰαοἰ 48, φαοα τηυΐανϊ ἴῃ ηιιεϊοί) τη ἰ. ἴ ἴτπη0 δ 17}} 
βου ρβογδί ἀστοί. 1 οἰπᾶο Οοά. οἱ βυϊάαϑ μαθοηέ ἀγωαῖον. 
Ουἱ ΔΥΡΓ 5 Π.118 παίαβ τα ΐ 6886 υἱάθίαν οχ γαϊᾶθ ἀ 60} 1 
᾿ϊτογῶο βϑιηπηᾶ ἃπΐθ γοοδ]68 ῬγΓΟΠ ποία 0Π6,» Μ8. 6008. 
οἰϊαΐ Ῥογβοη. Αἄυθῦβ. Ρ. 306. --- 6 καὶ τῶν Οοά. 6 ΡΊΔη.:; 
τὰν δυϊά. ἰη Λαιμοπέδη " δι᾽ ἧς δεσμεῖται ὁ χύων. Ἐὐρίνων, 
οθη. 500}. Α]. 8. Οοἄθχ ἃ Ργ. τὴ. λαιμοπέδων, ἃ ΘΟΙΙῸ- 
Οἴογο αν. « ἔχ οομῃηρδιδίϊοηθ δορὶ σγαιητηδίϊβ Βιοαουῖ ΖομδΟ 
ἰηἴνα 100, 4ιιοὰ 6χ ποβίτο θχυργϑβϑιτη υἱάθίαγ, γθοΐθ 88.“ 
βρ᾽ οαΐιι8. οϑέ 59 ποίἀθυβ, ἴῃ ποβίσο ἄθθ556 ἀἰβεϊομοη φαοὰ 
ῬΓΘΟΘβ ΘΟΕ παοεϊΐ. » 76... 

ΧΧΧΥΙ. Τιϑιημἃ : ἀνάθημα Σωσιχλέους γεωργοῦ τῇ Δη- 
μήτρᾳ. --- 1. σοῃίγαγία!η ΘΡ. 2338 : πεδίου πολυαύλαχος. --- 
9. αὖτις (σά. --- ἅ φέρει Οοἄ. τηὰ]6 ; αἸέθγατη Ρίδη. οἵ δῖα, 

ΧΧΧΥΙ. ΠΘμημἃ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ ποιμένων. 
« Ορ{ϊπιδ ποίδϑ Θρ ργδιημηδ, φορά 80 δηΐίψιο ρορία ῥτοὸ- 
[βοΐαμι Ραΐο. » Ψας. --- 1. Καὶ τόνδε, οἰἑαηι ᾿μλιγις ΓΔ ΠῚ), 
ΡΓδΘΐοΓ ἃ] ἃ Ῥδηὶ οδ]αία. 564 Βοΐββ. : « Ὑαϊᾷρ ἀϊβριίοοι 
καί. Ραΐο θ6η6 Θιηθηᾶαββα Βοίβκίυση Ἰοσθηΐθη χατά, » Οἱ 
οβϑϑΐ χαταχεχυφότα. « ῬΑΒίοΙΟΒ ἰαρὶ ΓΑΠΊΉΓΩ Τιιβϑέϊοα τηδηὰ 
ΘαἀοἸδυθγδιΐ, βῖνθ αἱ ΡῬᾶηδ αυοαδιημηοᾶο τοίδυγοί, βῖγθ, 
ἀιιοα γον βι πλ] 5., αἵ οαν ἀβῦμὶ ργωϑίαγοί ἄθο, Ηΐπὸ 
ἄθυρμα γορδίαηη γ. 8 “Πυα τηππιβ, ϑυϊάα Θχρὶἰοδηΐθ μον 
ἄγαλμα, φιοᾶ οἵ ἰρϑιιπι δι ίσιαπη. » 766. Τὴ Οοᾶ. φυ- 
γινὸν 651 γἱἀ δία. --- 3. Ἄθυρμα, « οοηΐ, ὙΠ, 6Ρ. 154, 1.» 
8. -- 4. Ὡραίων, « 50ΠΠοοὲ Ῥδηΐβ οαγὰ πἰζοηξ τὴ οἱ [10- 
γοηΐίαπι. 5. ὙἩΠοοαονἀ88 ὡραίους ἄρνας αἰχίξ ἰηῆνα 6ρ. 
57, 4.» Ψαο. 

ΧΧΧΎΥΊΙΙ]. Πιϑητηὰ : ἀνάθημα τῷ Ποσειδῶνι παρὰ Ἀμυντί-. 
χουν ἁλιέως. Οοηΐ, 6ρ. 30. --- 1 μολίδῳ ΡΊ]Δη.: μολύδδῳ Οοά. 
« Ηΐπο 5688 : δνσιθάλασσα, τὰ εἰς τὴν θάλασσαν ἐμδαλ-. 

λόμενα, --- 3. Μεθύουσαν, Υἱάθ δὰ ΙΧ, 6Ρ. 277. » Β.-- 
δ φιλόναντιν, 6 σπέρματα πυρὸς σώιζεν Οοά. 

ΧΧΧΙΧ, ΤΘΠηϊὰἃ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρὰ τριῶν ἀδελ- 
φῶν γυναιχῶν. --- 1 χαὶ εὐχλεια ΟΟά., ΒΕΡΟΥΙΒΟΙΙΡίο : γρ. 
ἡράχλεια, οἵ 510 ΡΊΔη., ΠΟῊ ἴῃ ΟΠηΐθι18 δηλ η χη τ ῖ- 
Ριι8:; πᾶϊη ἀτοίϊι5 μαρού Φιοίίθ. ---- 2 ξούθου (σά, οἔ 
ΡΊΙδη., 564 ἴῃ 110 Βυρογβουρίαμα ξάνθον. --- 3, « Ηΐπο 58]- 
ἀδ8 : ἀραχναῖος μίτος, ὁ λεπτότατος. Εἴ Ὑ6᾽81:: ΒΟ ΠΟ : 

ἄτραχτος χαὶ τὸ γυναιχεῖον ἐργαλεῖον. ΕΚ, ὅ : πολυσπα- 
θὴς, ὁ πλειστάχις ὑπὸ σπάθης ἐνεργηθείς. » Β. ---ἰά ἀλαχά-᾿ 
τῆς Οοἅ. βυρογροβίίο α. --- ὅ ΡΓῸ πέπλων οοά. 1,614. 5189 
ΤΩΪΓ πέδων. --- 6 ἃ τριτάτη Οοᾶ. “--- 8. αἱ σαὶ θέσαν 5061" 
Ῥοβίίο σοὶ Οοᾷοχ; αἱ σαὶ σοὶ θ. ΡΙΔη. « Απτίθι5 ῶς μᾶ- 
ΤΠ) ᾿ποιηᾶα, 564, αἵ τα] ααϊάθμ) υἱάθίι, βἰ ποογᾶ. » 
Ψψας. Ἑούβδη Ἰοσοηάθμ, αἱ σαὶ τοὶ θ, Βοίδ88. 



ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΟἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ΧΙ. ᾿ομτηᾶ : ἀνάθημα γεωργοῦ τῇ Δήμητρι. « Αρτίοοϊα 
Οενουὶ Βῖποβ θΟυ 68. δχ ἰδυὶπᾶ ἀθαϊοδξ. Θυοα ρα ρου 8 

 [δεἶ886 οοηϑίαΐ. Ἡογοάοί. 11, 47 : οἱ πένητε: 
αὐτῶν ( ΑΕ ΥΡ ον ) ὑπ᾽ ἀσθενείης βίου σταιτίνα: πλάσαν- 
τες ὕς χαὶ ὀπτήσαντες, ταύτας θύουσι" τὶ γ. ΥΥ̓́Θ556  1ηρ. 
Ῥ 127. Βυϊάδϑ 'π Βοῦς ἕόδομος : οἱ γὰρ πένητες, ἔμψυχον μὴ 
ἔχοντες θῦσαι, ἔπλαττον ἐξ ἀλεύρου. --- 1. ΕΥΘΑΊΘΠΗΒ. Π8118 
σόοου]ο δὲ ἰη Θηπ ἰΔΕ]οΠΐ 5 ραγθη οί οἶβ. σδυιβατῃ γα αϊξ, 
ον θοΥ68 δὰ (ϑγουΐβ ἃγὰπι ἃ Γογαΐ, πο ἰδιηθη συ Γο5, 568 
Πείοβ : πδλ αἱ ἀρταμ ΘΟ] αἰββοπΐ ΠΟΘ ᾿πη ΠΠΟΪΔΓ. ΠΘΙᾺ8 
Ῥυϊαθαίαγ. » Ψὼ.6. « ΡῬγϊηαγη ἀϊδίου σα!!οθ σογεϊί 
Ὁπαγὰο ΒΟΟΙ. Μίβο. {. 1, Ρ. 400. Υ αἱρὸ : τὼ βόε μοι, σῖτον 
δὲ τετεύχατον, ἵλαθει Δ. Ὀϊβίϊηχὶ, αὐ νἱάἀθίαν, πἰ(αϊτ5. : 
Ηὶ ἄτιο ϑουδβ ηϊοὶ βιιηΐ : {[γυπιοηζιηι αὐιίθηλ [δοον)ιηΐ. 
Ῥγορίϊία 5ἰ5, ΟὍγ 65, οὲ αὐοοὶρ 605 (δ ροϊοπία αοίος, 
ποῖ οἷὁ 5ίανιῖο. ϑιδπΐ θον 68 δ δῶμα ; 56 δοόγιτη [ἀγὶπᾶ- 
οδᾶ ἰδηίαπι ἰτηᾶσο οὐουίαγ, » ΒΒ. --ο 6. Οοἰορίηΐα φιυδίίζιον 
ΔΠΠΟΒ ἡδίιιϑ 6581. --- 7. Τὸ Κορινθιχόν. « Εὔφορος γὰρ αὕτη 
ἡ χώρα, Βομοϊϊαβίοβ. αἱΐ Αὐΐυτη 969. ατοί᾽ι5 τηὰ]6 υϑυε. 
Νδο νδὶὰθ αἰνίξθμι, πθὸ βίϑυ [θη ὨΐΓἾ8. (ΘΥΓὰτ οΟἸ γαῖ 
116 Βοηο. » Β. ὙΙάθ ἀπὸ 1,ϑυΐϑοϊ. οἱ βομηοίάονν. 60116- 
ΒοΡαπΐ Ὁ. 70, ἢ. δ7, δὰ ΟΥ̓ΔΟῸΪΙ ὙΘΓΒΌΠῚ 4υΐ ἰῃ ΡΓΟΥΘΙ- 
Ῥίυπι Δ : 

Εἴη μοι τὰ μεταξὺ Κορίνθου χαὶ Σιχνῶνος, 

ΦΌΪΡΡΟ « εὐφορώτατα χωρία. » [ἢ {πΠ6 ὙΘΥΒῸΒ μιχρᾶς οο(. 
Τ1,οἰ4. δυϊάω. 

ΧΙ]. Τιοτηᾶ - ἀνάθημα Καλλιμένους τῇ Δηοῖ. --- 2 ἐπαυ- 

χενίην Ῥίαν. Εγγανὶΐ αγοίϊιι8. --- ὅ εὐαρότρου Οοά. οἵ 
Ῥίδη., ΟΥ̓. ὨΟΥΥ Π]. --- 6 στάχυν κομίσαι ΡΊΔΠ.: τηϑίτἱ νἱ- 
τἴατα οοΥνῖρὶς Τιϑπηθρίπ8. Ροβὶίο ἐσχομίσαι. ϑ6α οοῃΐ, 6Ρ. 
δι, ἃ 

ΧΗΠΠΠ. Τιϑητδ : ἀνάθημα ᾿Αλχιμένους χηπουροῦ. --- 1 πε- 
γηχρὸς Οοᾶ. --- 2. « Ἐβί ἴῃ Ὑ6γ00 γεύεσθαι οχίσιιω οορί 
μοίϊο. -α 8, 4. χομίζω, Ὅττι σύ μοι ΡΙδη. --- ὅ. Ὑμετέρης 
πέτρης, ἴυδ Θχ ΤῸΡΘ, δὶ Ηἰμηΐγατη ῬΔΗΪ8. Β᾽ ΠΩ] ΔΟΓΌΤΗ 
δγαΐ μοβίζαπι. ΤΌ] δχ ἐοηΐθ βοαΐαστιθηΐθ δαυδηι Ἠδιυβογαΐ, 
ἀ6. «ἃ γϑῦβα 8. Τη τοί δηὰ Ὑθυβίοηθ ρϑϑϑυτμηαΐδμι αἷ- 
βἐἰποιοἤθιη οουγοχὶ. » 9066. 

ΧΙΠΠῚ. Τοπημὴδᾶ : εἰς βάτραχον χαλχοῦν ἀνατεθέντα ταῖς 
Νύμφαις παρὰ ὁδοιπόρον. Ιῃη Ρ]αηπ 68 ἀδέσποτον. --- 2 λιδα- 
σιν οπιΐβϑαπι ἰη ΡΊδη., οὐ} 8 δα. ΑΒΟΘηΒ. ΒΌΡΡ]οΐ σταγόσιν, 
ΦδπῈ5 1 ἈΒΟΔΤ5 Ψεχάσιν. ΤΟΙ Γοροί ἴα ποίΐο ἀφινῶ, γ8]4 6 
ΘΟΠΥΘηΐθἢβ ΔΓρΌΤηΘηΐο ΘρΙ συ διημηδί8., Οὐδ ΓΘ ποὴ 60 6- 
θαΐ 7Ζαοοθβίατη, «υΐ οοπ͵θοὶξ ἅλμασι τὸν χούφοις. ΝΘ΄Ὸ6 
τσοηάυτη χούφαις ἴῃ τελμάτων ἐνοίχῳ ( ΒΑΡ γΒ ΟΧΧ, 1) 
αὐτῇ ΗρΟκοτο,, ααυΐ Ππᾶυὰ 588η6 [6] οἰ σοοΥτίσοθαΐ χω- 
φαῖς, ΟὈΠ 8 Υἱαίογοιη ὈΪ 1556. σγα  ββί πηδ8 1185 πα 88. 
- 3 χαλχῷ τυπώσας τὶς, Οοα., αὐϊθιι5 ΟΟΥΓΘΟΙΟΥ ΒῈΡ61- 
ΒΟΥΙΡΒΙ  : γρ. μορφώσας τις, αυοᾶ ρΡοϑυϊξ 586., ἑοπυϊχψαθ 
Βορκίιβ., συλ υδηη ὙγῸ ΗΘΟκΘΓ8. ΟὈβογγαυϊξ, Ὑϑγὶ 
μορφόω ΘΧΘΙΉΡΪ ομηΐα ἀθρθουὶ γοθηθ ον θυ οἱ ΟΠ β[ϊα- 
πἶβ βου ρίουθαβ, αὐ Ρ]αίοηϊ πὸπ Ῥοβϑὶΐ οδίγυαϊ. Οοῃ- 
Ἰοοῖξ χαλχοτυπησάμενος, χιιὲ ὡὖ76 ζαεϊοηάαηιν οαυτγαυϊί. 
Θθοὶὰ5 χαλχῷ τορνεύσας. ΡΙδη. Ροϑασγαΐ στηλώσας. --- 
4 ἀχεσσάμενον ΡΊδΔη. --- 6. ᾿Ἀμφιδίῳ στόματι, αιἤρρΡ6 αὐτὸς 
ὦ" ἀμφίθιος. Ηἴο ορξϊπηα ΠηΪϊτΊ ορ᾽ συδυητηᾶ βθηϑὶΐ Βογρκίαβ, 
4ἱ αἰϑέομοη βοααθηβ ἰοΐαπι 6556 ἰῃξογροϊαΐου!β ἱπαϊοαΐ, 
γ ΓΘ. αὐ Ρυΐδηηι8. --- 7 ἡγάτειοοσν ἃ ΡΓ. τη. οἱ ἀπὸ λειπὼν 
Ὁοά. --- 8 ροηΐδηηδίθυ οὐ ἶβ81:5 ἴῃ ΡΊΔη., ἃ ΘΟΥΘΟΐΟΓΘ ΤΠΔΓ - 
Βἰπὶ δαβουρίυβ ἴῃ Οοά., τηϑαϊο 5 ρογροϑιία υδΓ. : γο. γλυ- 
χερὴν. Οοττορίαπη ναμάτων ΒυΖαηίϊπιπιὶ Ὑθγβ  Π οαίο ὉΠ. 

Ἷ φιοάϊξ. Βγαηοι. ὧν ἐπόθει λιθάδων, ΗΘΟΚΟΓ5 ὧν ἐπόθησ᾽ 

 ἁμαρῶν, Δραβυ8 γραφιχῇ 5: (6. 

ΡΥ, 

ΧΙΙ͂Ν. Τιϑιημηᾶἃ : ἀνάθημα Ἡρώναχτος γεωργοῦ : ἄδηλον 
τίνος " οἱ δὲ Δ. Τ. ΡΙΔη. Ζϑοπίαξ ἰἰϊθυϊξ. .-- 1. « Ἑα τη 
ἐμοναΐ ἴῃ ΟΤΟΙΪ Ὑθυβίοπθ τι δι δὶς, αυοᾶὰ αθιΐ ρτὸ 
ΠΘΠὯΟ Ὑ6] {γρουῸ πηι Ὑ6] οδ]δηηΐ, 80 τηπΐανϊ ἰῃ ηυι δέ ἰδὲ. 
- 2 ἡρώναξ οοὐᾷ, Ηΐης δῖα : δράγματα" ἀπαρχαί. Π6- 
θὶξ Βαϊ 88 βυθοῦ δράγματα πρῶτα. Νδπηι βίη6 10 ορὶ- 
{ποΐο πουηθη δράγματα ἰάθη ποη γϑϊογοί ἀπαρχαῖς. [ δ] ἃ5 
ἴῃ γοῦϑιι πρῶτα, συοα ρΙΟΡαθαΐ ΒΓΌΠΟΙ.: βοα πρώτης, πἴ 
Οοά. οἱ ΡΊαη., ἴῃ γοοθ Κάδος.] --- 4. Ηἶπο ἰάθιι : χάδος- 
μέτρον οἰνηρόν. -- 8. Ηΐη0 ΓΌΓΒΕΒ : οἴνοπι" μέλανι.» 8. 

ΧΙΗΥ͂. Τιϑιηπηᾶ : ἀνάθημα Διονύσῳ παρὰ Κωμαύλον γεωρ- 
γοῦ. « Οοηἴ, 6Ρ. 169, οἴ 7400}0}8. δά “Ἐ]ΐδη. Αη. 1Π|, 10. »ν 
Β. Ουἱϊ 5ἰ μη ον Ρ]Ἰηΐὰ5 ὙΠ|, 56 : Ῥγωραγαπὶ ᾿ιϊοηιὶ δὲ 
ογἱπαςοὶ εἶδοϑ, οἱ υοἴμίαϊὶ διιΡ 67 )ασοπίϊα ροπια αἴῆαα 
ϑρίηϊδ, πλίην αγαρῖϊιι5 ἰδηθηΐθ8 076, ρογίαπέ ἐν οαναβ 
ΟΥ̓ΦΟΥ̓Θ5. --- ἃ θηλοπέδων Οοά. οἵ Ρ]δη., 56 θειλοπ. ἃ. 
Βυϊάδιη,, φαΐ : θειλόπεδος, ὃ τόπος ἐν ᾧ αἱ σταφυλαὶ ἐξηραί- 
γοῦτο. 

ΧΗΕΥ͂Ι. Τοησηὰ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρὰ Φερενίχου 
στρατιώτον. --- [ τὸν Οοα. ἃ ΡΓ. Πὰ., τὰν ΟΟΥΤΘΟΙΟΥ. --- 
2. Βάρδαρον, ψφαΐρρο ΤΎΓΓΒΘΠΟΡαΤη ὈΔΥΔΓΌΓ τ ἰηγθηΐυτη. 
- 4. «Ηἴηο δυϊάδ5 : θυμέλη, ὁ βωμὸς, ἀπὸ τοῦ θύειν. Αὰ 
βϑηΐθηξ δι ΟΟπ ον ορίσυτ. 151, 169, οἱ ργϑϑογίιη 195.» Β. 

ΧΙΥ͂ΙΙ. [Ποιὰ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρὰ Βιττοῦς. « Μιι- 
Ἰΐοῦ ἔδυ χυδαγαρθηδγίδ χ ἰθχίν οἷ Μίπουυ οδϑίγ 8 δὰ 
Ὑοπογοὴ ἰγδηβίἔαγα. --- 6. ϑρηπίοαΐ οαρίαϊ! αἴθ Ρ]Ὲ8 
γΆ]6ΓῈ ἀυδηη ἑἰαΐθιη, ᾽πὶ δ βϑηΐπ τη ἀθοἸπδηΐθμη. Θέλειν 
δξοπι ῬΓΟΡΥΪ πὶ ὙΘΥΡΌΓΩ ἰπ ΤῈ Ὑθηθγθᾶ. » 766. 

ΧΗΥΤΠ. 1 ΘΠ : εἰς τὸ αὐτό. Εὶ ΒΡΟΥΙΟΓΕ ΘΡΙ συ διηπιδίθ 
ΘΧΡΓΘΒΒΌΙΩ. ---- 3. τοὺς ἐνερίθους (Οἄ. ἃ ΡΓ. ΠΊ., ΔΙ[ΘΥπὶ ἃ 
οογγθοΐοσθ. θ6 Τὸ ΘΟΠραγαρθαΐ ὙΔΙΟΚΟπαγίυ8 Ηογαί ἃ ηἃ, 
Οἀ. ΠΙ, 12 : 

ΤΊθΙ φαλιυπῃ ΟΥ ΠΘγο Ῥραθῦ 4168, {01 [6145 
Ορογοβθααθ Μίπογγα βίυἀϊαμη δυΐογί, ΝΘΟΡΪΘ, 

1ράγωὶ πἰίογ Ηουτγὶ. 

ΧΙΙΧ. « ΠΘΠΊΓΩ8 ΡΥΙΟΓΙΒ αἰ ΒΟ] : ἀνάθημα τῇ Πυθοῖ παρὰ 
Ἀχιλλέως" ῬοΒίαΙΙΟΥβ : ἀνάθημα Διομήδους. ΗοΟ δηΐιϊη 
Βοπυιὴ 68ΐ. Αἰ μοηθιβ ὟΙ, 21, Ρ. 2832, ἢ : Φανίας...ἐν τῷ 
περὶ τῶν ἐν Σιχελίᾳ τυράννων. .«ἐπιγεγράφθαι φησὶν.. ἐπὶ τρί- 

ποδος, ὃς ἦν εἷς τῶν ἐπὶ Πατρόχλῳ τεθέντων Χάλχεο ς...» 

Β. Οοπῖ, Πϑοκογαχῃ 1, Ρ. 33 56. -- 3. δ᾽ οπχ. Οὐοά. --- ἡ νιχή- 

σας (οά. (αὐ Αἴμοη.), ποη νικάσας υοά οαϊΐαν. ΒΡιΠΟΙ. 
ἵπποισι παρὰ πλ. 6Χ Αἴμθηθοο, γθΟίθ. 

1,. Τιϑημηδ : εἰς ναὸν (τυ βωμὸν) ἀνατεθέντα τῷ Διί. 

« Τιορί ταν οἰΐδμι ἂρ. Ρ] αἰάγομυτη ΑὙΙ5[46 6. 19, οἱ 6 πιᾶ- 

Ἰισηϊξαίθ Ἠργοάοί! Ρ. 878, Β [ἱγοθίααθ ΟἸΏἾΒ550 ἴῃ 11}»ν}5 

γϑῦϑιι 21. [πβου]ρίϊ σογβαβ Ῥοϑί υἱοίογίδπι ἀθ Ῥϑγβὶβ δά 

ΡΙ]αΐδοαϑ τοϊαίδπη ἃγῶ δου 5 ̓Ελευθερίου, ΡΓῸΡΘ ΒΟΡΌΪΟΓΌΠΩ 

δου, (αΐ ἴῃ ρῥγο ο οοβοἰΔεγδηΐ, Ροβίίθ. Ὑἱάθ Ῥϑιβδῃ. : 

ΙΧ, ο. 2, ὃ 5. Αὰ Βᾶπο ἄγδῃὴ) Τιιϊπίο 40 4116 Δηη0 Εἰοιυίἢ6- 

γία οοἸὈγαθαπίυν πα], 580 118. (δοί!θ ὑγῸ βοιγαΐα ατϑθοο- 

ταχῃ Πἰρογίαϊα ; νυ. ΡΙαΐ. Ἰοοο ργῖογθ.» ψζα6. 1)6 ΦοΥ8 ΕἸου- 

{πογίο Ρ]αΐο ἰηϊξῖο Εγυχὶδθ, ἈΒ1 Υ. βοβιο!δϑβί., οἵ ΕἸΒΟΠΘΓ. ἴῃ 

1πᾶϊοο ΖΕ βομίποο. Β. -- 1 Ἕλλανες (οά. Ἕλληνες νίκης (1 

ποπηὰ}}}5 νίχας) χράτει Ρ]υΐ. αἰτοθίαιθ. βΟΒηθ  ἀθυνίηϊ5 

νίχης χρατεῖ (ἃ χρατὺς) ἔργῳ ἔἌλρηος, 4ᾳθιη Υ. δ΄. Ῥ. 188. 

-- ολάματι Οοἄοχ ; 564 ἰάθη ψυχῆς, αἰ ΡΊΔη. --- 8 510 Οοά. 

οἱ ΡΊδι.; ἐλευθέρᾳ Ἑ)λάδι κοινὸν ΡΙαΐδτοθαβ, ααοα Βδυὰ 

ἀαθῖ]6. σοηαϊ 1: γἰδίοβα ἐλεύθερον ἴῃ ΑΥἱβῇαθ. (οηΐ. 

ΒΟΠ ποίσουν. Ρ. 189. 

: ἀνάθημα ᾿Αλέξιδος. ΕΓ ἴῃ μαρίπᾶ γὙογϑὰ 
ὃ. 

11. 1, Θηγη}8ἃ 



᾿Φῶ8 

αὶ Ἰοσαηίαν ἐτΐα ροβίγοπια ἀἰβέϊοα : εἰς τοὺς ὀργιάζοντας 
τῇ Δινδυμένῃ ἤτουν (810) Ἑ χάτῃ ἢ μᾶλλον τῇ Ῥέᾳ τῇ μητρὶ 
τῶν θεῶν. ΡΘΙΡ ΘΙΓΟΓΘΠῚ ἰη ΡΙΔη. Αἰοαταϊ ρορίῳ {]υϊαγ, 
« οἱ ἰΐα οἰΐδξ Ρογβοη. Αάγν. Ρ. 306. ΑἸοχὶβ ΟὙ6]68 β58οθυ- 
ἄο5, 8Πη18 σΤΑΥΪ5., ᾿πϑίγππηθηΐα [ὈΓΟΥΙΒ. οΥρίαβϑίεἱ ἀθάϊοδί 
ἀθῶ. » ὕΧ6ο. --- 1. ἨδΡΙΔηΠι8 δα ΟΥΡΙ. Ρ. 766, μῆτερ ἐμὴ 
Ῥείη, «υοα οοΥ ββίτηιπι ἐπα ϊοαθαΐ Μοίηρὶς. ἢ. 230. 56 
Γαῖα, φις δϑ( Ἰορι πὰ [ουτηα, ἴσο φαοααδ Ἰοουτη. Παροΐ, 
ΟὉ 564 6 η8 Φρυγ., ὙΘΓΒῈΒ ἰοΐα ὈγΪποῖρο δαϊαΐαμη. Ρᾶ580- 
Υἱὰβ Μίβο, Ρ. 199 : « Τπαϊοίαπι ΠοΟ 56. οΥυβ ἑοἴας 8, οἱ 
ἀρρθαίιγ ἤοῸ δρσγδιηπηδ, 60 Τηΐητι8 ἀοϊοπάθτη, αιοᾶ 
γαίη ἰογτηᾶ ἐχίτα ἀυ)ίατη ρϑηϊαν ἀσδθιιβ ἰηβου ΡΠ θυ 5 
ἴη ΑΡρθῃᾷᾶ. Ρδ]. 183,2: 172, 3. Αἀδοαᾷδ ἴῃ Ἠδβίοᾶο ΟἸΠ 
Μαῖα 5'πγ}] Ἰοσϊ αν Μαίη, ΤΠΘοσ. 938. » ἨΘΟΚΟΓῸΒ τηδ} 
μῆτερ ἐμὴ μεγάλη, ῬΑΓΠΤΩ οὔπὶ ΦΔΟΟΡ βίο, τη δίοηθ τηϊ- 
πἰπηᾶ, 81 με Ῥοϑί μὴ δχοϊἴββο βίαίιδβ. θ6 τὸ υἱάθηᾶιβ 
Ιογοῖ. Υ, 599 8664. --- 2 Δίνδυμον ἧς ϑΔ]πιᾶ8. οἵ Μοὶ- 
ΠΟΚ.; δινδυμονὴς (ἴ ΒαροΓΡοβιίθ Πογθ ο) μύσταις Οοᾶ., οἱ 

. ἴῃ τηᾶγρ. : γρ. δινδυμίνης. ΡΊΔη. οὐπῃ ἸΔουΠᾶ : ... «μόνης μύ- 
σταις. « ΟΟΠΙῸ ΟἸαιαἰδηθτη Παρί. Ργοβ. Π, 209 5664. --- 
3. Θῆλυς, Θυϊγαΐιδ, υἱ Αγ ποίϊνα Ἠυι θοῦ ἃ. Οδΐῃ]]. 
ΠΧΠῚ, 27. -- 4. (}}} οὐρα ]δ ἑθηθᾶ ρα βαρ δηΐ ΟΌτη ἔγτη- 
Ῥδηΐβ, ΖΌΟΓΙΠΙ Β0Π0 ΔηΪΠη118 ΤΥ [Θ᾽ ΘΟΙΩΠΠΟΥΘθ ίαΓ, ἐτύ- 
πτετο χαὶ ἐχινεῖτο. Μδρῖ5. ἢοΟ Ροδίϊουτη 4αδηη 8ἱ χαλχοτύ- 
πους ἀοάποδθ ἃ δοίϊγο χαλχοτύπος. δῖ. Π. Τ, 2ὅ, χαλχό- 
τυποι ὠτειλαί, Ἐπϑίδί. αἱ ἀπὸ τύψεως χαλχῶν. » «ας. --- 
δ ἀλαλητὸν ΡΙΔη.: ἀλαλητῶν Οὧἄ.:; ἀλαλητὺν ΒιΌΠΟΚ. --- 
6. "Ἔχαμψε ἱ. 4. ἐποίησε χαμπύλον. Τὶ δι ̓ογηιδὲ οατὶί ΡΗγ 
διιγυο σγαῦα οαἰαηιο, Οαἴι] 8 ἴῃ οδγτηΐη6 οἰζ. 22. --- 
10 ἀγριοσύνης Οοα. οἱ Ῥᾶῖ8 Ρ]Δηυαθογμση, ααοα {πθίιγ 
ἨΘΟΚΘΓ5., « Βθοιη8 50}1808., υαὖ ἴῃ ἸοΠρίογο υοοδΌμϊο, Ὁ 
τηρίγαπη Ῥγοαποία. » ἙἀοΡαΐαν ροϑί Βυαποκίυτη οχ ἀπο- 
Βθὰ8β οοα ἃ. Ρ]απιαοἰβ ἀγρειοσύνης, πο « 46 γνδρίβ Ρ6Ὶ 
58} {π|8 ΟὈΓΒΙθιι5, Οδίθυ Βα 116 5δουὶ {18 ΠΌΡΟΥ 5. ΤΩ ΡΒ.» 
ἰπίθ} Πἰσθηαΐ 180., ἀ6 υἱΐδ σθῆθγ στιιβίϊοδηο Ῥαββουΐαϑ. 
ΒΟΒ ΘΙ ΘΥι8 ἀγερμοσύνης, (πο ἀθ6 Ὀδοομδηΐξαγμη οὐΐα 
ἀϊχογαΐ Ορρίδη. Ηδ]. ΤΥ, 251. Μϑίπθκιιβ δ᾽ υβαι 6. ἰσηδΓῸ5 
Βοίμίιι5 ἀχρειοσύνης, 568 5{π| {ἐῶ Ὠΐο πο] 6586. ἸΟΟΌΤΩ 
Ἶαπὶ ἨΘΟΚΘΙΒ δηϊηδανθυε. 

111. Πϑιτὴᾶ : ἀνάθημα τῷ Διὲ παρὰ στρατιώτου. -“-- 
1 μελίη ταναὴ ΡΙδΔη. « Ηἶπο διιἀ88 : ταναή " μαχρά. [60] ἀνὰ 
χίονα, Πιο]ά. ἀντιχίονα. 1 --- 2. Ηΐηο ἰάθη : ἧσο" χεῖσο. 
Οοηΐ, 6Ρ. 124,1; 128, 1. -- 3. )6 ποιηΐηθ γέρων Υἱᾶδ δὰ 
Ομ Ἰϑίοαου. ΕΟρΡἢν. 135. Ηΐηο ϑυἰδ8 : τέτρυσαι ᾿ χαταπεπό- 
νησαι.» Β. Οσοᾶ. οἱ ΡΊδη. αὐτή τε, αυοα οογΓοχὶξ Βοῃποὶ- 
ἀονίη. --- 4 δηίῳ Οοά., α Ἰηΐον γὙΘΥΒῚ8 ρΡοΒβίΐο ; χραδαινομένη 
δηΐῳ ΡΙΔη. 

1111. ΤΠιΘημὴᾶἃ : ἀνάθημιχ τῷ Ζεφύρῳ ἀνέμῳ παρὰ Εὐδήμου 
γεωῤγοῦ. -- 2. πιοτάτῳ Οοᾶ. οἷ Ρ]Δη. « Ηἷπο 5 1488 : πιό- 
τατος θρεπτικὸς. αὐξητικός. ΜΑΙ] Ἰορὶ πιστοτάτῳ. » δ. 
Ιῃ Βοος ἰάθιπι ἱποίουαηΐ οοηβθηῆϑα Βοίῃϊαβ (« ἤα65 Ζ6- 
ῬΏνΥΙ βἰρηϊποδίοῦ ἀἰβίοῃο βϑαιδηϊ »), Ὀηροῦβ οἱ 
ΒΟΒηποΙ ἀθυνίηπβ. ΑΡ ἰββιμηᾶτη νούθιη τϑοθρῖ. Μϑίποκίιβ 
Ρ. 188 : « ὙβΠδιηθηΐθν {Δ} ηΐπν ααἱ πιοτάτῳ αὐτὰ δά ἃ 
Ἰηΐογργοίδηΐαν θρεπτιχῷ, αὐξητιχῷ, 4αδηη Ὑἱηλ ἴἰπ6 588 1} 
δα]θοίνο πρὸ ἀοουΐί υϊβααδιη, πΠ6Ὸ 8ἱ ᾿πϑϑδϑί ᾿ν]6 Ἰ000 
ἃρίὰ δϑϑβϑΐ. ΕΠ ἀθυηὰβ δηΐπὴ ΖΘΡ ΓΟ σταίίαϑ δοὶξ, βοὴ αυοα 
Θ'5 Γωουπηαϊίαΐθιη δχρουίαβ ογαΐ,, 568 φιοὰ ρ81|688 ἃ ἔτ - 
Τηθηΐο βθοθιηθηΐὶ ἰδέ)" αἰΠαυθυαΐ, ἀαδηλ υἱπὶ ΕΔΥΟΙΪΙ 
Ῥγϑαϊοδΐ ΘΟ] μ.6 118 Β. Β. Π, 20, υδὶ ΒΟ ποίἀουιβ Ρ. 123 
ἴῃ Ποϑίτο δρὶ στατηπιαίθ ἰθηΐαΐ πρηὐτάτῳ [ ρΙδυάθοηΐα Ηδο- 
Κοῦο, αὶ οοηίοῦί ορ. 349, 4; ΧΙ, 6ρ. 171,21. ΜΙΒΪ λειο- 
τάτῳ 5011). νἱάοίαν; γ. 1 οΌθοκ. δὰ ὅόρῃ. ΑἹ]. 674. » -- 
4 εὐξαμένῳ ὁ οἱ ἦλθε οοΥῖρὶς ΗδγδΔηη.; γὰρ ἐπῆλθε τηΔ ΐ 
Μϑίποκ.; βοηθόος ΡΙδη. 
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ΠΥ. Το : ἀνάθημα τῷ Ἀπόλλωνι παρ᾽ Εὖ χι- 
θαριστοῦ. « Τῃ 5: Π)0]Δ ΓΤ ΑΡΟΙ] ηΐ ἀἰοαί μη οἰοδᾷδθ, {δ 
ἴῃ πη βῖοο ΟἰΒδγορἀογπ σου διηΐηθ, οἰογᾶδ (οτίο τυρία, 
Ἰα} 5 ἀοίδοίαμη οδηξα 5110 5 ΡΡΙοΥ. Ναγγαΐαν Ηἰβίονία ἃ 
Βίγαθοηθ ΥἹ, Ρ. 260, Απίϊροπο Οαγγυβί. ὁ. 1, ΟἸδιπθηΐο 
ΑἸοχ. ἴῃ Ργοίγορί. Ρ. 2, δὲ δ: }18..» 7.6. θ6 Ἑσποιμο ΠοοτῸ 
Υἱάδ ΙΧ, 6ρ. 584 οἵ χαὼ πιοπαΐ Ρ. 168 δᾶ ΤΏΘΟΡΒ. βίπιο- 
οδίξευ γοῦθὰ : ὁ παρὰ τῷ Λοχρῷ τῷ Εὐνόμῳ τῆς μελῳδίας 
τέττιξ συνέριθος. ΑΒο]ορίι8 4υἱ ταῦ Αἀ ΑἸΠΟΠΘΠὶ 
Ρ. 98 : λέγεται μὲν δή τινα χιθαρῳδὸν, τὸν τῆς μουσουργίας 
ἔφορον θεὸν ἔχοντα εὐμενῆ, ἐπειδὴ ἐναγώνιον τὴν χιθαρῳδίαν 
ποιουμένῳ ἣ νευρὰ ῥαγεῖσα πρὸς ἐμπόδιον τῆς ἀθλήσεως αὐτῷ 
γεγένηται, τὸ παρὰ τοῦ χρείττονος εὐμενὲς τὴν νευρὰν ἀνε-- 
πλήρωσεν αὐτῷ καὶ τῆς εὐδοχιμήσεω: παρέσχε τὴν χάριν" 
ἄρτι μὲν γὰρ τῆς νευρᾶς αὐτῷ τέττιγα χατὰ πρόνοιαν τοῦ 
χρείττονος ἐφιζάνοντα ἀναπληροῦν τὸ μέλος καὶ τῆς νευρᾶς φυ- 
λάττειν τὴν χώραν.... ΟΟῈ8 τηᾶ]6 Παρ Γα8 ἃ ᾿ἰγανίο. ΡτῸ 

τι μὲν γὰρ ΤΟΡΟΙ γαγοίδίθμι ἐπὶ γὰρ τοοϊρίοπάδιῃ, Ὑ Υθα 
ἄρτι μὲν γὰρ βππὶ Ῥτοργίαμ Ἰοοῦτη ρᾶυ]ο ἰηΐγα ἰθπθηξ. 
οῖδ8. --τ  λυχωρέϊ ΡΙδι).; λυχωρεῖ Οοα. « Αρυᾶ Αρο]ΐοη, 
ΒΒ. ΤΥ, 1490, Φοίθοιο Λυχωρείοιο 8610]. Θχροηΐξ Δελφιχοῦ" 
οἱ γὰρ Δελφοὶ τὸ πρῶτον Λυχωρεῖς ἐκαλοῦντο. Οογία 'ῃ Ῥδν- 
ὨΔ8580 518 (αἰ ἀΓῸ05 Τγοογθα, Ὑἱάθ Ο. Μυ]Πονὶ ογίθηβοβ, 
1.1,}.. 212.» Χας. ᾿Ανάπτει δὴ Υυἱαϊπη8 Ργὸ υϑίξαΐο ἀνα- 
τίθησι. ---- 3 Πάρθις Βυιποκίυβ οἱ 580. ἴῃ Ἠοϊθοξα ; Πάρθης 
Οοά., ΒΌΡΘΙΒΟΙΡίο : γρ. σπάρτας, ΡΙῸ Σπάρτις, πἴ υἱάδίιν, 
4.0 ΠΟΙΏΪη6 οϑὲ δά ουβδυιϑ ΕῸΠοτΐ ΙΧ, 6Ρ. ὅ84, 2. ΡΙδη. 
Πάρθυς. Ὑἱάσπαι5 α. ὈὨϊπάογῇ. ἰῃ ΤΠ68, νυ. Πάρθης. « 8- 
ἀὰ5. 810 πομηϊηαίΐνο ᾿Π]άρθη υπο γούβαμη Θχοϊίαί, Αἢ 
ἰρϑὶ αἱ} ἢροοα Ἰοοὶ βθηΐθηίδα ὁ δὲ Εὔνομος ἵστατο ἀντίος 
τῆς Πάρθης. γαγίοία5 Ρα]αϊηᾶ Σπάρτας ροίεδέ οἵ 6588 σθοηΐ-- 
{ἰγιι8. --- 4. Ηΐπο ϑυιϊάδβ : χρέχω, τὸ ἠχῶ. » 8. Οὐαδχ ἃ ργΓ. 
[η. ἔχραξε, ἃ ΘΟΥΓΘΟΐΟΓΟ α. --- ὅ ἴῃ τετρηγυῖα « Ὑ ἃ 001- 
Γδοΐογα οχ δἰίᾶ δἰίψυα ᾿ἰΐογα οἰϊδοίατη.» αν 88.: τετρηγ. 
οἰϊαπη ΡΙΔη.; τετριγυῖα δι]. « ᾿Ἀπεχόμπασε, ΘΒογᾶδ οὐ 
ΥΠΟΟ 850Π0, βραγχὸν, αἰΒ5111{. Ουδ 5ίσηϊ, ἢθῸ Ὑυθυπ) 
4} 10ὶ τρου τὶ ποθὴ υἱάἀθίαν. --- ὁ ἁρμονίης ΡΙαη. Μέλος εὔπο- 
δος ἁρμονίας, ΟἰΓΟΟΙΉΒΟΙΙ ΡΟ τπβῖο δ τηοάυμη οἵ ΤΠ βΌΓΔ ΠΝ 
Ἰορ! σηδτη ἱπρ] οη 18. Ἀθβροπάθηΐ 8101 σχάζειν οἵ εὔποδος. » 
αο. ---- 7 ὑπερέζετο ΡΊΔη. --- 9. « Ηἶπο δι ϊδ5 : λαλαγεῦσαν - 
ἐμμελῶς φωνοῦσαν. » Β.- 10 νόμόν Οὐχ, ἀο]οίο ».]076 80- 
οοηΐα. --- 12 ὕπερ ΟΟα. « Οοπβριοἰοθαίον ρα ΓΟΟΓΘη565. 
βίδξυ ΕῸΠοΙηΐΪ οὑπὶ οεἰοδᾶδ οἰζματ ἰηδίϑηΐα, [οβϑίθ Τίὶ- 
τη δριιὰ ϑίγαθοη. 1. ὁ.» ας. ὕὉπᾶθ ἱηροηΐοβο ἤοία 
Βἰβίουϊοϊα. 

Ὁ. Ποιηπὴ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αφροδίτῃ παρὰ Ἑρμοφίλου 
βουχόλον. --- 1 παφίᾳ ΡΙδη. οἱ Οοἅ. ἃ ῬΓ. Πη., ἣι ΘοΥΓΘΟΐον. 
« Ηἴπο ϑυἱὰ88 : σίμδλοι " θῆχαι τῶν μελισσῶν. » ΜΒ. --- 2 τὰς. 
(βἰο)...εὐρυνόμας Οοά.; τῆς...Εὐρυνόμης ῬΙΔη. --- 3. βου- 
χόλος ΡΙδη. --- 4. « Αποίογοιῃ 46 5:1 Ππᾶῖπὸ φαδάδην 
ΠΟΓῸΠῚ ΤῊΠΠΘΙ ΠῚ ΟΕΠῚ 18, ΦΌΟΡΌΙ ΠΟΙΏΪΠ6 ΟΥ̓ ΘΓ ΙΓ, 
οορίία586 Υἱχ ἀυ ΐο. Τη παχτᾷ τϑβρί οἱ σδπα ἀπ ΡῈ 6.160 
ΟΟΙΟΓ, αὖ ἃΡ. ΤΠΘΟΟΙ. ΧΙ, 20 : λευχοτέρα παχτᾶς χατιδεῖν, 
Ιῃ μέλιτι δυΐ δα οδηΐι8 βυδυ αἴθοπι, δαΐ δ ΘΟΙΟΓ ΘΙ με- 
λίχλωρον, αὶ ἰπ ᾿πγοπῖθαβ Ργοῖρι6 ᾿ἰδυαδίιν, Γοϑρίοὶ 
υἱαθίυγ. » Χαο. 

1701. Πιοιμηᾶ : ἀνάθημα τῷ Διονύσῳ παρὰ Λιναγόρου (516) 
γεωργοῦ. --- 1 χισσοχόμᾳ ΡΊδη., 4ιοὰ τοὐαϊξ Ογοί8. --- 
2 ληναγ. ΡΙδη., λιναγ. Οοαοχ ὙΠ 1086. -- 3 τῷδε (οα. ΒοίβμἽι5. 
ῬΘΙΡΟΙ ΠῚ ὀπωπήν. --- 4 λέγοις ῬΓΊ.η ΙΘοἱ υἱάθίαν ἴῃ Α8- 
ορηβίδηδ δᾶ. ΡΙδη.: λέγεις οὐδ. 508Π01. ΘΟ. : φαίης ἂν 
χαὶ εἴποις. --- 5 τέχνηι Οοἅ. το 

1011. Πομημηᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Τεύχρου ᾿Αραύος. 
- ἃ φονίῃ ΡΙδη.; φονίῳ ΒΡΆΠΟΙΚ. ΗΘΒΥΟΙἶπ85 : Φοινῷ χρατί" 
πυῤῥῷ. « Εβί ἀχροχανὲς δέρμα Ρ6}115 Θοχίγθιηϑ 81 ρᾶγίθ: 



μίας, ΠῚ οἷς 56 Ποῖ ᾳυᾶ τἱοΐα5. οΥἱβ ἀἰδαςεον ρῥαΐοξ. 
ο - 4, Ἠΐπο δυϊᾶαϑ - αἰγανέα " ἀχόντιον ὁλοσίδηρον. » Β. --- 
ὃ ἡμιδρῶτι ἴῃ Οοα. ουπῃ ποία ἀδργαυδίϊοπίβ δαΐ γα οίαί 8 
Ἰηάΐοθ. ---α ᾧ (οάᾶ.: ὁ ΡΙδη.: ἃ ΒΥιΠΟΝ. --- 7. Ὑλονόμοι- ὦ 
σι, 561]. Νύμφαις, γα]σο Ῥτγγδάπνειβ δΐψις Ογοδάϊριιβ. --- 
8 στῆσαν ΡΙΪΔη. 

ΟΤΥΠΙ. Τιοιητηδ : ἀνάθημα τῇ Μήνῃ παρὰ Ἐνδυμίωνος. 
οπέης Θαϊτηδεῖυς δὰ Βολδιτίνην ΞἘργρίϊ Ὁγθοϑτὰ τοίοτε, 

2 σοὶ φίλος ΡΊΔη. --- ἀ σώιζει Οοἄοχ, υἱὲ 4}1} δηξ αὶ. 

Ἀρτέμιδι παρὰ Καλιρόης (516). --- 2. Ῥίδπδο, Ῥγορίθν ὀρϑῖῃ 
4υᾶπι ἴπ ΡῬΌΘΓΡΟΓΙΟ ἱρϑὶ (]ογαΐ. 

ΟΠ Χ, Ποιημηᾶ : ἀνάθημα τῇ Ἴσιδι. « ῬΑΙΩΡΒΙ απ ΡΌ 6} 1ὰ 
15:41 φογθδτη ἀράϊοαξ, υὐ γυϊρο Πίαπθ ἢοραΐ. » ὕας. --- 
2 τοὺς Οοά. παροί Ἰπΐοσ Ἰη. -- 3 γάννυται Οοἄ., οοττοαίυτη 
ἴπ Αϑοθηβίδηᾶ. - 4 χρυσῷ τὸν Λυδὸς ΡΊΔη.: ἐκέμπε Οοάοχ. 
Οιιοᾶ Ξογνυδαγὶ ροΐογαξ, ψυΐϊα ΠΟ 56Π|6] δυτίὶ ἀοπατία Οτα- 
508 Τηϊδογαΐ ΑΡροΟ πὶ. 

1,ΧῚ. Τιοιητηᾶ : εἰς τὸ αὐτὸ ἀνάθημα Παμφίλης τῇ Ἴσιδι. 
« Ῥοΐογαξ Ἰθυηπηδίϊβ δυσίοῦ Παμφίλην Ὑοσᾶγο ἔδιηΐηδτη 
«ὕλη Ροδία νοσᾶυῖϊξ Παμφίλιον. Ὑἱά6 δα Υ͂, 6ρΡ. 198.» Β. 
Νογυδουϊδτη, 40 8Π ἰουτηοϑα ΤΠ] 6 ροβέ οοτηδιη ἀδίοηβδτη 
15ἰαϊ, υἱὐ νἱάθίαν, ἀραϊοαυογαξ, ροϑία {δ οθ ργαϊοδί, 
ΘδαῸ6 πὸ τηογίαϊϊυιη, 56 ἰρβίυβ αγδίϊδο τωδηΐθιβ, 
Ὑυϊοδπὶ οφοπ]υσίβ, ἴδοίΐδηη 6556 αἰΐ. 7α(. --- ἀ σφύραν Οοά. 
.- ὅ. « Ηἴπο ϑυϊᾶδβ : λιπαροχρήδεμνος, ἣ πολύτιμον χρή- 
δεμινον ἔχουσα. Καθ᾿ “Ὅμηρον, ουἱ 50}Π1οοΐ Π|. Σ, 382, Χάρις, 
χοῦ Ὑυ]οδηΐ, ἀϊοία οβΐ λιπαροχρήδεμνος. » Β. 

ἘΧΙΙ. Πιουημηᾶ : ἀνάθημα ταῖς Μούσαις παρὰ Καλλιμένους 
χαλλιγράφου. « ος οδγτηθδη ἰγδοίαυτξ Μδγίογ! 5 6 ἴῃ οᾶ 
εδϊατηιαγία Ρ. 209, φυὶ Ῥγοθαθ ον βυβρίοδίαγ ἀἰβέϊοῃοη 
ππῦπι ΡΘΓΙΪ556.» ὕας. --- 1 γραμμῆς οοττὶσὶς ΜδΙίοτγαΙΙ., 
δΧ ορίαγ, δά, 1. 7δοοθβίυβ πλευρῆς δοοὶριξ ἀ6 Βα ρογῇοὶα 
οδατγίο. {π|6}ΠἸἰσϑη δ Ροϊϊυ5 φὰς ἴῃ οοὐϊεῖθι νοὶ ἀπε αὶβ- 
δἰγηῖβ δὲ ῬδΡΥΥΪΒ ΘογποΓ ἴῃ ἴαΐεγα Ῥᾶρίηξδθ υϑγεο8}15 
(ύδτηα ἀϊοαπί ) Ἰηθα., ΘΟ] μη πὰ 8 ΓΟ Θἢ5 οἵ ἴῃ 50 Π0}18 Πηδγ- 
εἰπὶ δρρίπροπᾶδ βρδίο!υπι βθγΎδη8. --- 2 σμίλην ΡΊΔη. --- 
3. « Ηΐης ϑυϊᾶαβ : χανονίς " ἐργαλεῖον χαλλιγραφιχόν. » Β. 
Ουοὰ «αἸϊὶ κανών, γεσιία. Αἡ ὑπάτην, φυοᾶ ποη ἰηΐογ- 
Ρτγοίδηΐαγ, ἀ6 Ἰονιρἰ ματι ΤΟΡΌΪ δοοϊρίθηάστη, 4 
διηϊηθέ βαργα οδΐθγα βἰ πη} ἃ ΟΠ μηθπα ἀθαϊεδία" « Τὴν 
παρὰ θῖνα χίσηριν. 58η6. ΡΌΓΩΪΟ6Β ἀ64πι8 ἱππδίδηϊΐ οἔ. ἃ Ππποί!- 
Βὰβ δὰ ξπ5 Δρροι!απΐαγ, δὶ οΟΠ Πσαυπίογ. 568 δυα φυϊὰ 
Βογίρίυχη ἔμϊ588 ΤΘΟΥ, 86}}.. παραθῆγα, υἱ εὐθηγέα ἴῃ ορίξτ. 
βεχιθηίῖ Υ. 5. Νὰπι δορί ποίοη το υϊγὶ υἱάθέασγ, σφυρὰ ρὰ- 
τηϊοῖβ ἀβύτῃ ἀρεϊατγοξ, οἵ σαστῃ βοαυδέυγ πόντου λίθον, φυϊὰ 
Ὥδοδββ6 ογαΐ παρὰ θῖνα δἀάοτοῦ» ΒΥΆΠΟΝ. ἃ ϑϑπμδίάθτο 
ἴῃ Ιιοχίοου τοοθρίυση παραθὴξ ἀοϊονῖξ α. ὈΙπάογῆμϑ. --- 
ᾷ τριματ, Οοᾶ. ἃ ΡΓ. Πι. --- ὅ ἀποπαυσόμενος ΔρΟΡΤ. ΡΑΓΪ5. 
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λιγράφου. --- 1. « Ηἴηο 5 ϊάαϑβ : γυρόν“ χυρτὸν, στρογγύ- 
λον.» Β. --- 2 σχληρὰν ἃ ΡΓ. τη. (οἅ. --- 3 μεσσοσχιδ. Οοά. 
- 4 ταμίης Οοά., αἰΐοτιπι ΡΊΔη. --- 8 ῥυσσὸν ΡΊ]δη. « ατο- 
18 γυίθῃβ : σμὲ σγαυὶδ ἰα5 Πισοβα ἰοαὶξ τὐριΐπα ρμοῖ- 

ἐϊδιία, ἀ6 οαἰαταοία, υἱ υἱδοίυν, οορίίαθαΐ. Ηαὶς ἱπίον- 
Ρτγοίδεοπὶ ἔδυθηΐ ΟΡ  σγδμημηδίᾶ 4 ἴῃ δοάθιη δγσιυτηθηΐο 

᾿ ΥογβδηΐαΓ. Εχ ᾿ρβὶβ ἰδθη Ῥοδϑίδϑθ υϑυθὶβ ΠΪΟ 56 Π5118 ΘΙΏΘΓ- 

᾿Βἷξ: ῬδΙρθῦγαπι, αὖ ἴῃ βϑηΐθιβ Πογὶ βοῖοξ, ἀθβοοηἀθηΐθιη 
ΟΟΌΪΟΒ ἰπίθχη πο ἔδχῖββο δὲ ΟΡΌΤΉΓΑΒ56. » Χζ6ς. 

Ηἶδὶ Ἰεροεπάυτη βἰξ Βολθαιώτον, ἃ Βόλδαις, (ἰἀτῖεο, υτθ6. --τῦ 
ΕΧΥ. Τιοτητηᾶ : ἀνάθημα τῷ Ἑρμῇ παρὰ Καλλιμένους χαλλι- 

᾿ γράφου, Τη Ρίδη. ε5ἰ ἄδηλον. ---- 1. μόλυδδον σοά. --- 3. « Ηΐης 
1Χ. Τιϑιπιᾶ : ἀνάθημα τῇ ̓ Αφροδίτῃ χαὶ τῇ ᾿Αθηνᾷ χαὶ τῇ Βυϊάδβ : χάλυψ, ὁ σίδηρος. --- ὅ. Ηἴπο ἰάδιη : ὀχριόεις, 

ὁ τραχύς" τὴν χίσηριν λέγων. --- 7. ΗΪπΟ ΓΌΓΒΕΒ : Τρίτωνος " 
᾿ Ποσειδῶνος, θαλάσσης. » Β. ϑροηρίὶα 5ογῖθω υἱοραπίυγν δὰ 

᾿γΠηΐΌΓ. » --- ᾧ θηγαλέος ΡΊΔη. --- 6. « Ηἴπο 5 1448 : 

Θοϊοπᾶδ 48 ΡΘΓΡΟγΆτη βετρία δβϑβεηΐ. Ηἶπο βροποίαηι 
αοἰοίϊϊοηι νοοᾶΐ Ὕαττο, οἵ Αὐρσιβίιβ Αἰδοθπὶ 508 Πι ἐπι 

 ϑροησίαπι ἱποιδϑιι 556 ὰοοία ἀϊοοραΐ. Οἱοθαπίαν δὰ πᾶπο 
ΓΕΠῚ βΒΡΟΠΡΙΪ5 ΤΔΥΪηἶβ, 485 ΤΥ ΟΠΟΙὴ 510] ΒῸ Ὀ5ίΘγΠΟΓΟ αἷξ 
Ροεΐδ ποβίβγ, 766. --- 8 ἀχεστορίης Οοά., ν βαρεγροϑίίο ἃ 
ΘΟΥΓΘΟΐΟΓΘ. --- 11. Βππιδηάυμῃ : χεῖρα, ὑπὸ γήραος τρομε- 
ρὴν, χαθαρμόζων ὄχνῳ, οἔϊο. 

ΠΧΎῚΪ. Ποιηπᾶ : ἀνάθημα ταῖς Μούσαις παρὰ τοῦ αὐτοῦ 
Καλλιμένους. [ἡ ΡΙΔη. 65 ἄδηλον. --- 1 ἀπλανέως, 2 ἁρμονίηι, 
3 μολύδδου Οοά. -- 4. « Βίης δυϊάδϑ : τρητή" τετρημένη, ὀπὰς 
ἔχουσα " τὴν χίσηριν λέγει. » Β. --- . « Μῖγο βροηρία, φῃς 
ἴῃ ἔπ παᾶ0 τηδῦῖβ φυδϑὶ ργαΐδ οὐοῖϊξ, 'ρ8ὰ υοξαίῃγ λειμών. » 
“ας. αὶ ἴῃ Αἀᾶ. θημῶνα δοη οῖί. -- [10 χεχμηχὼς ΡΊδη. 
Βοῖδβ5. : « Βυϊάδθ. 6χ ΒοΟΊΟΟΟ : χεχμηχὼς, χάμνων " χαὶ χω- 
οἷς τοῦ κι » 

ΠΧΥΤΙ. Τιϑιηπᾶ : ἀνάθημα τῷ ἙἝἭ μῇ παρὰ Φιλοδήμον χαλ 
λιγράφου. ---- 2 μόλυδδον Οοά. ἔδγα οοηβίαπἔογ. Ἄγων, ΡΏΠ]1Ο- 
ἀσμ5.,Υ. 7. -- δ. « Μυστήρια φωνῆς γοσδίοΓ δ ΓΔ ΘΠ ΠῚ, 

40 γὸχ Βυτηδηᾶ ἃΙΟδηἾ8 Ταϊθυδάδτγη ποίῖ8 β'σηϊποδίυν οἵ 
ἃ γυϊρὶ οοσηϊεοπθ {831 ΒΘΟΘΓΠΙὮΓ. » 766. --- 6 ὀξύτομον 
Οοά., αἰΐογιτῃ Ρ]δη. 

ΠΧΥΤΙΙ. ΤΘΙ μὰ : τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό. --- 1. Κύχλοισι 
51 βδῆῦτῃ, ἱπηίθ! Π]σοπάσπι υἱάοίαν χγοΐεπαά διά βοιγά, 
ααυΐρρα τοΐαπάυχη 658 μ᾽ υσωθαμη, χυχλοτερὲς, τροχόεν, χυ- 
χλομόλιδδον βυρΓᾶ. --- 2 τροχθεὶς Οοἄθδχ, ρΡοΒῖΐο ο ΒΈΡΘΓ χ- 
Οὐδ τροχόεις γὙ6 116 υἱάϊξ 7Δοο βία : « ΡΙδη. οἵ Βγυποκ. 
τρωχθείς. 564 ἴπ ΠΌ]}1]0 ΠΟΥΠΤΩ ΘρΙ σγδιητηδίθχη ᾿ἰΠσΓυτηθηΐᾷ. 
ὑ88 δυΐ ἴοΙροτα δἰ ΐα οἵ οχθβϑα, τρωχθέντα,, ΟΟΙΠΓΠΊΘΙΗΟ- 

γῆρυν" 
φωνήν. » Β. -- 7, 8. ΜᾶΓ5, 4υ]8 ἔΟΥΓΘΌΓΩ ; Μυβ6, (αΐᾶ βοτῖ- 
Ρίοτίατη. ΑἸΙΟΥ Βοίμίυβ : « γλυπτῆρι Θηΐτη οἵ διτηᾶ 
[αθγοαπξ, οἵ Ἰαρίἀθβ ἱπβοῦθαπέ, «ιοᾶ οϑί Μυβδγαγη 

᾿ΟΡΈΒ. » το 10. 586. οομηραγαΐ Αφαί αμην 1, 6ρ. 35,6 : ἀλλὰ 
φανείης Ἐλπίδας ἰθύνων ἐσσομένου βιότου. « Ροβδϊ ᾿υπρὶ 
ζωὴν λειπομένου βιότου, υἱέαηι αἰογιην ψιὶ ἐρδὶ γοϊϊοί 
δμπΐ α παΐιγα. Μοὶ αἰβησισπάμτη οἱ ἔδοϊ, 60. 56η88 : 

᾿ζαουϊέαξϊδιις Ἴζαηι ἀοβοϊοηίϊθιι5. Ποσχαδ τηοᾶο 1ᾶπη υἱάθὸ 
]Η 

1ΧΠ|. Τιοτημᾶ : ἀνάθημα Μενεδήμου τῷ ἙἭ μῇ. --- 1 γραμ- Ι 

μοτόχῳ ΠΟΡΘΟΚΙα5. δά ῬΒγυηΐοι. Ρ. 660; γραμματόχον 
(οάᾶ., βυρογβεγρίο ὧι; γραμματόχῳ ΡΊδη. εἴ 64. Τη ἤπ6 
γϑιβαβ σοᾶοχ χύχλα μόλιθδον. « ΒοΥβδη χύχλα μολίόδου. 
Οοηΐ. 6Ρ. 28, 3.» Β. --- 2. « 5᾽σηΠοδη 5. ΤηΔ] τὴ ορὶ- 
τποΐοπ, νοϊυξ ἰθυδατῶν. 516 6Ρ. 64, 4: 68, 1, ἰθυπόρων. » 
Ζας. Βοίδιιβ ἰθύτατον. ---- 3 ῥέεθρα σοάδχ : αἰΐογυχη ΡΊδη. 

᾿ κἰϑυίά. -- 5 χόσμου ΡΊδΔη. --- 7 γλυφανοῦ Οοά. ε ΡΊδη., 
ΘοΥτ. Βγαποκίαβ. 1π ἢπα ΟὐΟά. σιδάρου. --- 9 χεχμηχὼς 

ΒΕ δγων. -- 10 ἑρμείαι Οοὰ. 

ΑΧΙΥ͂. Γιομηπιᾶ : ἀνάθημα τῷ Ἑρμῇ παρὰ Φιλοδήμου χα)- ᾿ 

ατοΐξίαπι ἱπέο! 6 χ 556.» 8. 5: τ΄ 780 515 δα Απαϊθοΐα, 
56 τ ῃὶ φαϊάθι ργοθαΐΓ ΡΓΠ08. 

ΠΧΙΧ. Τϑιημηᾶ : ἀνάθημα τῷ Ποσειδῶνι: παρὰ Κράντου 
ναύτου. --- 1 Κράᾶντος ΡΪδΔη. --- 2 ἐς χείνου πέζαν ( τράπεζαν 
1ιοἰ4.} 514. ΟΥΔΠπῚ 5ῖγδ Ἵγορι ἀΐποη ἰδ ΠΊΡ}} ᾿ρϑῖαβ. αἀἴσογα 
υἱἀοίυτ; Τουρίι8. οορίίαθαΐί 46 τδαϊοῖθιιβ τηοπίϊ5. ἴῃ 410 
Ναδρίαπί ἐδπηρίυτη ροβίξαπι ἔπογῖξ. ---. 4. Εὐρύς, ποπ αἱ ἴῃ 
ΠΑΥ͂Θ δηριϑίδᾶ. 

1ΧΧ. ΤιοΙτηᾶἃ : τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό. --- 2 Κράντος ΡΙδη. 
- 3. «ΝΑΥΘΠῚ ΔΡΡΟΙαΐ ἀνέμων πτερόν, σεπίογιηι αἰαηι, 
βίυβ ροΐξίι5 συϑῆι οἵ τοϊμιογοηι γθηΐ5 ἱπηρα]βάση. Πτερὸν 
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ῬγοΡίου οοϊουἰαΐδμα, εὐ οϑί ἂρ. ΗΟΠΊΘΡΙΠῚ : τῶν νέε: ὠχεῖαι, 

ὡσεὶ πτερὸν, ἠὲ νόημα, 46 Ῥῃφδοῖδυβ, Οἀ. Η, 36. » ας. 

Βοοίο ἀτοίίαβ αἴαηι, οἵ ποὺ γοϊοθαΐ ροθίδ. --- 4 ̓ Αἴδην ΡΊδη. 

6 ἀδίϊνο νἱᾶθ 786. Ρ. 138 564. --- ὅ πόντον ΡΙΔη.: πόρον 

δ ἀέλλης,, Βρογροβιίίο α, Οοάοχ. --- 6 ἱδρασ, Οοά, 

ΠΧΧΙ. Τιοιηπιᾶ : ἀνάθημα Λαΐδος. «το Λαΐδι. 50Π0]. 

ψ ΘΝ. : Ἀναξαγόρας Λαΐδος ἐρασθεὶς καὶ τυχεῖν τοῦ πόθου 

μὴ δυνηθεὶς, ἀνέθηχεν αὐτῇ χαὶ τοὺς στεφάνους καὶ τοὺς πλο- 

χάμους, κατηγορῶν ἀστοργίας τῶν γυναιχῶν (πο τῆς γυ- 

[ 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙἊἙ ΡΑΠΑΤΙΝἊΕ 

ΠΧΧΥ͂Ὶ. ΤΠΘπιπᾶ : ἀνάθημα παρ᾽ ᾿Αγχίσου. - 1 ὅτου 
εἵνεχα οοηΐ. 9800}08., 90 ἰδίαπι ἴῃ {Π|68]. --- 2 ἔτρεχεν 
Οοᾷ., 5 ρογροβίίο σ. --- 3 χόψαι ΡΙΔι.; κόψας Οοά., 8ιι:- 
ΡοΓΡοβίίο αι. --- ὅ. « ΕογΠυΪδτη δύνασαι γάρ, οἵ Ἰαϊϊηδην 
παηιφιιο μοί65, ἸΠαβίγανὶ δ Αὐἰβίθπ. 1, 16, Ρ. 468, δά 
Εὐτὶρ. ΟΥ. 670. Αἀᾶο ΡΘοη κατὴρ. δᾶ Απδοῦ. ΧΧΥ͂ΤΙ, 90, 
Ῥ. 174; Βυπτηδηῃ. δὰ Γι ίοἢ. 6.1, Ρ. 142. Οδυτήθη ϑδιηᾶ- 
τἰΐαπυτα ἴῃ Νοί. τη55. ἢ. ΧΙ, Ρ. 29 : εοπάομα 96} {παν 

᾿ ηιϊϑογοον αἱαηι; {ιν Θηΐηι ροί65.ν Β. 

γαιχός), ὅτι πολλὰ δεηθέντος χαταπεφρόνηχεν αὐτοῦ ἡ Λαΐς. » 

Β.--- ἃ πλαχτὰ Οοᾶ., φαϊθυβ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ΒῈΡΟΥΒΟΥρβἢ : γρ.. 

χλαστὰ. Ὀίταχαο Ἰδοίίοπο τηϊχί πλαστὰ ΡΊΔη. Νοοπλάγχτον 

ΡΓΟΡΔΠΙ ΟΡ οοΥτί σι! ἨΘΟΚΘΓΌΒ. --- 6 ἀχρηδαῖς σοᾶ., Βοο 

οορηΐα. --- 7. 746. ἀρία οοτηραγαΐ ΤΏΘΟΟΓ. ΧΧΠῚ, ὃ 51} 

μ ᾿ ἔ ἀρὰς οΥ, ᾿Ἀχοστήσας 80 τοοϊίαξ : χαὶ ἀχοστὰν σεῖο χορύναν. 

ὑπ 3. ἄνθετο Οοά., οοτγ. Ηδιηβίουιβ.: ἄνθεο ἘΘΙΒΚΙ15. -- 10 ἀστρέπτου Οοἅ., Βιρογροβίίο ὧι ἃ ΘΟΥΓΘΟΙΟΙΟ: 

ἀστρέπτῳ χ. θηλυτερῶν ΡΊΔη. 1,815 ἰηξο Πρ ΓαΓ. 

ΤΠ ΧΧΙΠ. ΤιοΙημἃ : ἀνά ἀγαθίου σχολ. ἐπὶ λατοῷ. 510. 
« Ρυΐο 6586 ἀοϊομάμπμι ἀνά. Ουἱ (οίϊ65. ἀηΐθ ργϑοθάθης ἃ 
ΟΡ  σγδιητηδία βουβοί ἀνάθημα, 1 ΓΑΥΪα5 οἵ πη 50]}- 
ἴυτα. γοοδθυϊαπι ἱπηργιᾶθηβ ἱπομοδυθογδί. [ἢ ἃΡΟΡΤ. ΡΥ. 
οδὲ ἱπίοσγυτη ἀνάθημα, ἱπηρ!οπίθ πι8]6 Πἰργαγῖο πη ΠΠπ|Πὶ 

ποπιθη. -- ἴ. Ηἴης δυϊάδβ : πτώξ᾽ λαγωός. --- 3. Ηἰἶπὸ 
ἰάθηι : ἀπροϊδὴς, ὁ ἀπρόοπτος. » Β. Ἄογϑα 2 ϑυ 1488 ἀμελ- 
γόμενον, ΠΔ]6. --- 4 ἐξεχύλισσε Οοὰ. οἱ ΡΙδῃ., 568 τοοΐὸ 

ἄυο οοαὰ. δυο. --- 6. Λοιδῆς χαὶ θυέων. 560}. Δ ΘΟΒ. : 

ἢ διὰ τὸ τοῦ λαγωοῦ αἷμα, ἢ διὰ τὴν σταφυλήν ̓  ἐν αὐτῷ γὰρ 

τῷ τρώγειν αὐτὴν τὴν σταφυλὴν ἔφθασεν αὐτὸν ὁ γεωργός " 

ὃ χαὶ χρεῖττον ἴσως θυέων δὲ, διὰ τὸν φόνον τοῦ ζώου. 
« ΝΙμαίγιμι Ἰδρα5 ποοδίαιβ. ργο αἰ ξ ἀγᾶγιπὶ 4ιι88 ΘΟμηθᾶθ- 
ταΐ Πψαογ τι, ἐδιηαδιη λοιδήν. ΠΘρἔατα ΔΟΌΤΩΘη ; 5θἃ Υἱχ 

811 Ἰηουργοίδίϊο Ἰοσαπι ἱπυθηθυϊί. » ὕ6ο. 

ΤΧΧΠΠ. Τιϑημᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Δάφνιδος ποι- 
μένος. Τὼ πογαῖηθ ροθίδθ οοπηρθπάϊιυμη 6886 Ῥοΐοϑί ὑπατι- 
χοῦ. « (]ΘΒοΥτίπησμι ἰηΐου Βἰ σα ]ο8. Ῥαβίουοϑ ΠΟυηθη ΘΙ ΘΟ 5 
Μδοραοηϊιβ υἷχ ἕδπιθη ἢΠυτὰ ΠΑΡ Βηϊἄθμι ἰη 6} ]Πἰρὶ συ Ἱαϊξ, 
χάρι ΤΠθοου[α8 οΟἸΘὈγαΐ. ΠΙ6 οηΐπὶ ἰπ Πογθθί β ρου.» 
“ας. --- ( τρομερῷ περ 6. Η. ϑΒίρρῃ. --- 2 βαρυνομέναν 
ΡῬΊΙδη., οἱ δι!χαοΐ ο᾽υ8 δα. τᾶσδε. Ηἰηο ϑυ ϊάδβ : ἀεργηλή᾽ 
ἀργὴ, ἄπραχτος. -- 3 ἀνέθηχα ΒΙΓμΠΟΙΙυΒ, 00 μελίσδομαι 
γ. ὅ. Ἐτγαδίγα, αὐ ἀοσοηΐ δχϑιηρῖα Δ0 9δοοθβὶο δ] ἴα 
Ρ. 139. ΝΙπιγαπη υϑἰἐαΐε Γογτηι] ἀθαϊ!οδίοηἶ8 βαυμη 4αθη- 
ἀδγη βϑυποηθιη 800) 1οἷξ ἀραϊοδηβ. --- ὅ μελίσδεται ΡΊδη. 
- 7. « Ηἴμπο δυϊάδϑ : σίντης  βλαπτιχός. » Β. 

ΤΧΧΤΥ͂. Τιοπηπιὰ : ἀνάθημα τῷ Διονύσῳ. --- 1 ταῦρος (οά., 
ΒΌΡΟΓΡοβίΐο ων ; ταύρων Ρ]Ϊδῃ. οἵ 51. ν. Βασσαρίς, φυοὰ 
μλδ]6 ὀχριἰοαΐ ἑταίρα, πόρνη. --- ἃ τανυχέρρων οο0ἃ. 1μοἰὰ, 
ϑυϊάς. --- 4. « ϑυϊᾶδθ : ἀτλήτῳ᾽ ἀνυπομονήτῳ. Εἴ ΡΓῸ 
ΘΧΘΡΊΡΙΟ πππὸ Ὑθγϑατη ΔΡρΡοηΪ(. » Β. ΒΟ Β 5οΥ 01 ἀπλή- 
του. --- 5. ἰλίχοις διόνυσσε ΟΟ. « Ηἰπο διιϊάδδ : ἱλήχοις" 
ἵλεως χαὶ εὐμενὴς γενοῦ. --- 7. Ηἶπο ᾿άσ6Πη : ῥόπτρον " ῥόπα- 
λον. » Β. δοᾷ Βοος Ίοοο ἐψηυραηιην ἀἰοϊξαν. Οοάοχ δέ σοι, 
δυϊάδο οοἂ. 1,614. δέοι οἱ ἀναρρίψ. 

ΤΧΧΥ͂. Τιομηπιδ : ἀνάθημα τῷ ᾿Απόλλωνι παρ᾽ ᾿Ανδοόχλου. 
« Ἀνδροχλος, {Ππδίγθ ΠΟΤΏΘἢ ( οπαἰζον 8 ἘΡΏ6851), 48} 18 
Ρδυ]115 δἰ σγδγηγηδί}8 5118 ἰηΐθχ γα βο]οῖ. --- 1. Κέρας, ἃ΄- 
ὁατη Αἰοἰ(. --- 2. ῬτΟΡΥΙΘ 'ρ86. υθηδίου εὔσχοπος. Αα ΔΙΌΧΤΩ 
5η116 ρ᾿ ποίοπ ἐγδηβία!ΐ ΖΕΒογ5 ΟΠΟΘΡΉ. 688, τόξοις 
εὐστόχοις, οἱ Επτὶρ. ΗΘ]. 75, εὔστοχον πέτρον. » «ζ60. --- 

8 γυρὰς ἐξάλτο Οοά., ἰπ 40 ἠλεμάτῳ γ. 4 ἀυθὶϊ βῖγα ΘοΥ- 
Ταρίο! βίσηο ποίδίαπι. --- ὅ παναγρέτις ϑδοοθβῖυβ; πανά- 
γρέτος Οσάδχ ; παναγρέος ΒΡΙΠΟΚία 8. -- 7. Λύχτιον, ΟΥθ- 
ἘΟΌΤη. -α 8 ἀμφὶ δέαις Οοἄθχ,, οὔτὰ ποία ἀυθ ]Ομἶδ. 

ΠΧΧΥΤΙ. Τιϑμληᾶ : ἀνάθημα τῷ Βάχχῳ παρὰ Ξενοφῶντος. 
-- 1 Βάχχῳ ΡΙαπ., χυοᾶ [οΥ. σϑγαμα. 

ΤΧΧΥΤΙΙ. Πιϑιημηᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Δάφνιδος. --- 
1 τόδε βυρογβουϊρίυπι ἴῃ Οοά. Νόααθ μαροραΐ ϑυϊάα8, 4υΐ 

Βοϊηᾷθ Οοᾶ. δαφνιγυναιχοφ.γ, βιρογροβίίο σ 3.118} 1τγ. 
Οοηΐ, ΤΏροον. ΥΠΠ, 60. -- 4. « Βεβροοία δὰ ἢδὸ Τῆοο- 
ΟΥ1, 82, 85 : Δάφνι τάλαν... 

«οὐδύσερώς τις ἄγαν χαὶ ἀμάχανος ἐσσί. » 

Β. ἘΓῬδμ δύσερως ἴῃ ϑυτίησο οἵ ἃ}1158 Νυτρ 5. Οὐ, ἐρ. 
82, οἵ ποῖ. δὰ 6ρ. 87, ά. 

ΠΧΧΙΧ. Τιριᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Στρατονίχου 
γεωπόνον. --- 1. Λοφιήτης, αὶ Βυμηπηδ τηθηξατη δου πᾶ 
παθιίαΐ. --- δ τὸ ἐπαύλ. (οἂ. οἱ ΡΊδη., ουὐ5. Ὠἰαία5 ΘΧΘπ- 
ὈΪα δ] πᾶ 85 ἂρ. 9840. Ρ. 140; τόδ᾽ ἐπ. ΒιπΠΟΙ,, --- 
0. « Ῥὲ δπίογα Ῥδηΐβ ἰπ Ἑοθαμι υἱάθ ἰηἴν ἃ δὰ Ρίδῃ, 6θρ. 
1δ4,» Β. 

1ΧΧΧ. Πϑιητᾶ : ἀνάθημα ᾿Αγαθίου τῇ ᾿Αφροδίτῃ τοῦ αὖ- 
τοῦ (Βοο ογαΪ 6) εἰς τὰ ποιήματα αὐτοῦ τὰ Δαφνιαχά. Οὐ, 
5010]. δᾷ ΤΥ͂, 6Ρ. 8, 1. --- 1 ᾿λγαθία ἣ ἐνν. ΗΘΟΚΟΙΊΒ, 56- 
εἰτῖνο (᾿Αγαθίου ΡΊδη., 5ἰπ6 ἡ), ργοαποίο (, αἵ ἴῃ 4110 6}118- 
ἄσπι ροδίδ θρὶ σγδιημηαΐο ΙΧ, 662, ὅ, ̓ Αγαθίας ἤηθπὶ ἢθχᾶ- 
τηρίτὶ (δοὶΐ. Οὐᾶοχ ἀγαθιὰς (5γ118 089 θι ΒΌΡΘΓΡΟΒΙίΟ ἡ ἃ 
ΘΟΥΓΘΟΐοΓΟ ) ἐνν. 58] 88. ἀγαθηϊὰς, δᾶ 08. ἀγαθυηΐα, θην 
Βοαθθαΐυν Βοΐδθ8. --- 2 ἀλλ᾽ ὅ με τεχτ. ὙΥΘΓΩΐΟΙ.. δὰ ΤΥὶ- 
Ῥμἱοᾶ. Ρ. 268. --- 3 τόσσον Οοά. --- 4 πόθῳ δυϊάτ ΠΡΥῚ, 
868 τοσσατίων. --- 6 ἢ τινὰ Οοά. ἔ 

1ΧΧΧΙ. Τιοηπᾶ : ἀνάθημα τῷ ᾿Αρεῖ παρὰ Λυσιμάχου 
στρατιώτου. --- 3. « Ηἶπο δυίϊάδϑ : χολάδες, τὰ ἔντερα. --- 
3. Ηἰἶπο ἰάδτη : ἀλεξιδέλεμνον, τὸν τὰ βέλη ἐρύχοντα. --- 
6. Ηἴἶπο Τυγϑαβ : βάχτρον᾽ ῥάδδος. » Β. 

ΠΧΧΧΙΙ. Τιοιητηᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Μελίσκου. ἴπ 
ΡΙαμ. ἀδέσποτον. --- 1 ὁ δ᾽ ΡΙδη.: ὅδ᾽ (σα. ΗΘΟΚΟΙΒ : 
« Ῥιβθομοι ἤοΟ ἐδη 8) 58 η 55: ΟἸΏΠ68 {ὐδηβοαηΐ 
ἰπἰογργοίοβ, β6ἃ χυϊὰ βρη  ῇοαγο Ῥοβϑίηΐ υθυθὰ γέρας αἴρειν 
τούτοις, ΘΧΡΕΐΔΓΟ ΠΟῚ ΡΟΒβυπη. ΒΟ] θοπά πη χέρας. ΤΊ δ᾽ α)ὺ 
Μοῖϊδοιις Ραπὶ Ἰναηο ἀδαϊοαυϊί, αἰωϊίψινα, μογιοιυοβιιὴν 
6556 σι θα πιαγτῆν ΘΟΉ 5ΟΥ̓ΘΥ6, χιΐρρα φιιῶ 5ἰδὲ αἸιο- 
γὶς αἰζυϊογὶἐ οἵστρον. » Ουΐδ, ΄αυθθ80, ἡιατυ 5 ΘΟΉδ6γαΐ 
οὐπὶ ΕΠ ῖ4.Ὁ Προ ββϑίπηθ 78 588 : « Ῥδη 86 ποϑδΐ τησπΠι85 
δοοθρίυσγιμη 6886, ἀσποα Δα Πα ἴη68 (ΒΥΥΪΠΧ) ᾿ρϑιτη ΔΙΟΥ 8 
Παγωπια ἱποθηδογίηξ. ΡΥ ΒΕ ηϊ ΔΙΊ ΟΥ 5 τη ϑυου τη 4685 ΓΟία - 
εἰξ. » Ἑογίαββο δ: (υἱὰ Ἰαΐοΐ ἴῃ τούτοις, οοΐεγα 58Π8. 

ΤΠ ΧΧΧΠΙΠ. Τιϑιημηᾶ : ἀνάθημα τῷ ᾿Απόλλωνι παρὰ Εὐμό)- 
που. « Ἐογίαββα Μδοράοηϊιβ ᾿ἰη 6 Πἰσὶ γοϊαϊξ Εσμ ΟΡ τ. 
ΠΠὰπὶ, Μυβοὶ ΠΠαπη., φαθπιὶ Πυθιονίχην ἴῃ Τηθδβίο0 οογἃ- 
τλΐπο δη  χυϊξα5 ἐγδαϊα!. Ὑ]ὰ6 Βυϊά. 5. Ὑ..» Χὕα6. --- 3 γὴ- 
ραλέῃς χείρεσι μεμφ. ΝΥ Θγπίοϊς. δᾶ ΤΥ], Ρ. 266. -- 4 φέ- 
ρειν ΡΊαι..; φέρων Οὐᾶ., ΒαΡΟΓΡΟΒΙίο εἰν. --- 6 ἐρεισόμεθα 



ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΥἹ 

ΟΠ ΡΙΔἢ. ΑἸέογαμη οἰΐδηι δῖ α5 ν. Βάχτοον,... λέγεται χαὶ σχη- ᾿ 
πάνου. 

ο ΠΧΧΧΙ͂Υ, Τοπηπιὰ : ἀνάθημα τῷ Διὶ παρὰ Νικαγόρου στρα- ᾿ 
τιώτου. --- {τ « Βυϊάδϑδ : ὀμφάλιον ἀσπίδος, τὸ μεσαίτατον 

αὐτῆς. Τρϑὶ 5οΠΠΠοοὲ ὀμφάλιον ογαΐ ρΓῸ ποιηῖπο ἀϊπηϊπυίϊνο, 
4αυτῃ ΤΟΥΘΓὰ 516 δα] θο ἐγ τὴ Ποπηΐηΐβ τρύφος. » Β. -- 3 ἰσά- 
ορῖθμος Οοά., αἰέοταπι ΡΙΔη. « Οὐηΐδν. Αραμ Ηἰϑέ. ΠῚ, 
Ῥ. 97: εἴχασεν ἄν τις τὸ χρῆμα ( Ρυρπδ οΟμΠΙ ἴθ ) ν:φετῷ 
μεγάλῳ ἢ χαλάζῃ πολλῇ ξὺν βιαίῳ πνεύματι χαταῤῥαγείσῃ " 
οἵ Ἐπηΐϊ ὙΘΓΘΌΠΙ : : 

 πάϊααδ οοπγοηίαπί,, γοϊαξ ἱμηθοσ, (θα {γἰθιιπο. 

᾿ -- 8. δὲ μεναίχμα [διμίπίηο Υἱάθ ΠΟθθοκ. ΡΑγα]ρ. Ρ. 464. » 
Ψας. -- ὃ σώιζετο νιχαγόραι (οᾶ.: Νιχαγόρα ( βοηϊί. ) ΡΊΔη. 
Οὐποϊπηΐον υἱἀθίυγ ἀδίϊνιβ. --- 7. « Βδβρθοία δα ποθ! 
᾿αἰοίαπι τηδίγιμη 1ΔοδρμΔΓ : ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς. Ρ]ατίπια 
δρροϑιιὶ δὰ Ατ᾽βίωηῃ. ΠΠ, 17, Ρ. 707. ὙἹὰ6 οἱ ἀγυόρὮν}}. 6 
Οἰνρ. Ρ. 73; Οοἰυπιη. δὰ Ἐπηΐυτη Ρ. 242. Τοδηηθ5 ΟἿ 8. 
Ἐοϊορ. Ρ. 230 : αἱ δὲ Λαχωνιχαὶ γυναῖχες χαὶ παραινοῦσι 
τοῖς παισὶν ἢ τὴν ἀσπίδα διασῶσαι ἐκ τοῦ πολέμου, ἣ ἐπ᾽ 
αὐτῆς ἐνεχθῆναι νεχρόν. ϑδηθοᾶ 5.88. 2, Ρ. 64! : ΠΟΘ᾽ αηὶ 
φγωσορία πιαίΐγυνην ἢ ΑΌΥ ΙΝ ΗΙΒ ΑΟΤ ΟὖΝ ΗΙ8.» δ. 

ἸΧΧΧΥ. « Βιάοίαγ Ῥᾶυθαναὰ σγέθοογαμπι Ὑοοδθ]οΥ πὰ 
Ῥιοηυπεδίο, 48 πιᾶρηο5 ἱπέογάυ πη θη αγ ΟΠ 65 ἴῃ ἰτηρο- 
γαΐογαπι ΟὐπδίδηἐϊποροἸ δηογΆιϊη ἸΘσίοηθ 8 πι808. 6886 ΟΓ6- 

ἈΝΝΟΤΑΆΤΙΟ. 9 
ΠΧΧΧΙΧ, Τιυητηὰ : ἀνάθημα τῷ Πριήπῳ παρὰ Πάριξος 

ἁλιέως. --- 1 νησίδος (σά. ἃ ΡΥ. πγ., ἴ ἃ ΘΟΥΤ. « ᾿Αχταίη νης 
 σὶς, ἐπιδία πανιὰ ῥγοοιιῖ α {ἰ ίογο ρμοςίία. Αἴ νἱᾶρ δὴ ἤθὴ 
Νεβῖϑ βἰβηὶ Ποθίαγ πβι]ὰ ργορο Οδπηρδηΐδπ) ( μοαΐα Νέβέία), 

. Πηθηογΐδ 510 511ν, ΠΠ|,1, 150:11,.2, 78, ΟἹοδγοηὶ δα Αἰ. 
ΟΝΥ͂Τ, 1,» Ψ2ας. Οὐοα ῥΡΓΟθΟ; Ὄγϑδη βου θη Νήσιδος. 
ϑι1485 : Νῆσις, Νήσιδος, ὄνομα πόλεως. Βοῖδ58. --- 2 τερ- 
πόμεναι Οο., ὁοΥΡ. ΒΓΌΠΟΚ.: τερπόμενος ΡΙδη. -- ὅ. Ἡμί- 
ὄρωτον. « βθηξπῃ ΕΠ] ἤἴπρθ ῥἰβοδίογθιηῃ, ἀδηξθιιβ βϑηΐο 
ΘΟΥΓΕΡΕ 8. οἴ τη816 αἰβοίῖβ, Ὀδόντας μέλανας χαὶ ἐσθιομένους 
ἀἴοῖς ΤΗΘΟΡἢγαϑέιβ Ομᾶγ. ΧΙΧ. » ὕαο. ---6 αὐτὸς δὲ Οοά. 
π- 7. Μᾶγρο Οοαϊοῖβ : τὸ δίδου ἀπὸ κοινοῦ. --- 8, « Ηΐηο 50} 

᾿ἀὰ5 : ὑλαχτούσης᾽ μαργώσης. » Β. 

ΧΟ. Τιδπιπηᾶ : ἀνάθημα τῷ Ποσειδῶνι παρὰ Χαριχλέου- 
(516 ῬγῸὸ ᾿Αρχικλέους ). Ιῃ τηᾶγρ. : ταῦτα ἰαμδιχὰ Φιλίππου 
Θεσσαλονιχέως. --- 1. « Ηἰπο διυιϊαδς : ἐμδούοιχος, ἣ ἄγκυρα 

, ἦ τὸν βυθὸν οἰχοῦσα. ΝΟΠ ΘΟΥΤΙ ΡΘΗ 8, Ζαιπη τὰ βρύα ἴῃ 
᾿ τῷ βυθῷ μαβθίοπέ. » 8. --- 8 μόλυδδον ἡψηδ, σοάδχ, ἑοῖς. 
᾿ ΒγαποΚ. « Αρἰταν ἀθ ρΙΌπθο τγϑί[8 ἀψίδι ἀρρθηβο. ϑηξ δι:- 
 ἴθῃ ἀψίδες ΡΥΌΡΙΪΘ τὰ χύχλα τῶν τροχῶν, αἱ περιφέραται, 
Ἠδβυ ΝΒ. ΟΟΠΙΟΓ ΒΌργα 6Ρ. 28, 3. » 0166. --- 5 υδασι τεγὴ 
51η6. ἃ00. οἵ Ἰιποία τῷ ὑφὲν βίσπο Οὐἄθχ, οογγ. Θ]Π)85. --- 
θ πυρσητόχον ΗδΟκΚΟΓΒ, 4υθΙη υἱᾶθ Ρ. 106; πυρητόχον 

᾿ (σά. 74 6008. οοπἠοίοθαξς πυρισπόρον τοὶ πυρίπνοον. --- 
8 -" Τουρίαβ ; Ἰοροθαΐαν ἀπ᾽, δἔϊδιη ἂρ. ϑι:4. νυ. Ἄλη, ἢ 
πλάνη. 

ἄτα Ἰοοί. --- 1. καὶ χρά σοά. --- 2. Γορδ. Οοα. οὔτ ποία 
οονγαρίοϊ δὺΐ ἀυθῖω βουρέαγα,. Γορδοπριλιάριος ΡΊΔη.,. 
αᾳυορα ῬγῸ πομηΐηθ ῬγΟργο μᾶθορθαΐ Βγοάδοιιβ. Αἰ ποιηθη 
εϑὲ ἃ Ρα!δαδ τἱάϊου!θ Ποίσμη, δΐξ πλ 118. οὐ οἴστη ἃν ἴρβουυ 
ΒΑγθάγα ἀο  σαγαίαπι. Οορ (θατη ἀθ Γοργοπριλάριος, φιοὰ 
ΘΧ πριμιπιλάριος οοπίγδοίαμη, οἱ δαϊδοία γοο6 γοργός ἀυοίυ τη 

εβϑεΐ, δὰ ἰδοίδηζδιηη Πομηϊηΐβ ποίαπᾶδπι. Τιμοθέως (ὐά., 
ΡΙαπυᾶθο οὐ. Τιμοθέω γε] Τιμοθέου, υξ 518 ραΐον {Π1ὰ8 : 
ἀυοά ΡγΟθΑθΙ 6 [ θἔϊατη Βοἰββοπδαᾶϊο υἱβιπι], βθὰ ἴῃ στὸ ο"- Ὁ 
50υγἃ ΗἾ 1} τυπίανί. » 9κς. Αἀἀ6 ΒΘαΌ6Π8 δρίστ. 

ΧΧΧΥῚ. Οοάδχ ἴῃ τηγρίηθ : εἰς τὸ παιχθὲν ὑπὸ Παλλαξᾷ, 
« τὸν θὼ καὶ τὰς χνὴ », εἴτουν ( ἤτουν Οοἅ.) θώραχα χαὶ | 

χνημῖδα, ἀσπίδα, δόρυ χαὶ χράνος. Ιη οοάϊοα Μραΐο. ἃρ. 
Βαπάϊη. 1, Ρ. 103 διιοΐον!β ποιηθη ἴῃ Εὐνομίῳ ἀδργαγαίμ. ὦ 
- 1 χόρυς εἴ ἀθήνη Οεά. --- 2. μεμδιάδης ΡΊΔη.: μεμδλιάδης 

. θά. ρνΐηο. 

ΤΧΧΧΥΤ͵Ι. Το πἃ : ἀνάθημα τῷ Διουύσῳ παρὰ τοῦ Πα- 
γύς. ἴῃ ΡΙδηυᾶ. ἀσαϊλὶώ ᾿πβουϊθιζαν. --- 1 ὑμέτερος 646- 
Βαΐαγ οχ Ρίδη.: ὑμέτερος Οοάϊοῖβ (οἔ 5 14:0) τοαπχογαπί 
ὅδο. ποίξ. ᾿η858.. οἱ Ηφοκοι.. ἢὶο δά άθηβ : « ος δα]δοξ νηὶ 
5815 οογίαπι δϑὲ ἱπαϊεἰαπι ἐοἰδέϊβ, 4110 Θρ᾿ στατησηᾶ οοὴ- 
Βουρίωμη δϑί.» ϑδυϊάδβ ἢΐπο : νεθρίς - ἐλάφου δέρμα. -- 
4 τέχνην ΡΙδη., τηᾶ]6. ΑΡι ἃ ΝοΠηιὴ ἃ 980. οἰζαΐαπη ΧΙ}, 
190 8644. Ρδπ,, δι 15 ΒΔΟΟΒὶ Δηιονῖρι5, ὀλίγην παραίφασιν 
εἶχεν ἐρώτων, οἱ αἰχἰξ : 

Ξυνὰ παθὼν, φίλε Βάχχε, τεὰς ᾧχτειρα μερίμνας. 
Καὶ σὲ πόθεν νίχησεν ΓἜρως θρασύς; εἰ θέμις εἰπεῖν, 
εἰς ἐμὲ χαὶ Διόνυσον [ἔρως ἐχκένωσε φαρέτρην. 

ΠΥΧΧΧΥΠΙ. Τιοιηπηᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αφροδίτη παρὰ ἠνοῦς 
᾿Γ[Ἰνοῦς). ἘΡ᾿ στη πᾶ ΠΟῚ 88 ἀναθηματιχὸν, 564 ἐρωτιχόν. 
Τὴ σοηἑγυ δ τ ρϑγΐθυη βϑορὶι8 6886 ρϑοσδΐαση ἃ δρἢδ]8 
τη 5 οἱ ρουβρίοιθ οβίθπαϊξ ἩΘΟΚΟγ5 ἴῃ Οομηπιθηξί. 1. --- 
1. « Ηἶπο δυϊάδλε : ἱμερόεντα “ ἐράσμιον, λάμποντα. Ἐξ 6 
ΥΘΥϑι 3 ἰάθη : θελξινόοις, τοῖς τὸν νοῦν ἐξαπατῶσιν. » Β. 
- 2 ἠνὼ Οοᾷ., οοΥγ. ϑδ]τηαβ. ΑἸ ἃ ἃσθηϑ σογγθοΐου (Ὁ- 
αἰοῖβ : γρ. γουσαμένη- 

ΧΟΙ͂. Τιϑμηπ)ᾶ : ἀνάθημα τῷ Ἄρεϊ παρά τινων. Θαλοῦ (5:6) 
Μιλ. --- ὅ ἄρες Οοᾶ., οοτν. 586. « Ηΐης 5͵488 : βροτολοιγὸς 
ὁ ὀλέθριος, ὁ τοὺς βροτοὺ: ὀλοθρεύων. » Δ. 

ϑ 

ΧΟΙΙ. Τιϑπημηδ : χαὶ ταῦτα ἰαμδιχά (αἱ 6ρ. 90)" ἀνάθγυπ 
τῷ Ἑρμῇ παρὰ Δημοφῶντος χρυσοχόου. ἴῃ ΠᾶΓα. βἰσ] 
ὡραῖον, οἴ χρήσιμον. --- {. « Ηΐης ϑυϊάδβ : αὐλὸς, ὃ ἐπι- 
μήχης φυσητήρ. --- 2. Ηΐπο ἰάθπι : ῥίνη, τὸ χρυσοχοϊχὸν 

᾿ ἐργαλεῖον. »Β. Οὐ ῥίνην τεχνησίχρυσον. ΡΊδη. τε τησίχρυ- 
᾿ σον, ὉΠῚ5 χρησίχρυσον. Ὠεϊπᾶᾷθ Βοίμϊιβ οἵ Ηδοκθγιϑ ἢ, 
Ρ- 105, ὀξυδήχτορα. Τιοροθαίαν ὠχυδήχτορα. ---- 3 δίχειλον, 
4 λειψανολόγους Οοάαχ ; τοοία Ρ]Δη, τἰγοθί{π6. 

ΧΟΙΙ. Τιϑιητηᾶ : ἀνάθημα τῷ ἩἫἩ ραχλεῖ παρὰ Ἁρπαλίωνος. 
- 1 ὁ πᾶς ( αὔτη ποΐᾶ ἀυ 11} ῥυτίσουλινευτὴς Οοάδχ, 88- 

᾿ ῬΟΓΡΟΒΙίο φυδίξιοῦ Ροϑίγθιβ 50118}}15 πιλινευτῆς. ΟοτγΓοχὶξ 
᾿ Φροβδίυβ. ᾿Ἐπιλινευτής, φαΐ τοί ορβογναΐ. --- 2 σιγύνην 
᾿ δ1448. 50 ΠΟΙ πὶ ἴῃ τπᾶγρ. Οὐ. : σιδύνη, ὅπλον παρὰ Μα- 
χεδόσιν δόρατι παραπλήσιον. --- 3, Ηἶπο ϑδυϊάδϑ : πλειὼν, 
π)ειῶνος, ὁ ἐνιαυτὸς ἀπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ πληροῦσθαι τοὺς τα:- 

᾿ ρούς. « ἐκ πολλοῦ πλειῶνος » ἤγουν ἐκ πολλοῦ χρόνου. [16- 
οἴῃ 5 ἐκ πολλῶν ἐνιαυτῶν. --- 4 ἔστεγον 58]1η85. οἴ ΒΓαηςκ,, 
Ργοθαπίθ ΜΒ οΓη. ΑΠΐΠ0]. ΠΤ. Ρ. 88. 51Π6 ΘΧΘΙΉρΡΙΟ οϑὲ 
Ἰοοιέϊο σϑένειν βάρος, ΟἸΟΙῚ [οΥοηο ραγοηι 6556. Οιᾶτα 

᾿ Φάοοθ8. οοηΐθοϊί ὅτ᾽ εἰς (ρΓῸ ἐπεὶ) βάρος, ργοθδθ 5 
᾿ ΒΘΟΚογαβ Ι, Ρ. 146, ἐπεὶ βαρὺ ς οὐκέτι χεῖρας ἔσθενεν. 
Οὐοα 58ηππη ρΓερβίδί ἸθοῸ ΠῚ οἵ ΘοΙημηοα6 ροΐογαΐ ΓθοΙρὶ. 

ΧΟΙΥ͂. 1ΤΘπηπὰ : ἀνάθημα τῇ ἹΡέᾳ παρὰ Κλυτοσθένους. Εἰ 
ἴῃ χμᾶγρ.: ὅρα ὅτι καὶ ταῦτα ἐκ τῶν ἰαμδικῶν. --- 1 ἀραξά- 
χειρα (οά. οἷ δϑυϊ485, οογγδοΐαμῃ ἴῃ δα. Βυϊ4:. Βδοίϊις 
γι οί ἀραξίχειρα, φαοαὰ ΒοΙδκῖα5 οἵ Βοίῃϊαβ ροβαθγαμπέ. 
« Ηἶπο δυϊάδβ : τύμπανον ἐκ δερμάτων ἐστὶ γινόμενον χαὶ 
χροῦον, ὃ γατεῖχον αἱ Βάχχαι. Ἐχ γοΥϑαι 2 46 : χύμθα)α- 
θυμελικὰ παίγνια. ΑΕ ἤπης Ἰοσὰαπὶ ΕἸΙγ5. Οοτηπ). ἠδ 
ΟΥ̓ΠΙΡΔ}15 Ὁ. 22, Ρ. 3338.» Β. --α 3. Αἀ λωτοὺς ἴῃ (οα. 
ΒΙο588 : αὐλούς. Αἀϊοοξγιιην ἱπάϊοαΐ 6 οογηὰ ἰδοίθ - 

[ 4. στροδηλίσας (οά. -- ὅ. Αἃ σάγαριν ρ]η588 : πέλεχυν. [ἢ 
λυσιφλεδῆ ᾿η[6} 16] π|7 γονίμη φλέψ, σοηέαϊτα 
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ΧΟΥ͂. Τιοιηπιᾶ : ἀνάθημα τῇ Δηοῖ παρὰ Πάρμιδος γεωπό- 

γου. --- ἃ μέτρον Οοά. οἵ δυϊᾶ., ΘΟΥΤ, ΒΔ] Πη88. « Σιτοδόχον 
μέτρου σπορίμου ἀϊοίαπι υἵ 6Ρ. 257, ἀμφιφορῆα νέχταρος 
οἰνοδόχον, οἱ πλυ]α 0. ροθίδϑ ἰγᾶσίοοβ. » ψα6. --- ἀ πα- 
λιουρόφορον Οοἅ. οἵ ϑιυιϊάδο φυϊάδπι, 8}1] ---- ροφόρον, 1,6]- 
ἄρηδβὶ5 παλινουρόφορον, « ΄υοᾷ οοπ͵θοογαΐ ΤΟΙῸΡίι5. Τά θη 
γα]οΐ παλίνορος οἱ παλίνορσος ; 5864 παλινουρόφορος ἀογίγδη- 
ἄσμι υἱάθίαν ἃ πάλιν οἱ οὖρος, φιιοᾶ, αὶ ΓΓαμηδηΐαμη γϑη- 
{Πδηΐ, ἰὰ δάγογϑαβ υθηΐαπι ᾿δοΐδηΐ. [Απΐθ ΘΧρ! !οδνυογδΐ : ψιυὶ 
μιις οἱ ἐἰίιις, γυγϑιίην ργογϑιηι, αοίαξαν. 1 Θρίναξ Βυϊάθ 
οϑί τὸ πτύον, ὄργανον γεωργιχὸν ὀδοντικόν. ΒΟΥ 115 5080]. 

Ήομι. 1]. Ν, 588 : τινὲς τὰ μὲν σιδηρᾶ, πτύα, τὰ δὲ ξύλινα 

χαὶ τρόπον χειρὸς ἔχοντα, οἷς χαὶ τὰς στάχνας ἀναῤ- 
ῥίπτουσι, θρίναχας καλοῦσι. » 766. Βοϊβδοηδάϊ8 00 τηο 0 
δηποίαυϊ! : « Οορίίανὶ ἀ6 μοτθὰ Ῥαϊίαγο. ὙἹΡρΙ 8 : 667 - 
αι οἱ 8ρῖηῖδ διυγοὶέ ραϊδιγιιδ αοιι 5.» Ὀδηΐχαθρ Ηθο- 
ΚΟΙΊΒ : « Παλιουρόφορον ΡΑ580Υ. ΘΧΡἸἰοδΐ ἐφγηοινΉι, 6; ἐΐρηνο 
παλιούρου σοη[οοίιηι. Οοηΐ. 6ρ. 246, 2. ΡΥΪηδ ἴῃ θρῖναξ 
4ἀὰπὰ οομδίδηϊί γϑίθγαση αϑὰ ργοάποαίαν, σγουρὰ ἔγᾶπβρο- 
ποηὯἃ 6586 θρίναχα, χεῖρα θέρευς, βΒίαίαϊξ, ϑρίΖηογ. Ῥγοβοά. 
Ῥ. 88; 868 τροίϊπι8 τοδί 68 τρίναχα,, οΟἸ]αΐο ΡΆΠΡΡΟ 6ρΡ. 
104,6: 

χαὶ τρίναχας ξυλίνας, χεῖρας ἀρουροπόνων. » 

Ηος Ροϑαϊ. Οοά. οἵ δυἱάαβ θέρευς (ους ΒΡΘΓΡΟΒαΐΐ οοΥ 6- 
εἴον Οοἀ.) θρίναχα. 6 δαϊδοίγο δυΐθιῃ πἰ᾿Πἀπιτὴ ΡΥ Ὀ 116 
Δ)]αἴα. --- ὅ. « Ηἴηο Βυ 1488 : ποδεῶνες" εἶδος γεωργιχόν. Αἢ 
ἔσθος » Β. ϑο.ο)αϑί68 ΑΥΒίοΡἢ. Ὑ65Ρ. 670, ποδεῶνας, 
ἰησυϊί, καλοῦσι τοὺς τῆς μιηλωτῆς πόδας. δυηΐ ἰσιίαν οχίτγο- 
τηϊαΐο8. Ρ6}118 ΟΥΪπ88, «ἃ Ῥᾶϑίουϑ Διο Θρδηΐαν, οἱ χαϊ- 
ἄδην ρΓΟΡυΐα ροᾶθβ, υΐθῈ}5 ῬΘ]]ΠΘῖη 510] 58} Θ01}10 Δ] Πρσαθδηΐ, 
αὐ ΑΙΏΥΟΙ5 ἸΘΟἢΪβ8 Θχαυ 8 ἂρ. ΤΏ ΘοΟΥ. ΧΧΙ, 51 : 

Αὐτὰρ ὑπὲρ νώτοιο χαὶ αὐχένος ἠωρεῖτο 
ἄχρων δέρμα λέοντος ἀφημμιένον ἐκ ποδεώνων. 

Ηδηο ἰριζαν διηϊοίι8. Ῥαγίθη, βῖνο ἑοΐδιη μηλωτὴν, ῬΔΥΠῚΪ5 
Οδνουὶ ἀϊοαβδα υἱάθίυν. ΡΠ θιι5 δα θη ΠΟΘΙ ῸΒ Δ ΠἰΟἶγ 6 
ΔΡΥΙΟΟΙδτὰ θὲ Ηρϑιοᾶιβ ΟΡ. δ43 5664. Χαο. 1η Ἰαζιηἶβ 
τοὶ χαὶ Θχροβιἐοπθιὴ Η. ΒΡ δηὶ 96) 165., οὔὐϊ ἀρέαμι δϑβί 
δαϊδοίί να τρητούς. 

ΧΟΥ͂Ι. Τιθμηπ]ὰ : ἀνάϑημα τῷ Πανὶ παρὰ Γλαύχωνος χαὶ 
Κορύδωνος ποιμένων --- 2 τὴν χεραὴν ΦΔ 0008. ἰη) ποίξ. Πη85., 
4] δηΐβ δαϊάθνγαΐ τὰν χεραὰν ὃ. ΟΟΘΧ τὸν χεραον, 8 8ι1ι:- 
Ῥϑυροβῖίο ἡ. 58 18 }} ογαΐ τη υἱαπάστη; νυ. ΤῊ 68. νυ. Δαμάλη. 
Νοίᾳπι ὙἹΓΡΊΠ 4 "οαο5 απιῦο,, ἘΠ]. ὙΠ], 7. --- 3 αὖ ἐρυσ. 
Οοά., « 564 Δ]ἴδιπὶ ἴῃ ἀρορτ. Ρᾶγ. Οοηΐ. Ὑ, δρ. 248. --- 
4, δυϊάαϑ, 00 Ἰ000 τιϑ18 : δῶρον, ἣ παλαιστή. Οοηΐ, 6ρ. 
114, 8...» Β΄. ἨομηοΓα8 1]. Δ, 109 : χέρα ἐκ χεφαλῆς ἔχχαι- 
δεχάδωρα.. --- 8 ἄλλω (510) Οοἄ., οὰπὶ ποία ἀυθι(αἰοηΐδ, οἱ 
ἴῃ τηϑγρ, ζήτει. Βα ἀΔ8 ἄλλῳ, ΟΟΥΡ, 58] Πη85. ΤΌΙΩ ποτὶ ἰῃΐο 
Ἰηθα8 ΒαρρΙθίαμη. Π6 τ ὅ80. ἰηΐθν 8118 οἰΐαΐ Ποηραμῃ 1, 
ὁ. 31, 66. ΟδΡρτῸ Ῥδηὶ ἰτῃγηο]αΐο : τὸ δέρμα χέρασιν αὐτοῖς 
ἐνέπηξαν τῇ πίτυϊ πρὸς τῷ ἀγάλματι, ποιμενιχὸν ἀνάθημα 
ποιμενιχῷ θεῷ. : 

ΧΟΥῚΙ, ΤιΘμηπηᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αρτέμιδι παρὰ ᾿Αλεξάνδρου 
βασιλέως. Ε 1 πηδΡρ.: χρηστόν. « Ἑαϊξανὴ δα οἱ ἴῃ Οδία- 
Ἰορο ΒΙ}]. Ταυτίη. {. 1, Ὁ. 304.» Β. ΑἸοχαπᾶγὶ Μδοοάοηϊβ 
Παϑβίαμπι, ἴῃ θῇ }]ο Ὀΐδηδο ἀραϊοαίαμη, υϑηθγαίαγ Ροδίδ. 
“ας. --- 1 δούρατ᾽ εἴ ἐχείνον Οοἀ.: γοῖὰ 8ἃρ. Ρδη. --- 
2. δυηβοη ἃ 6858 σύμόολον ἀνικήτου βραχίονος τηοηιΐ Ηδ6- 
ΚθΡαβ. ΘΙ Ροβίθυϊιβ 1, Ὁ. 215 οὔδηα!! γοὸχ ὅπλον ἰηΐοι- 
Ῥοβίίἃ ; πὶ (1101, ᾿πηγηθυϊίο. ---- 4, ἧἦχε (ὁ4.; αἰΐδγαμη ΡΊδη. 
--- ὁ θυμδήσει οοΥτοὶΓ ἩΘΟΚΟΥΙΒ : « ΑἸΘχϑΠανὶ δηΐϊηὶ ἢἃ- 
5) τηο Θγιιηΐ 8 1816 5., ροβίουὶ υοῦο πηγαί! βυηΐξ.» Αἱ 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΙΑ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 
8]|18 51π|8 ΖΘ 6. 56 η8118 ἀοοοί Πα αϑιηοᾶϊ τηοπυτηθηΐδ 
υἱβοηϊαμι. 

ΧΟΥΤΗ]. Πιϑιηπιᾶ : ἀνάθημα τῇ Δηοῖ παρὰ ΗἩρώναχτος. --- 
1 ἐναυλαχοχοίτισιν οοπήθοῖξ αἱ νἱἀοίν ϑ]τηδ8., ποὺ βέμο- 
Ἰϊαπ ῬΟΠΘΠΒ : Ὧραι αἱ τὸν σῖτον καὶ τοὺς καρποὺς πεπαίνου- 
σαι ἐν τοῖς αὔλαξι χοιταζόμεναι. --- 2 ἡρώναξ Οσά. ---83 ἀλωΐτα, 
αγϑαγὶδ, 80 ἀλωΐτης, υἱν ἃ. ἰπ τηᾶγσ. δροσῦ. ΒυΒουϊδηΐ ἂρ. 
Βιπποκίατη, Ῥγοθαΐιβ 80 δαϊ ον θ5. ΤῊ 65. 1, Ὁ. 1608, Ὁ, οἱ 
δοορβίο ἴῃ ποίξ. πῦ85.: ϑδάθιῃ ἤσης δὲ οογγθοῖίο Μοίποκὶὶ 
Ρ. 223, φαριῃ 1 Ἰαϊαογαπΐ ; ἀλωεῖται Οοᾶθχ οἵ Βυϊᾷαβ, ἈοἰΒ- 
Κίὰβ ἁλωρήταις. ὁχ δυϊάδο οΙοδθα : ἁλωρῆται, οἱ τὰς ἅλως 
φυλάσσοντες. Φ8Δ00}00}8. σΟη]Ἰοἰοθαΐ ἀλωεντής, « ἃ0 ἀλωεὺς ἅ6- 
γἰνδΐυτῃ αἱ χηπευτὴς ἃ χηπεύς. » ΒΟΙΒΒΟΠΔαΪτ5 : « ΡΥΙῸ (0Υ- 
τιρίο ἀλωεῖται τ ἱ Ρ]δουῖ Τουρίδηᾶ Ἰθοίίο δωρεῖται, 4 τη 
οὗ 'ρ86 Θοῃ)θοογδμηῃ; δᾶθο [80}}}58 οἵ ορυΐδ. 510 δωρεῖται 60. 
355, δωρεῦμαι 6Ρ. 105, 2. 1αἴοξ ἔδτηθη ἰογία558 τϑοο πα {115 
γΟΟΔΟΌ]ΌΠ. » --- 4 ὄσπρι᾽ Ἀοἰβκίαβ ; ὃς πρὶν ΟΟὐΟΧ. --- ὃ πέ- 
πατο Οοᾶ., Ῥοβίίο υ ΒΙΡΘΓ α; οἱ ἰῃ πηᾶγβ.: γρ. πέπαστο γάρ. 
Βρᾷ γροΐθ πέπατο οἰΐδτη ϑ 188. --- 6. « Ηἶπο 5υιϊ4δ8 : λυ- 
πρή᾽ πενιχρά. ΕΓ δυπάθῃη ὙΘΓΒΠ ΔΡΡΟΠΘΗΒ. : γεώλοφον, 

ὀρεινόν᾽ ὄρος, ὕψωμα γῆς. » Β.. 

ΧΟΙΧ. Τομηπὰ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ Φιλοξενίδον ποιμένος. 
« ΕἸοραπε ΠΟΟ ΘΔ ΪΠ6 ΘΔΡΓΑΥΪ8 Ῥαηΐ, 4ΌΘΙ ἰρδθ γυὰὶ 
μῆδηιι δἀοϊανθιδΐ, βδογὰ δου Πησίγ. --- 4 διδυμητόχοι 
(οά., ποη διδυμαχ., 4φιυοᾶ οἀοθαίαν. Ὑἱά6 Νωκίαπι ἴῃ Μὰ- 
860 Β Ιθη, ἴοι. Υ, 1, Ρ. 22. οοθπὶ ἔσονται ἰπ ΟὐάϊοΘ 
οονγϑοΐου δααϊαϊξ. Οογγθοίίο Βγαποκὶὶ ἔσοιντο τϊηΐπ6 π6- 
οοϑϑδγίδ. νυ 766. --- 6 γαστέρι ΒοίΙ5. 

Ο. Τϑιηπὰ : ἀνάθημα τῷ ἙἭ,μῇ παρὰ ᾿Αντιφάνους, --- 
1 ἐναγχάς Οοά., ον. Ἀρίβκίι5. ᾿Ενεγχών τηδ}ξ Ἡθοκον. 1, 
Ρ. 139, 08] 8}185 ἸῃβουΡ ]0Π65 ὙΥἱοΐογαμη ἴῃ ἢΪ5 115 60}16- 
δἰδ, « 1)6 οαγϑα ᾿υνθηὰπ) τῶν λαμπαδηφόοων οοπΐ, ἰηΐτᾶ 
ἈΡρϑηᾷ. 230 ; ΤΠ γοθον, δ Ἡργοάοΐ. ΥἹ, 105, Ρ. 177; σο- 
ΤΥ δὰ ΤἬὭΘΟΡΙ. ΟΠδι. 27,}. 317; Βατέμοὶ, 4 ηπαοῖι. ο. 24, 
{{1|, ». 493 ; δίδη]. δὰ ΞἜβ.ι. Αγ. 290, οἴο. » 28. --- 3 πυ- 
ριχλοπίης Οοά., ο ἰμέον Ἰἰη. ροβίίο. --- 3 ἔτ᾽ ομη. σοᾶδχ, δᾶ- 
αἰξαμη ἴῃ τηᾶγρ. ἀροσγαρηΐ 40 ΒΘ βκίι8 5118 Θϑέ. --- ἀ δὶ 
Οοάοχ ; ὁμωνύμιος οοηΐ. Φδοοβίιδ ; ὁμωωνυμίον ἨΘΟΚΟΙῸΒ. 
Βοἰββοηδαϊι5 δυΐθηι δηηοίαθθαξ : « Ὑαἰσο θῆκεν ὁμωνυμίῃ, 
ἀυοᾷ γϑγϑιιπὶ γ8]4 6 ΒΟΔΡΓΆτη ἴδοϊ(, Θουῖρϑὶ θῆχ᾽ ἐν ὅμωνυ- 
μίῃ : Β6Π1οοΐ θῆχεν Ἀντιφάνης παῖς ὧν ἐν ὁμιωνυμίη, πατρός. » 
Ουοᾶ τοοϊρίοηάπμη ποὴ Ραΐανὶ. ΕἙοάθμη βαθβίδηϊινο απ} 
ΟΥμάσογὰ8 ΥἼ], 6Ρ. 6028, 2. 

ΟΙ. Πριημηὰ : ἰαμθιχά. ἀνάθημα τῷ ἩΗφαίστῳ πχρὰ Τιμασίω- 
νος μαγείρου. 5] οἰζαΓ : καὶ τοῦτο πάντως τῶν ἰαμδιχῶν τυγ- 
χάνει. (ΗΔ ἀθῖ6 βου θοηάαμη τῶν ἰάμδων. δὶ Θηΐπη ὙΘΥΒῚ135 
ΡοΙ ἴσα, αὖ ἰηἢ᾽ἃ ἴῃ Ἰοτήμη. 6Ρ. 107, ΟἸοββαίον διυΐθη Δ} 10ὶ 
ἀαθᾳα6 ἴαμόος ροϑαϊΐ ῥγὸ ἰαμόικόν, υἱ ΤΙ, 6Ρ. 98, 4.) [ἢ 
ΤΔΥΡΙΠΘ : ὡραῖον. --- 1. Ηΐηο ϑυἱἀδ8 : χνώδαλον" ζῶον μιχρὸν 
οἵ δ᾽1α ῬΙαγα ἤθη γϑοία8 αἀἰοίδ. 1)6 οπιηΐ δηϊ μη] τὴ σΈΠΘΓῸ 
ΔΡια Ρορίδϑ ἀϑαΓΡΑΙ ᾿δπῸ σγόοθῖη οοηδίδί. --- 2 πυρηνέμους 
Οοάδχ. « ΟΟΥΓΟχθυδη τηρηνέμους, ΟΟ]]αΐο ΘΡ. 207,8 : νόθον 
χεύθουσαν ἄημα ἱῬιπίδχ. Ναμηο ρΓΦΘίΘΓῸ ἸΘΠΐογΘηλ Θπιθηἃ- 
ἐἰοπθιη Βοίβϑοηδαϊ δᾷ ΤὨΘΟΡὮΥ]. δἴμηοο. Ὁ. 336, πορηνέ- 
μους. » Ψαο. ΒεωρΙδοοί Ἡθοκονὶ θιηθηδαίο φυσηνέμους. --- 
8 ἰσθμὸν ΡΊδη. ργεοίον δ. Ῥυίησ. --- 4. Ηΐηο δ 188 : ἐσχάρα" 
μαγειρικὸν ἐργαλεῖον. « ΕἸοβϑαίογ ΑΓ Βίορἢ. ΑΟἢ. 887 δχρὸ- 
ηἰΐ ἄρονυγαν, (189 510 ἀΘβου Ὀ᾽ αν ἴῃ οἹοβδα ὈΪθΙ1θὰ ἂρ. 
Ἠθηλϑί, δὰ ΡΟ] πο. Χ, 101 : « γα, νὰ8 ὡηθιτὴ οἱ 4ἃ- 
ἀτγαΐα πη), φαδίπον ρθἀδ5 ὨΆθΘη5, ἴῃ 410 ΘΔΥθΟΠ68 Ροβιθ- ᾿ 
ταηΐ, οἵ ΒΌΡΟΙ ᾿ρϑαπι ον δΐ ογδίϊοι]α, οἵ 56 ἀϑϑαθδηΐ οδι- 
Π68. » 766. --- δ ζωμηροῖσιν Οοα. Ποίηαα χρέους ρΡγῸ λίτιους 
ΡΘΙ ΘΥΤΟΓΘΙ ΠΙΡγανῖ 5 [οἰ ὰ. δα, --- 7 σοὶ ΡΊδη.; σοῦ (οα, 



"Ὁ Φ, 

ἜΧΕΟΣ ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΥἿ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

, ᾿Βοίμίιι ἀϊδι εχ! Ῥοβί βραδυσχελής, 56 ἴῃ Θχίξα 5: ΓῊΠΠ]Πἶπλο . 7 γυΐα πεπηρωθεὶς (Ὁ. οἔ Ρ]απ, Βοϊββοηδαϊιβ οἱ Βοίῃϊις 
εἰυβάοηῃ ΡΒ ΡΡὶ δορὶ σΓατηπηδέιι πη 90 οἱ 94 ἀοὶ ορίἐπθίοη 
᾿ἢυπο ἰρϑιπη Ἰοθιτη οοοιραξ, ποη ἀοαϊοδηξί5. -- 8 ὦρφα- Ὁ 

ΕΖ 
ΟἿ. Τιϑιπηᾶ : ἀνάθημα τῷ Πριήπῳ παρὰ Λάμωνος χηπου- 

θοῦ. --- 1. « ΜΑΙὰπι ρΡαηΐουτη ἤαῦο ἱορηιῖη, ξανθοχίτων, 
Ἐπ" 8 60 ΘΟΙογθ, 4πθπὶ σα]ρὸ Ποῖ, Δ μογγοαΐ, 5ομποὶ- Ὁ 
ἀδγιβ δὰ ΝΙοδηνὶ ΑἸοχίρη. Ρ. 339 ἀυθίαθαΐ ἂπ ἃ νυϊρατὶ 
ἀἰϊνθγβιμη βἰηϊἤφαγα συο] θυ ροοία. Γεραιόφλοια, Γυβοϑῶθ | 
ἤρα, ῥυτιδόφλοιον σῦχον Ὀϊοάοτο Ζοπῶ 6ρ. 22, 2, ὑπᾶθ. 
ῬΟΒΙΓΟΠΩ ΘΡΊ σγαπημιᾶ Θχργθβϑαμη. (Ηἷπο 5188 : γεραιός"... 
ὃ ῥυτίδων ἀνάπλεως. Β.) --- 2. Ἱροδέας : ὨδΠ} ΤΟΒΘΙΙ8 ΟΟΪΟΥ 656 
ΤΟΘΠΙΟΓΙΙῺ, ἀατη τί αγθβοθγα ἰποὶρι αηΐ. --- 3. τϑιξαξατη 
ἴῃ Πδο ΤῈ δϑί λάχνη. ΥἹΓΕΙ Ὁ : 

ρ86 680 οδηᾶ ἰ6β8πὶ ἰθηθγὰ ἰδημσὶπ6 πηδὶᾶ. 

Ὑ 6158 4 ἰπ οοηΐθχέι ομηΐββαβ, ἰπ τηδγρίηθ ΟΟάϊοῖβ ΞΌΡΡΙΟ- 
ἔιι8. Φυδηΐο οἰοραηίίου ἤος ΡΙαηαᾶθο : 

χαὶ κάρνα χλωρῶν ἐχφανέ᾽ ἐχ λεπίδων. » 

ψΨας. -- ὅ δὶς ϑυϊάαϑ ν. Σίχυον, ἀπὸ σίχνος. σοὰ. χνοάωντα,᾿ 
ΡΊΔη. χλοάοντα, οἴ πεδοχοίταν. --- 6 ἐλάηι (οα., « δἀάϊίο ἃ 
ΘΟΥΓΘΟΐΌΓΘ, δὲ ἰμ τηᾶγρ. ζήτει. ΑἸέθγιπι τϑοΐς ΡΊδη., βοὰ 

ῬΟΓΡΟΓΆΓΩ περχὴν ΥὙ6] περχνήν. --- 7 φιλοδῖτα ΡΊΔη.: φιλοδῆτα 
Οοάοχ. Αἃ ᾳυῶ τοί Ηθοκογ. 1, Ρ. 164 : « Μίτοῦ Ρυία- 
Ῥύχα ΥἹ]Π]]οογαπι ἄθαμι δὲ σαθγυγη Βογίογιμι οὐβίοάδιῃ αἰοὶ 
Υἱδίογαπι ἄθιπιὶ ἐπθίλγοπη, χασπιὶ ἀθὶ πηηὰβ 5ἰἔ ἴωγοβ 
Υἱδίογθϑ Πουζϊβ Ἄγοογο. 1ιθοϊοποπ Οοαϊοἶβ διηθηἀδηάδιη 
Ῥυΐο φιλόχκ πε, 4ιοὰ δδὲ Ἰορίεἰπηιτὴ Ρυϊαρὶ δριμοίοη. » 

ΟἿΠ. ΤΠιϑτηπηᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρὰ Λεοντίχου τέχτο- 
νος. Οοπί. 6ρ. 208. --- 1 μολυόαχθ. Οοἀά., αἰΐογαμπι ΡἸΪδι. --- 
3. σφύραν ΡΙδη. « Ηἰηο ϑιιϊἀδ8 σφῦρα, οἴ ἡ εὐθεῖα ἀρίς, τεχτο- 
νιχὰ ἐργαλεῖα. Οοπί. Αποοᾶ. πιθᾶ ἔ. Π|, ρ. 441. 1π δἀϊοηο | 
Ὁ τοί ογαΐ ϑεοδέηιψιιο, φαοὰ τηαΐανὶ ἴῃ ςοοδίπα. 568 5ἰςὺ 
βυηΐ ἐγρὶ ΘΟΥΓΘΟΟΓΟ5, Ππὸη ᾿ρβὰ γϑυβῖο. δἰ σηϊΠοαγὶ νυἱάθη- Ι 
ἴα 40] 06 }185 ἀπιεθ γδὶ ρ! αγο8 Τὰ Ὁ} 15. γδὶ ρα] οἷβ οἰγοιιμ- ] 
Υἱποίς. » 8, ΒΡαποκῖο ἀρὶς 6586 υἱἀθ θα γ « ἱηβέγαμηθηΐαην, 
«υοὰ (Δθτὶ ποϑίγὶ ἰα ρίαμιδ Δρρβ!!απέ, ἀσοθιιβ ἱπβίγασξζαιη 
ΤῊΔΠΌ ΓΙ 5, Ἰάθο ῬὨΝΙΡΡο ἀμφίξετον ἀϊοΐατη. » Ηἰ ΟΠπ65 
δυο πίον : αυϊὰ Γ65 5{ ἀοοοΐ Βομημοίἀθγαβ ἴῃ Τιοχῖοο οἱ 
ΤΙΙ65. συ, ᾿Αρὶς, υθὲ γν. Ἐδβί αγοιιαίιην ἐγιδί γι η ει 
[εθνὴ 6 φιιο ἰογοῦγα, τρύπανον, οἰγοιηιαφέίι!" οἱ τορὶ- 
ἔων, ἃΌ αἴτδαιι!θ ραγίθ υἱποίιμη δἵ ἔθγθῦγω αβίγοΐαμη. --- 
4 μιλτίῳ Οοα. ἃ ΡΓ. τῃ., εἰ ἃ οογΓθοΐ.; βάμματι ϑυϊάδβ ν. 
Πρίων. --- ὅ τέλετρα Οοά., οὔπῃ ρ οἴ τε (τέρετρά τε) ἱπίογ 
Ἰποαβ. Πεϊπᾶθ μιλτοφυρῆ ἰάθπι, μιλτοφυῇ δυϊά., μιλτοθυρῇ 
ΡΙαη. Μιλτοφυρῆ, οογγορίο υ φιοᾶ ἴῃ φύρω ργοἀπείζαν (οοηΐ, 
ἘΡ. 205, 4), ἀοίεπάοθαΐ Μείηθι. ρΡ. 220, οοπέγα 4αθιη 
ἀἰβρυΐαί Ἡθοκθιυϑ Ρ. 104 6[ 1, Ρ. 1θὅ, σομῃ οἴδη5 μιλτο- 
χρῆ τε, « οοἸ]αΐο ΗδΘϑΥΘΠΐο : ἱαρόχρης, καθαρὸς, θύσιμος, οἵ 
Ἐΐγτη. Μ. Ρ. 205, 48, ἀχρής" οἷον, ᾿Αχρὴς δ᾽ ἀνέπαλτο- 
ἔστιν ἄχρους, οἴ ΠΟΡΘΟΚ. ῬᾶγΔΙΙρ. 1, Ρ. 256 564- » 6] ὁ 
ΒΡοπάθιμη ργϑία] μιλτοχαρῇ, 4υρά 78οο 55 οδιορσῖθ 
φΟμ ΘΟ ἴῃ ποίξ. ΓΠη55.: ΟἸἸτὴ μιλτοδαφῇ Ῥτγοροβαογαί. -- 
ὃ « Ηἴηο ϑυ͵ἱάδϑ : χυρίω: ἐστὶ ψάλλειν τὸ τῷ ἄχρῳ τῶν δαχτύ- 
λὼν τῶν χορδῶν ἅπτεσθαι.» ΜΒ. ---8 ἀπέλυσε ΒγιηΟΙ.., ἐΓαδέγα. 

ΟΙΥ. Τοιηπηᾶ : ἀνάθημα τῇ Δηοῖ παρὰ Λυσιξένου γεω- 
πόνον. --- 2 σφύρην Ρ]ᾶη. Βωλοχόπον σφῦραν ἀρρο!αὲ ΡοΙ- 
ἸῸΚ Χ, 129. Πρίηαα πυριλόγους Οοᾶ., αἰέογαπη Ρ]δπ. οἱ 
Βυϊάαϑ, --- 4 ὕγην Ουά. --- ὃ βουστρόφχ αἰ]. Ὀἱπἀοτῆιι5 
ΡΙΓῸ βούστροφα αυοᾶ ξἀοβαΐμν. --- 6 Οοηΐ. δὰ 6ρ. 95, 4. 
1η Αἀάθηα 5 780. πιδ]οθαΐ τρίναχας, ξυλίνας χεῖρας ἀρ. --- 
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ΤΘΟΘΡοσιηΐ γυῖ᾽ ἅτε ΘἸηθη δ ποτ 8 οΟ βιϊ, αὶ ἴῃ ποί5 
ΠΊ58.: « πεπὴρ. ΥΑΙΐΘ β56ἃ {γυβίγα Πδοίθηιβ ἐδηΐαξαμη. » 
ΒΟΔΙΙσΟΥ γυῖ᾽ ἐπιπηοωθείς, ΒΓΌΠΟΚ. ἀναπηῤωδείς. « Αὔλανι 
πολλῇ, τηυ]α τη ἀγᾶπᾶο, δϑβίπθ ἀγαηᾶϊὶ Ἰθοσο. Μίπιβ γϑοῖ 
ατοίϊαβ. » ὕας. ω 

ΟΥ. Τιομμμηᾶ : ἀνάθημα τῇ Ἀρτέμιδι παρὰ Μηνιδὸς (510) 
ἁλιέως. -- 1 τρίγλαν Οοᾶ. οἵ ΡΙδη. Τἰάθτα οἵ ϑυ]485 λιμενῆ- 
τιν, Τουρία8 λιμενῖτιν, χαρά οαϊξαν. 56 γϑοθρίπιιβ 786 0}- 
511 ϑιηθηδξοηρι, οἰΐδης15 λιμενοσχόπον ὨἰΔηδτη ἱπν (Δ}}1- 

᾿ ΠΙΔΟΝῚ ὨγμηηΟ 259, 00}]}. 39, 183. --- 2 Μῆνις οἰΐδτη οοὐά. 
ΡΙΔη., ουὐιδ᾽. οἀ ἃ. Θῆρις, ἰΐοτα ἐγῖθιιβ Ἰοοὶβ δα. ϑυϊαὺρ, 
οὐὐα8. οοὐᾷ. ορίίπμηϊ φαΐπααθ ἱσπογαηξ Βοος ΒΟ, βΕ οἰ αι πη. 
- 3 ζωρὸν, Ποη ζωρότερον, οοἀᾷ. βαϊάεθ. --- ἀ. « Ηἴης 5]- 
(48 : αὖον᾽ ξηρόν. » Β, --᾿ Θ παμμάχαιρα (σά. ἃ ρῥΓ. πι., πάντα 
μάκχ. ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ. « ΚΘη585 : ΕΠ 0] οπχηΐα τϑίϊαμα, ἱ. 6. υϑηᾶ- 
(ἰοηἷβ, σαπογὰ {γι θυΐα βαπί. Αὸ Ὀίδης ρἰβοδίῃιβ ποη τηΐ- 
ΠῈ8 ἀυδηι γϑηδί Οηἷ8. ΡΥ ΠΑ {10 Οὐ ογ θαπίαν ; ν. ϑρδη- 
Βριη. δὰ Ο]]πη. Η. ἴῃ Ὀίδη. 39, Ὁ. 197. »αο. 

ΟΥ̓]. ΓΘιπᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Τελέσωνο: χυ- 
νηγοῦ. Τίογαμη Ἰορσὶ ταν ἴῃ Οοαΐοο ἰηἴτγα ρμοβί θρ. 255. σοηΐ. 
ΘΡ. 38. --- 1 τοῖ ΡΓῸ σοι Οοᾶ. δἰΐετο Ἰοοο. Ὀἰτοθίαιιθ οΌτὴ 
ΡΙδη. ὑλειῶτα. « Ηἴπο δυϊᾷδβ : ὑλειώτης, ὁ ἐν ὕλῃ διατρί- 
ὄων. Ἐχν. 2 ἰάθη : λυχοῤῥαίστης, ὁ τοὺς λύχους ξιαφθεί- 
ρων. Εἴ οχ Υ. 8 : χότινος" ἀγριέλαιος. » Β. 6 ῥγΐπιο γοοᾶ- 
ΒυΪ]ο ΗΘΟΚΟΓΙΒ : « Ὑ τὰ βοῖγο {πᾶ 696 ΤὈγτηδίμπη εἰῖ 
ὑλειώτης, 4υοᾶ ἃρΡ. ϑυϊά. οχ ΠΟΟ ὯΠῸ Ιοοο ἀποίμπι οοτη- 
Ρᾶγϑί. Ειηθηάδδηάυτη ραΐο ὑληωρέ, υἱὐ 1Θοηἰάδ8 ΙΧ, 6ρ. 
337, 3...» Ορξπηθ δομηριἀθυνπυβ ὑληχοῖτα, (ἀυὶ οοη- 
δγοπᾶυβ δα ΙΧ, 6ρ. 824, 2. --- 3 τάν ποχα Βοΐβ5. 6χ Ρίδῃ. 
οἴ ἀροργ. ΡΑγΐβ. : « Ῥαϊδίϊηιιβ, Βγαποι. οἱ 7140. τὰν πόχα. 
Εἰ [0 βουῦῖθὶ [α θέ γθρι]ὰ Ογθρουῖ Οογ. Π)6 ἀἰδ]. Πογ. ὃ 5. 
ΤἸηΐγὰ 6Ρ. 151, 3, 68[ πόχα ΡῥῖῸ ποτὲ βίη6 γαγίθίαίθ. Οοηΐ. 
εἴ θρ. 805, 8. 510 οἶα! πόχα ΡΓῸ ποτὲ ἴῃ τϑρϑίο Τῆθο- 
οΥο. » --- 4 χειρὸς Οοἅ., 568 τροία Δ]ἔθγο Ἰοζο. --- 5 βου- 
νεῖτα Οοά. υἵγτοααθ Ἰ00ο. --- ὃ εὐάγρει (Οἄ. 060 ργΐίογα, 

᾿ εὐάγρηι δἸΐοτοΟ;; εὐαγρεῖν Ρ]Δη., φαΐ Βαχαθδηΐία 5ἰς ἱπΐογρο- 
Ἰανῖξ : τῷδ᾽ ἐπίνευσον ὄρει. Ὅπα6 ἱπΠηϊνιι5. Φαοαιδ, 46 πὰ 
80. ἴῃ ποίξ. τη55. οἵ Βοίμϊιβ ργοθδθαηΐ, ἀθ β' Π}}}} ογίσίπο 
βιϑρθοίαβ. Ἀθοΐίθ Ἰριέαγ Βοῖβ5. οἵ Ἡθοκουιβ ργϑίπογαηξ 
εὐαγρεῖ, 80 δα]. εὐαγρής, φυοᾶ 9746. ἰῃ Αἀάἀδηα 5. ΡΩ]. 
Ῥγοροϑαθγδί. 

ΟΥ̓ΤΙ. Ποιημπηᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Γέλωνος χυνηγοῦ. 
Φιλίππου 

ἰαμόιχὸν χαὶ τοῦτο, χαὶ σχόπει φίλος. 

- 1 ὑλισχόπῳ Οοάθχ, ΟΟΥ̓Τ. 541π|88. ΠΙπα ἰοηοθαΐ ΒοΙ85. --- 
3 λίνωι -πολυστρόφωι Οοἄσθχ, ΟΟΥΡ. ΑἸἹΡοΓίαΒ. οἱ Βοῖβι. --- 
ά, « δυ1485 δυα ἀυ}16 οχ μος Ἰοοο : δεραγχέας πάγας, τὰς 
τὴν δέρην ἀγχούσας. » Βτιυηοῆ. ---- 6 τραχηλοδεσμότας ο- 
ἀθχ, οΟΥΓ. Μοίποκίτβ Ρ. 220, « [ἃ 6ϑΐ τραχηλοῦ χρατοῦντας, 
τ ηΐτη6 ἱπορίθμη χ)οιῶν χυνάγχων ΘΡΙΠροίοπ. » Ρτοβδΐ 
ἨρΟΚοὰΒ Ρ. 104 οὐ 1, 1604: ΠῊΪΠΪ ΠΟ οΙηπ6 ἀμαθία 
Θχθιηρίυμῃ. ἔ 

ΟΥ̓ΤΙ]. [ΘΠ] Π)ἃ : ἀνάθημα τοῖ: Πασὶ παρὰ Διοτίμον. « ῬΙῸ 
Μυρίνου ο8[ Μαρίνου ἰπ Δρορτ. Ῥαγίβ. --- 1. Ηἴπο διιἀδ5 : 
βουχίλου, τουτέστιν εὐτρόφον. Εἴ χράντορες᾽ ἡγεμόνες. 
Οοηΐ. 6Ρ. 116, 6. » Β. Οοάδχ χερχοῖ, 2 πάνες βουχείλου. 
Βροοίο υἱγυμηχαθ δ01448. ΡγΓορογῆαϑβ : 

ΟΔΡΥΪΡΘ 465 οαἰάπηο ῬᾶΠ65 Πἰδηΐα οἀποηΐ. 

ΟΙΧ. [ιϑῃητηᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Κραύδιδος. --- 
1 τρύχος (οά. --- 2. « ᾿Ιχνοπέδη 6886 Υἱάρία Φαδπι γυΐθο 
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ποδάγρην νοοδηΐ. Τριέλιλτον ΘΧΡ]]οδίμι ΠΪ8. ῬΟΙ]ΠΟΙ5 Υ, 27 : ] 

δεῖ δὲ τὰς ἄρχυς εἶναι...ἐννεαλίνους, ἐκ τριῶν τόνων συμπε- 

πλεγμένας... πέπλεκται δὲ ὁ τόνος ἐκ λίνων τριῶν. » 766. --- ᾿ 

3 κλῳοὺς δυΐ χλοιοὺς ΦΔοο δῖτι5, 46 4ΌΟΓΙΠ πι811 ἴῃ (Θγῖδ.. 
οδ ρθη 18. μἰμ] ἀϑααδη δηποίδίππι Υἱαϊ ; ἢ8 πὴ 46 οδηθι15 
ΠΘΙη0 δἴο οορ Δ], χαΐϊ τϑοῖθ πιθιηογδηΐιῦ ἴῃ 6Ρ. 107, 7. 
Οὐδ α. ἃη γοὸχ γθοθη8 χλωθὸς Ταγογὰ μαρθοδί δυοίουἃ- 
ίοια ΒΑΡ, ΟΧΧΙΥ͂, 3 1 τη. « 6 Πομηΐη6 χλωδὸς τηοηθ 
δὰ Ηογοάΐϊαη. Ερίη. Ρ. 72, δᾶ Αμαγθορὰ] βγηΐραη. 
Ῥ. 180.» 8. Ρίδη. δέ τε ῥάγχας. --- 4. Στάλιχες, μά] 4υ 8 
τοϑίϊαὰ βι5πθηΐαγ. --- 5 τῶν τε πετινῶν ΟΟἀ., ἡ ΒυΡΟΙΡΟΒίίο:; 
τόν τε πετεινῶν ΡΙδΔη. --- 7 χαὶ τρυφίου (5]0) Οοα. « Ἐἔπισπα- 
στήρ, ϑ0Πμηοίάοτο ἰηἰουργοΐθ, δέ [Π18 4πιῸὸ οὐδ 68 Ἰίρποὶ 

ΒΘΡ οἰ ΓΟΌ] ΔΓ. 5 δα ἀποπηίανγ, αὐ τ δ ἱπΐτα 1105 ἱποϊ υἀδ- 
ἴυγ. » ΨΧαο. --- 8 ἄρχυν δ άδϑ οἱ Βαυπα ἀυθῖο Οοὗοχ: ὁχ 400 
αὐυοᾶ ΒΙμηοκία8. τοίου ἄρην, οϑί ἰπ δρορνῦ, Ῥαγίβ. οἵ ἴῃ 
ΡΊδη. --- 9 νεολάδα οοἀᾷ., οοΥτ. ΒΓαΠΟΚΙΒ 6χ Ῥαιβδηΐἃ 4υΪ 
Ατοδαϊοαπη Πομηθη μᾶθοΐί Νεολαΐδας, εἴ Κραῦγις, [6] 
Ατοδάϊοιμη, ὑπ46 ΒΥσποκα8. Αη ραΐῖγο συοαθθ Κραῦγις 
τραἀοηᾶιϊμη 6586 υἱαϊξ, Οσοηΐ. α. Ὀϊπάον. ἴῃ ΤΉ68. --- 
10 χραῦδις Οοᾶ.; Κράμόις ΡΙαη. θ6 Ὀρχομενοῦ Βοΐβ8. : 
« Βομο]ἰαβίοβ ΡΙπάδυὶ ΟἹ. ΧΙΥ͂ ἀγρῦμη. : δύο δὲ Ὀρχομενοὶ, 
ὁ μὲν Μινύειος ὁ ἐν Βοιωτία, ὁ δὲ πολύμηλος ὁ ἐν ᾿Αρχαδίᾳ. 
Ργὶθαΐ Ηουηθγιβ 1]. Β, 005, ἀ6 Ατγοδάϊθιβ τ 185 : οἵ 

Φένεόν τ᾽ ἐνέμοντο καὶ ᾿Ορχομενὸν πολύμηλον. » 

ΟΧ. Τιοιτᾶ : ἀνάθημα Κλεολάον. --- 1 χλεόθδουλος Οοά. ἃ 
ῬΓ. 1πῖ.. Οἱ ΘΓᾶ80 χλεόλαος 5:1 5{{πΐατη. Κνημοί, ΗΘΒΥΟΪΟ 
δασεῖς, τραχεῖς χαὶ δύσδατοι τόποι. --- 38. « Βυϊάδ8 : σαυρω- 
τῆρσι " τοῖς στύραξι τοῖς ὄπισθεν τῶν δοράτων. Ὠ6 4110 γοσᾶ- 
Ρ]Ὸ πιοπαὶ δὰ δἰμηοοδίξ. Ρ. 311, δᾶ ΡΙαηυα. ΜοίδιμογΡ. 
Ρ. 685. Αἀά. ϑοβμοίίον. οἵ Αγ 12. δὰ Ὑπθοη. ῬΓΟΡΎΤΩΗ. 
Ῥ. 192.» 8. σοάᾶ. ὀκτάριζα. --- 4 χραναὰν ἁλὸς Οοἄ. οἵ 50]- 
ἄἀδ8, ΘΟΥΓ. δοοθβια8:; ἄλλος ΡΙδη., φυοᾶ το ϊξ αγοί8. 
« Νὴ Τηΐϊη8 ΡΓΟΒΔΌΙ ΟῚ ΟοΥΪσα8 ῥαδινάν [ οἱ ᾿ρϑαγη ἃ .8- 
οΟΡβίο ργοροβίϊαμῃ ἕομη. Υ11, ». 92]. βῖν6 πιὰ }}8 ῥαδαλάν. 
ΤΠΘΟρΡΉΪ5 6 : φοίνιχος ῥαδινῆς. ΝΙοηΘία8. ἃΡ. Ῥᾶγίῃθη. 
Ετγοΐ. 11 : ῥαδαλαῖς ἐναλίγχιον ἀρχεύθοισιν. » 9" οἰγιο ἶιι5 
Ρ. 119. Βοΐδ8. : « Ηἶπο ϑδυϊάδδ: φράγματα" ἀσφαλίσματα. 
Οοηΐ. ἰηΐνα 6Ρ. 118, 6.» ΟδΥν 8. Γϑυηϊηἶθ. ροθίϑ Ὑθίθγϑϑ 
ΟῚ ΓΙῸ {θυ πηΐ ΘΟΥΠτἃ : υἱᾶθ ΖΕ]. Ν. Α. 11,21, 

ΒΟΟΚΉ. δὰ Ρἱμάδυὶ ΟἹ. ΠῚ, 26, Ὁ. 139. 

ΟΧΙ. Τιϑπημηὰ (ἃ ΘΟΥΓΘοΐουα ἱτηροβί πη 8}118. υοοῖθιβ ἃ 
ΠἸγαυο 8ουἱρί15} : ἀνάθημα τῇ ᾿Αρτέμιδι παρὰ Λυχόρμα. 
᾿ἈΑντιπάτρον, --- 1 ἑριμάνθνον (οά. --- 2 Φολόης Ρ]Δη. ΑΠΊΠ65 
γτηοηΐθϑαιθ Αγοδαϊ8. --- 3. 1ϑίοη (ων), 05. Ατοδαϊθ. --- 
4, ϑυϊααβ : ῬΡομδεῖν, σφενδονᾶν. Καὶ ῥόμόος, ἣ κίνησις. 
Πλήξας..., υἱὐ νἱάοαίαγ ]ορῖ556 ῥόμόῳ τῷ γ6] τοῦ, ΠδΠ ΠΟΗ- 
Π}}} οοἀ ἃ. ῥομόδωτοῦ. Βοίμίιι8 : « ΦΔ 0008. ἰῃ δηηοΐ. ΡΓΟθὰ- 
ΒΜΠΘΡ ῥομόητῷ ρΡγὸ ῥομδωτῷ. » Θιοᾶ ποη Υἱᾶϊ ἃρ. 9800}"- 
5101. --- ὃ. Ηἶπο δ 1488 : δικέραιον᾽ δύο χέρατα ἔχουσαν. 
« Ουἱάᾳυϊᾷ ἴῃ ἃρίοθηι [αϑιϊριίατη ογαΐ, στόρθυγγα γοορᾶ- 
Ρδηΐ. » ψας. --- ὁ σπασάμενος Οοᾶ., ΟΟΥΤ. 780. 

χερε ΟΟΥΓπρΡίαΠ δ΄, ἢ60 6χ υϑῦϑιι (610. 10] γυγερῷ χέρε, 
[Δ01}6. σου ρθη}. Βουρϑὶ αυϊάθιῃ οαϊῃ ΦδοΟ βίο Γύγεω 
χέρε , ταῦ Ἰδοοῦ ποὴ ωρθαΐ, 864 ποὴ ριιΐο Ὑθυϑηὴ 5ἷ0 6586 
Γοβιΐϑιη ἸΘο Οηθιη. ---- 1. Ηἴηο ϑυϊάδθ : ἄφατοι " μεγά- 
λαι ἢ καταπληχτιχαί. » Β.. --- 2 ἔγχεινται Οοα., οσογγοοίαη 
ΟΧ δυϊάδ. --- 8 γυγερῶι (οὕπη ηοΐᾶ σΟΥΓαρΡίο19 ) χέρε Οοά,, 
ΟΟΥΤ, ΦΔΟΟΙΒ., ΘΧΘΙΏΡ]ἃ Οἰΐδη8 Ρ. 150 1ἰΐοτὸθ ρ πι]6 Π]αΐω. 
ΒΙΒΥΠαθ Ἰορθμάππι Γύγεω. ΒΡαΠΟΚΙ5. οαπὶ Ἀδἰβκίο βριαρὼ 
χέρε, ϑ8]πη88. σθεναρῇ χερί, Βοίμίιι5 στυγερᾷ χερί, 568 
{768 6586 [Γαΐγο5 ἃρρᾶγοί. 

ΑΝΤΗΉΘΠΟΘΙἉἝ ΡΑΓΑΤΙΝΑἍΙ͂ 

ΟΧΠῚ. Τομητηᾶ : ἀνάθημα παρὰ Νιχομάχου. Τὴ ΡΙηνα, 
᾿ Σαμμίου ἰῃβο. ἑν, Προ Ἠθοκοῦιβ ουβογυαξ πἰ ἢ} ἰπ μος 
ΟΔΤΙΩΪΠ6 ἴη6586 4 ἰῃβου!ρ οηθιὴ ἀοηαγίο ἀμ ργὸ- 
ἀαΐ. ῬγοΟθάθαπ Θαυΐϊάοτη Βο ροτὶ (ἀρ. 986. ἕοπι. ΧΙ, 
Ῥὰρ. 420} δθηΐθηξζίδιη,, αΐ « δρὶ ρυΐαί ἀδ ἵθῖοῖβ ΘοΥπα ἃ 
γοηδίογο οἰ ΔΡΘΟΥΪ αἰίχο, ἰδ αὐ οἱ δογοα ἰη Ὀΐληο 

᾿ Ρδηΐβυθ ΒΟΠΟΓΘΠΙ ΔΡροπἀδγθηΐαγ. Ηοο οογηὰ ροβίθα ἀὸ 
ἰγδοία πη, ἃ ἔδθγο ἰῃ ΔΙΓΟΌΙΩ ται δία. » 56 τηϑ]ϊοντα 
ἀοουϊέ Ὁ ηρογιβ:; υἱᾶρ δ Υ, 23. -- 1 διάτριχος Οοᾶ., 5ιυιϊὰ. 
οἵ ΡΊδη., οοῦγ, οί βκίιβ,, « ῬΓΟΡΔΒΙΝ οιημθπαδίίοηθ, 8ὶ 5ἰ- 
τ πα ἀϊποπ ΠΟΥ τα α οἱ σὺ τοραΐθ8.» Ψψαᾳ6. Βταμο- 
Κὶὰϑ : « Ἴξαλος αἷξ δ5ὲ ἸΠ6Χ 561 ΘΔΡΟΥ Τηοπίδηιϊιβ, ΘΔ}}}5 
δοιιψιιοίη,, ἀΘγτηδηΐβ δέδίϑοοῖ, ἃ6 400 ορογῶ ργοίϊυση δὲ 
Ἰοσθῦθ ιδδ οοηροβϑὶί Βοομαγέ. Ἠΐογοχ. ΠΙ, 23. Ραηᾶατὶ 
ΔΓΟῸΒ ἃΡ. Ηξσιη. 1]. Δ, 105, 6χ ᾿δίοἶβ οουπῖθ8 (νυ οαΐα8, 
4αΘιὴ πλ8]6 ΤῊ] Θγτ ΠῚ) ΟΡ ἰ Εἰββίγηα εὐι6 συγ βαιϊῦαρε 
νου, Νάιη ἀ6 τᾶν Ἰοαυϊ αν ρορίδᾶ, οἱ ποίστῃ δϑί πῃ θα 
ΒΘΠΘΓΘ ἔθη Π8. ΘΟΓἢθἃ 6558 δατηοάμμι οχίσιδ. » ΜδΙοθαΐ 
ἰάτήθη 986 00)}8. ἴἔξαλον ΠΟ ρΘΟΙ] ΓΘ σθηι8. ἰη 6 ]]Πσονο, βοὰ 
ἰαϑβεϊυτίηι, αἴ βυργὰ 6Ρ. 32,2, οἵ δ|0]. ---- 2 δοιὸν ὅπλον 
ΡΙΟΘΟΪΟΒ ; δοιὸν ( απ βίσῃο ἀυθὶϊ ) ἐπὶ σοᾶ. δὲ τῃθ!ογοβ 
Ἰθτὶ ϑυϊᾷε; δοιὼ ἐπὶ ΡΊΔη.: δισσὸν ( δχ δυσὶν Φαογιηᾶδηη 
δυϊάς ) ἐπὶ ΒΓΆΠΟΙ.: 5βοα βυμπδίδηξ γπη ἀοβίἀογαῦὶ στϑοΐο 
ΟΡβουυαυὶϊξ Μοίποκ. Ρ. 100, ποία ἴῃ [4] Ιοοο δοκοῦ 
δα 6} ρ5ὶη ἰπ ἀναθηματιχοῖς υιϑιζαΐδιη ριογοοᾶγο ἀοθοΡαΐ. 
ΡΊΔη. ἐστεφόμην. Βοίδδοηδαϊ, ἤο δῇ ποίαϊα : « 560]. 
ΘΒ. : στέφουσι γὰρ τὰ ποίμνια ποιμένες. Τὧθ6χ {Π6 νἱᾶ6- 
ἴα [586 οἷοαγ, 4αϊ ΘοΓοπδππ πὶ 86 ῬγΡογοῖ. » Ἠδυᾶ 
ΡΔΌ]Ο τϑοίί8 βϑηβὶέ ΠΉσΘΓιβ δέ, 11: « (ΟγπαΕ ΠῚ 5ἢ}- 
ὙΔΙ1}) ἱΠ6ο] αἰθοῦγγθ 0 ἱμέρου ΔΡΌΟΡ 8 δὰ {πα 65 οοΥ- 
Ὠἶθι15 ἀθουξίαηΐ [Ὁ] βεθρὶ5. Βδογθηξία ἱρβῖβ, γ6ὶ υὐ ἃρ. 
Ἐυβίαίῃ. Ηθχδθιι. Ρ. 36 : ἀνθόλοψ παίζει ταῖς ἐριχίναις. .)ε:- 
πτόχλωνοι δὲ ὑπάρχουσαι ἐμπλέχονται αὐτοῦ περὶ τὰ χέρατα 
[υἱ αἸῖα οἰ ἔδιη ἃ υἷγὸ ἀοοίο ἰδὲ δ)}ΐα τημίδ 1, οἵ «αδϑὶ 
οογοηδηΐ 86. Ορροηΐξ ροθία χλωρὰ πέταλα Ῥυίδεϊπα οἔ Πο- 
αἰθγπὰ νεῦρα βοός. ἔχ ΗυϊηθΙῸ δαΐθπι, 1]. Δ, 10 5664., 
[οι ΡΟΘΠΊδΕ οΟ]0Υ ἀμοίι8 : 

Αὐτίχ᾽ ἐσύλα τόξον ἐύξοον, ἰξά λον αἰγὸς 
ἀγρίον.... 
τοῦ χέρα ἐχ χεφαλῆς ἐχχαιδεχάδωρα πεφύχει" 
καὶ τὰ μὲν ἀσχήσας χερανξόος ἤραρε τέκτων, 

αὶ Επϑ[. ἤραρε ΘΧΡΙ] οδ΄ ἥρμοσε, 40 αὐ Σ ϑἰτηπηΐαβ ; 10]- 
ἀθιηχαο Υ. 122 νεῦρα βόεια. » Ιάδῃη νἱν ἀοοίι5 ἀθ δοιὸν 
βθη{ οατὴ Ηθοκογο, ἔτι δαΐθιη ΡΟΠΘἢΒ ΡΙῸ ἐπί : τὶ ΡΙο- 
ΟΟΪῸ5. υϑαμπῃ ἰδ ρἴ886. υἱάθίυνγ ἘΠῚ τηυΐδηβ 'ἰπ ΟΠ ΔΝ. ᾿ς 
ΒὰΠΟ ἀδηγθμη Ὑἱᾶθο ἴῃ δᾶπάθγη οηθη αι οηθ ἱποί 556 
οἰΐαμη αεοἰδίϊα πη, Θίαγη. Εἷ{{. δηΐξᾳ. 1844, τὰ, Ατρ. ἢ, 90. 
- 3 Νικόμαχος ἨΘΟΚΟΙΙΒ, ἃ|1ἃ 4Φσαιι6 ἰθηΐδηβ 1, Ρ. 391 
864. --- 4 ἕλιχος ΡΙδη.: ἕλχος Οὐάθχ,, οἵ ἴῃ τηᾶγρ. ἔνδον, 
ΡΘϑβϑβίιηδ οοῃ͵θοΐυγδ. 

ΟΧΙΝ. Τιϑμηᾶ : ἀνάθημα τῷ Ἡραχλεῖ παρὰ Φιλίππου 
᾿ τοῦ Ἀμύντου. ϑδἰηιηιὶο {νι θα ἴῃ ΡΊΔη., φαοαδιημηοᾶο 

ΟΧΙΙ. Πθῃμηὰ : ἀνάθημα τῷ Ἀπόλλωνι παρὰ χαιρς (Ἰηΐ6Ὑ. 
Ἰϊη. οογΓθοΐα μη χέρε ) Δαϊλόχου καὶ ἸΙρομένους. « Νοιηθη ᾿ 

ἀπορηΐα 'ρ80 Οοαΐοσθ, ἰῃ 40 Ῥγθΐθυ « Φιλίππου Θεσσαλ. » 
βουϊρίαμη οἰϊδπὶ τοῦ αὐτοῦ. « θχ Μαδροάοηΐϊ ΡἈΠΙΡΡιιβ, 
Θοιηθίτιϊ,, δ νἱάθίαν, ΠΙϊὰ5, ἰδυτὶ ἴῃ ΟΥΡοΪο, ΤὨγδοίθ 
τηοηΐθ, οδοϑὶ θχυυΐαβ ἩθγΟ;, σθηθυ 5. δα] δυοίονίὶ, ἀθαϊ- 
οδΐ. ΝΟΒΙ168. ογδηΐ ἔθυὶ Ῥῳοηΐδο ἰδυν!, ὧν τὰ χέρεα ὑπερ- 
μεγάθεά ἐστι, Ηδγοδοΐ. Υ11, 126. » Ψψας. ἴῃ δαηάθδιη ΤΟΙ 
Βοαυπηΐαν 8118 ΘρΙ σγδιητηδΐα ἄπ --- 2 ἀμφιτρνῶνίδαι (516) 
Οοά.; Ἀμφιτρνωνιάδα Ε]Δη. Ῥαἰίναπι τϑοΐθ ργίυ 986. 
-- 3. «Τεσσαρ., Υἱᾶρ δὰ ορίβν. 90, 4.» δ. -- ὅ. « Ὀρόη- 
λόν οχυίοηυμ αϑί οἰϊδιη ἰῃ ϑθαιθηΐθι5 ορίρυν. Αρυὰ 
Ηοτοἀοΐμυμῃ Υ, 10 οἵ Βίγδθοη. Υ11, Ρ. 329 βου θῖαν Ὄρ-. 
ὄγλον. ν» Μοϊηποϊι. Ρ. 221, αὶ ἀρίπαθ ἃ πολύολδος ῬΓῸ ἁ. 

ΣΝ δ αι νὼ Σὼ Δλυωα,-. «ὦ 



ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΟἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. ι 
γ» 
ΜΕ 

Ἵ τῶν βου ρϑὶς Βοῖββ., οἵ δηΐθ 05 91}80005. δὰ ᾿Απαϊθοίᾶ | - 2 σταγῶνι Οοά. --- ὃ. « Εἰίατη ἃρυὰ ροἀθϑβίγοβ βου ρίο- 

ΠΟ ΞΡ ΡΠ ΤΉ Το 

͵ 

Ἵ. ΥἹΙΙ, ν. 344. --- ὁ Ἡμαθία τοίῳ οοἀᾷ., οοτγ. Μεΐποκ. 
Ῥτγομοιῆθη Ροβυδγιπί οἴϊδπι 186. δὲ Βοῖεδ., 56 οὔτ οἰϊ- 
8ἴοῃ6 πὸῃ (δγοπάδ. Ῥεἶπάο Οοά, πιχραίνεται, ἀπαι8 ΠἸξο τὶς 
πο υηρναιδι 

καὶ δειράδες, οἱ τραχώδεις τόποι τῶν ὀρῶν. Ἐχ Υ΄. 2 ἰάδιη : 
" ἐρημοποιός. Αἃ γογβῦτῃ 3, αὐ ρυΐο, τοβρί εἶθ η8 : 
ὄνομα ἔθνους. » Β. τ". μαχηδονιχὸν ϑυϊάδδ, ᾿Δαρδανεύς" 

βοᾷ οοᾶ. Τιοἰᾷ. μαχηδονίους, Γγοαασπξὶ ρουτηυζαίίοπα Πϊΐογα. Ι 
ὀλετῆρ᾽ Οοά. εἔ ΡΊΔη., οοττοχὶε Βγυπο- ἢ ΤΌΝ α 6 ου. --- 3 

Κἴυπβ, Ῥγοθαηεθιβ Βοίβ8. οἱ Ηθοῖς., ἰρβοάαθ 786. ἰπ ΑΠδ]6- 
ΘΕ : « ῬΒΠΙΡΡι5 Παγάδποβ, ρβεγρϑίιιοβ Μδοθάομῃμῃ ἢο- 
Βίαε5, βυρεονγανὶξ οἰνιηρ. 149, ἃ. 1. ΝΙΒΠ ἀρίϊι8. ἴῃ [4}} τὸ 
δρ ἐμοῖο ὀλετήρ. » Εἰίδτα ατοίυβ δὰ ΡΠ] ρριτὴ γί. --- 
ὃ. « Ἔρεισμα. οοηΐ. φράγματα 6ρ. 110, 4. » Π. --- 7 οὗ οἱ 
ἀειχὲς ΗδοΚοτι5, ἰουτη]α Ποιηθυῖοδ. Οϑάδκ δὲ Ρίδη. οὔ τι 
ἀειχές, « φιοὰ ἴῃ ΠΗ ΘΓΞΌΓΩ Γαΐπι]8 γοοΐα δπιιηοϊίυγ. » 
80. οοη]. οὔ τοι ἀειχές. --- 8 πατρῴας ΡΙδη. Αἰΐογιμ ἴπ6- 
ζὰν Ηροϊ., οἱ Βοῖββ. : « ΝΌΠΪ]ἃ ἔα] 5δ[15 τηᾶσπᾶ οαπδα ΟΌΓ 
Ἰεοῖο Ραϊ. ἰπ πατοῷα τηυΐαγοίαγ. » Οὐοᾶ οαἀϊάογαΐ 786. 
εὐακαυναμ δὰ Ῥογϑη Οτοίθηβοῃ, ἀυθτη Ηδγοῦϊθ5. ΡοῚ- 

υἱΐ 

ΟΧΥΙ. 1μσπηπια : εἰς τὸ αὐτό. [πα Ρίδπιὰ, ἱπδετ δἰ τ 
δὲηιηιῖα. --α 1. Μινυχμάχε, ν. Ευτῖρ. Ηδγο. ΕὐΓ. 50 οἱ 
6]5 ἱπίογρρ. --- 2. Εριποΐοη λευρόν, φυαοᾶ ποηιΐποτη οἵ- 

ΤῸ ΔΓΌΟΓΟΒ, Γοϑρθοία ἐγασία μη, ἡεαΐγο5 Ὑοοδπίαυγ, Ἐχϑηη- 
Ρἰὰ ςοἸορὶξ ἀδίαδκον. Π6 βίο Ν. Τ. Ρ. 104.» Ψ9ας. Ἐῤ ἀν 
ὙΠ ροοίω οχϊπηῖο αἱπαηξγ 6ἃ γοο6 : μελαίνης μητρὸς μέθυ, 

᾿ Ἑατίρ., οἷο. 

Ἶ “Οχν. 1μθμηπιᾶ : εἰς τὸ αὐτό. --- 1, « Ηΐης 5υἱάδ5 : δείρα | ΟΧΧ, Ιιϑιηπιᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ ἐπὶ τέττιγι. « ΟἸοδάία 
᾿|8θ ἃ Μιι5ῖ5 διατὶ οἱ Ῥαϊδάθιη οοἴογο ἱογίαϊαγ, οὐι5 

(8 οογγδοίογε ὑδρεχμῶι, μοδὶζο Ὑ ΒΌΡΟΓ χ) χυδιοῶντα Οο- ᾿ 
ἀδχ ; τὸν βρεγμῷ (οἀά. νεϊ(. βρεχμῷ) κυδιόωντα ΡΊαη. 703. 
ΒΟΔΙ͂ΡΟΓ τὸν βουχμῷ χυδ., φυϊ Βαυᾷὰ ἀυθθ οἰΐδτη χέρασιν. 
Βοῖ58. γϑοθρὶξ χέρχσιν, τὸν βρεγμῷ κ΄. Ῥγοροβίξαμῃ ἃ 78400Ὁ- 
βίο, φυὶ δά άορδξ : « Μυϊΐο ἔδιηθη σου ἀὈ ΠΟΥ ΒΓαπο- 

- Καὶ Ἰθοῦο, τὸν ὕ δρ εἴ κυδ., 480, 5 80 πὰ ᾿Πογὰ αἰβοθββουίβ, 

μιαϑίοθ ἰηβίθαΐ. » “ας. --- 3. « Ηἰἶπο ϑδυϊάδβ : ζαθερεῖ" 
ἄγαν θερμῷ. Ἐΐγτη. Μ.: ζαθερές " τὸ μεσημόρινὸν χαῦμα. --- 
3. Ηίης ἰάθη : προίχιος" ἄνευ μισθοῦ. Εξ : χελευϑήτῃσι, του- 
τέστιν ὁδοιπόροις. » 8. 5ϊς ΡΊΔδη., χελευθητῇσιν Οοάοχ;: δὰ 
δηδιορίς ἰδσοῖὴ τοάπχὶξ Μοίηθι. Ρ. 124. --- 4. « Ηἰἷπο 
ΓΌΓΒΙΒ δυϊάδ5 : ἔρση, ἡ δρόσος" οἱ γὰρ τέττιγες δρόσον σι- 
τίζονται. ΟἸοδᾶδ Απδογθοηξβ οἂ. 43 : ὀλίγην δρόσον -πεπω- 

χώς. 101 ΕἸΒοΠΘν. Οοηΐ. ΥἹΙ, 6ρ. 195, (96: ΙΧ, 373, 3. 
Ουοά σοτημηθηπΐαμη οοηζιΐαξ Οδπιι5 δὰ Αὐβίοίθίθμη. Αἢ- 
ἄἀγοαὰβ ΟΒθηΐοῦ ΕἸοσ. 1 : 

Εἰ εοπῖηῖ ἰα οἰφαῖο, απεαν ἐδ εἴ65 διεΐ550}8., 
ὧδε γαπιθαμ ἐπὶ γαπιθανα (ΟἹ ἃ ἰΟὩΥ γεροβέθ, 

απ Ῥεὶ ἀὁ ει ποιγτὶε εἰ απ ρμέὶ ὧδ τοβέθ, 
δ᾽ ἐσαψε.... 

- ὅ. Ηἰπο ϑυϊάδϑ : εὐπήληκος᾽ καλὴν περιχεφαλαία. ἐχού- 
σὴς. --- 6. Ῥγο οἀϊΐο ὄψη ϑβογῖρϑὶ ὄψει, φυοᾶ 65ξ τηδοῖβ 
ἴῃ υδ8ὰ, δ θοίαγαθ 6 ἃ Ρ]απυᾶθ, δὸ ρτὸ νγίοίδία οἰϊδτη 
ἴῃ Ῥαϊδέϊπο [ φυὶ ὄψηι, 5 Ρδγροβίίο εἰ 1 οἵ, οἰϊατη ἃ δια 

ἘΕ Ἷ Ι ἴῃ Ὦ δὶ ὦ ὰ ί . {Εξδ Μεοίποι. 
ϑμαϊξ,, τοϊῃὶ [αΐθοῦ πράγματα παρέχειν. --- 3 τό, ὑδρεχμω πῸ 5 αν πεῖν σύν. ὦ εἰμ ἀΐσττη ὄψει. 1 --- 7. Ὑαυϊρο τόσσον Ἀθήνη ἐξ ἡμέων [ ΡΊδη. ἡμείων 7 

ἡ γὰρ... Οοάδχ ᾿Αθήνῃ, ᾳυοᾶ τεούθρὶ, οἵ ̓ῃηχὶ βθααθη.- 
ἴα : ἐξ ἡμέων ἡ γὰρ παρθένος αὖὐλ. Ηδθο [υἱ οἵ ατοί! 
ΤῆΘΠη8 : 564 δγγαυϊξ ἰπ υογίθηαο αὐλοθετεῖ, φυοᾶ 5ἰσηϊῆοαξ 
ἐϊδίας ἐπί εἶ, ἱπυδηϊί. » Β. Οὐᾶτη ἀἰβεϊ ποῖ ἤθη ΟῸΓ 

᾿ΒΘῊ 5ἴτη βθουξαβ δρραγοί. -- 8 ἀθλοθετεῖ Μοϊποκίιβ, δηθπᾶδ- 

ἴῃ Οοαϊοα μαροΐυτ, 5υ! θα χμῷ τοὶ γμῷ ἃ Πγατίο δχ ργῶ- 
ἐοαθηξο δρίρτ., νυ. 4, δῖα. » Εβξίδιηι ἴῃ ποΐξξ. τηββ. Βγαπο- Ὁ 
ΟἈΕ διθηἀδίϊοπθπι « υθγδτ » 6556 σδηβοί. Τΐϑιη Βοίμῖι8. 
--- 9 αὐαίνοιτο ΡΙδη. εἰ ϑυϊάδβ, 4 Ἔχρ. ξηραίνοιτο. Οοάδτ 
αὐχίνυτο οἴ ἀέξει Ξῃ ροΓγροβίίο οι. ΕΑ ῸΓ ἀέξοι, τ ἰπ ΡΙΔη., ᾿ 
56ἃ υπῖΐσο γογαμ Ραΐο ἀέξει. --- 6. Βέροιαν ὕγθοτη δὰ τὰ- 
ἀἴοθβ Βουτηῖ τηοηξῖ5 οὐπάϊάογαΐ ΡὮΠ ρρα5 Ατηνηΐδθ. Θυο 
ποὴ οἰποϊξαν απο ἱπίθ!Πἰρὶ ἃ ϑδηῖο,, πο ἢ] τὰ Πϑιηθί τι, 
βἰσηϊποαΐατη Αηξραῖτο 6Ρ. 115, 3. 

ΟΧΎΗΝ. μοι : ἀνάθημα τῷ Ἡφαίστῳ παρὰ ΠΙολυχρά- 
τοὺ: χαλχέως. --- ῶ. ἄγχειθ᾽ ΡΊΔη. οἴ ΠΟΙᾺ} δυϊάς, οὐ- 
ἦπι8 τη ϊογοβ οἱ Ραᾳ]. --- ἀ. « Ηΐηο δυϊάδβ : ὀϊζυρήν᾽ ταλαί- 
πῶωρον, χαλεπήν..» Β. 

ΟΧΥΊΗ. Τϑπιπᾶ : ἀνάθημα τῷ Ἀπόλλων: παρὰ τινῶν. 
« Ὀοαϊοδηΐ ἔτοϑ ἐγῖα : 50ββ, ΡΏΠ6, δὲ ῬΡοϊγεγαΐθβ. [πάᾶ46 
δαΐοιη πουῖξ ατοί!5 6556 ΠΠυτη ΒογΌτα ἢ ατὴ ἢ ΡΥΦ ΡΟ ΚΙ ΠΟ 
ἐχ γτδροΐθπαᾶδ δηΐο Σώσιδος, 480 ἰγδηβροβίτϊο ἔγοαθθηβ οβέ. 
Ὑίᾶδ δὰ ΕΥ̓, 6. 3, νυ. 58. γογΐοπάυμι ἰσι (αν : Πὐτὰ, ἃτοῦβ- 
48 δὲ ουσγα τγοϊία ροηιηζ ἃ ϑοβίαθ, ΡΒ] θαι οἔ ΡοΪυ- 
ογδΐθ : οἕ Π16 δου αίοῦ σογηθατη ἀγοῦτῃ, 1 ᾿ττίοθι ἸΎΤΆΤη,, 
δῖο υϑπᾶΐοῦ ἀθαϊξ μ]θχα ᾿πᾶ, εἴθ». Β. -- 4 ὡγρευτὴρ 
ΡΙδη. 

ΟΧΙΝΧ. Γιϑιητὴδ : ἄνάαθημα τῇ 
ἀοίδπαϊ ροββαηξ Προς ᾿ΐα βουιρία, ργορ ον ἀἰββουῖξ Ηδο- 
ΚΟΓῸΒ : « ΤΟΙΡΙππν ὙΘΠΘγΙβ ΔΌΓΘΌΓΤΩ αἷοὶ ΤῊ]Ε] τηϊγατη υἱᾶδ- 

Ἀφροδίτη. --- 1. Οὐδιησύδηαο 

ἔαγ; φυδγο δριμϑῖο βο]θτηπἱ ον Ὑ ποτ ΕὙῚῸ} 5010 ἀβᾶτ 
Ῥοοίγίαπν ραΐο, οἵ 516 βου θΆτη : 

Κεῖσαι δὴ χρυσέας ὑπὸ παστάδι τὰδ᾽ ᾿Αφροδίτας. » ι 

τίοπα οοτίαᾳ. σοάϊσυτμη αὐλοθετεῖ Τουρίυβ οἵ Βγαποῖ. δχρὶῖ- 
οδραηΐ ἐϊδίαγιηι σογαηιπα ἱπιδί εἰ, ατοΐ5. ἐἐδέας ε16-- 
»οπῖξ, αὐογϑαΐιν" (6χ ποΐδ παγγδίϊοηθ), 7800 }05. ἐϊδίαηυ 

εοπιροηῖξ, ἱπυεπὶξ,, 0011. ῬΙπάατο Ργίι. ΧΙ, 335-18, ἈὈΡ 
5680}. εἴ ΒαΌΚΕ. Ρ. 314 : « απ οἰοδάξθ ΜΙΠΟυυ ἃ ΔΗ ΓΘ 
ἀϊοαπέιν φαοα {{0|85, ΠΠάγυτη ἐδηΐατη σαοάδιητηοῦο τοίδ- 
τοηΐθβ,, ἱπυθηοσῖξ. » Οὐἱ βοηξθηξίοθ, ἀθηΐαιθ αἱΐ αοίβίϊαβ., 
« δ 551 Πηὲ8 τη 6 118 Τοϑροπᾶθαΐξ αὐλοχρεχεῖ, ὙΘΓΡΌΙΩ Ἰδρὶ- 
τ6 Πεΐαμῃ. » 

ΟΧΧΙ. Τομητηᾶ : ἀνάθημα τῇ Ἀρτέμιδι ἐπὶ τοῖς τόξοις. 
Ἐχέμμονυ. [πη ΡΙΔη. ε5ὲ ἄδηλον. « ἘσΒΘΙΉγηἃ ΟΥδΐθηβ15 ἃῦ- 
οαπὶ ΠὈίδπεθ ἀραϊοαΐ. Οὕο ἰδεΐο ροδία οδρυῖβ, ψαΐθιβ ΠΙ6 
οἸΐπτῃ ἰπϑιαἴδβ Ξέττιχογαΐ, βθουγαΐομη σταΐαϊαΐαγ. » 966. --- 
1 χυνθίδες (οἄ.; χυνθῖδες ΡΙαη., Θογγοοΐαμῃ 6χ ϑ148. Βοηΐ. 
Ἐρίβὲ. δὰ σγωυΐστη ΧΧΥΤΙΙ, Ρ. 92 εἰΐαΐ 7846. ΟὙπίμ!α5. οἂ- 
ΡΓὰβ αἰχὶξ οἰϊδτη Ηγτωπο ἷπ ΑΡΟ]]. 91 ; δάάς ἱηίτα ΧΥ͂, 
6Ρ. 25. Οοἄοχ ἱπίογ Ἰ᾿ἰπθὰβ Ἐχέμμου, « 4υϑ ΟΟΥΤα- 
εἴἴο πἰἢ ΠῚ ἰδείθπάα, χαῦμη [ργαῖθυ ϑυϊάδιη} ΟΠΟος 
Ροβουβ ὕδη. Ρ. 37, (5, σοηϊίναμι ᾿Εχέμμα τηριηογοῖ Πΐης 
εἴ εχ Υ͂Ἱ1, θρ. 524.» Ηδοῖον.. Βοῖβ5. : « ἈυΒπκΚοη. Ἐρίβέ. 
δὰ 816. ργοροηῖξ ἴῃ ΠΟΟ σογϑα ἱπῸ ΠΠΘ τὰ πη Δ ΠΟ ΠΘ ΠΩ. ν --- 

3 πέπαυται Οοάθχ, Ξυρογροβιίίο ν, υἱ Ποτοῖ πέπαυνται, εἴ 
5. ὅδο. ἰῃ Θχθιηρὶο ποβίγο Ραϊδέϊπε ΟΟΥΓΟχΙζ, πέπαυνται 
αἶγες. « ΜΑΙπὶ νῦν τε πέπαυται, 51 ΒοΥΥΘίΌΓ γαίῃ Ἰθοίϊο 
πέπαυται. ΒοοορΙ γατγίοἰαΐθιη πέπαυνται. ἀτγοία5. τονε 
[705. 50 Δ σο ΓΙ] ΘΟΠ] ΘΟ ΙΓΆΤΩ πέπαυσθε. » Β. Εἰξίατη Μεὶ- 
ποκία8 ἰδπαῖϊξ πέπαυται (ΕΝΒΘΙΩΠ43), Γϑοΐθ. --- 4 ΡΓῸ ἡ 
θεὸς ΗΘΟΚΟΓῈΒ ἱπσοηΐοβα οοη]θοὶξ ἤθεος, 7εσοπῖ5, ἀθ ΕΘ Θπι- 
τιᾶ; 568 ΔΙ ἰδγαπη πο δχουσῖ ἘΘΒΘΙΗΠΠΔΠα (9 πέπαυται) 
εἵ ροεΐα ἀϊσηΐμβ 6558 4018. ποὴ υἱάβξ 

« Μαιας, ΟΧΧΙΙ. Γιοιτοᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ. -- 1. 



830 
'χ ΠΟΙΊΘΕΙΟΟ ἐγχείη γ6] δόρν μαίνεται ἐν παλάμῃσιν, Π. 

Θ, 111; Π, 74. Εἴ ἴῃ Βαβίδμη ἰγϑηβίι οριἐμοίοη, 40 

Ὁ δβίομογι8. ἰρϑᾶπι ρα βηᾶΓι πὶ ἀθᾶπι οὐΠᾶγοΓαΐ 80. 500]. 

Αὐἱβίορῃ. Νὰ}. ϑ96ά : 

Παλλάδα περσέπολιν χλήζω, πολεμαδόχον, ἁγνάν. 

Ρίπᾶαγαβ ἀποααρ αἰχίξ, ἐν πολεμαδόχοις Ἴλρεος ὅπλοισιν, 

Ῥυίμ. Χ, 23. » ὕαο. ῬΙαῃ. θοῦρι, Οοἄ. θοῦρε, 4υοα 5οΓγᾶ- 

μὰϊΐ Βοῖθ5. 6 χράνεια οοηΐ. 6Ρ. 123, 1. --- 8 ἣ Οοᾶ. ῥγῸ ἧ. 

ΑΡοΟρΓ. ΒΔΓ. ἧ. --- ἐν προμάχοις ἰδρύσας (οι ποίδ ἀοργᾶνα- 

«ἰοηΐβ ) δήϊον ἀμπέλιον ὕοάοχ, αΐ ἰῃ τηᾶγρίηθ : γρ. ἀμπέδιον, 
ἱ ζήτει. (Νοη δχϑίαϊ δρίσγ. ἴῃ ΡΙδη.) Θυῶ δυιάδοίογθ ο0- 
παία, γύρα οἰϊδιι γδηβροπθηΐθβ, ἰθηΐδγαηΐ οὐἰτοἱ. Ῥο- 
βίγοιηο σδοοθβίαβ ἰπῃ ΠΟΙΪ5 ΠΙ58. : « Εοτί. ἐν προμάχοις θύσας 
ὃ. ἀμπ., {υγοῦα5 ἐπ ργοϊϊο. Οοπί, ΠΙᾺ. Ἐ, 87, 249.» 
56 ορτορία Μοίποικίαβ Ρ. 138 : « Ἑφυϊάθιη ὙΘΓΘΟΥ η6 ἃ 
αυἱᾷ ἀἰκοῦῖς ροθία ψυᾶμι υἱγὶ ἀοοί βυβρίοδηξαγ. ῬΥΪΠΊΌΓΩ 
{Ππᾷ πο Ῥοΐοϑί ἀυθἰξατὶ, φαίη παβίαμη ροοίδ ᾿ρβ58η) Ἰο αθη- 
ἴοι οἱ δὰ δὰ 4 βιιρουίογο αἰβίίομο ἰηΐογτοραία ογδξ, Γο- 
Βροηοηΐομι ἱπαχουὶξ. Π 8406 ΠΘΟΘΒΒΔΥΟ ΓΟ ΟΪΓ ΓαΡ ῬΥΪΠΊδ 
ΡΟΥΒΟΠᾶ ; ΠΟΩῸΘ ϑᾶμὶ οοπ͵θοΐιγα ἱπίθγγο Οραβ δϑί, βθὰ δᾶ- 
Ῥοιηαβ ἰπ δήϊον, Ταοὰ ῬΓῸ δηϊόω ἀἰχὶξ ΑΡΟ]]. ἈΒοᾶ. ΤΠ, 
1374. Ηοο 5ὶ υϑῦιμι δϑί, οοηβοααϊίυν ἴῃ ἱδρύσας Ἰαΐογα Πο- 
δ{{]8. βορὰ] ποίηθη, οοπίγα ααθιη ΜϑηΐιΒ ρυρπδνυθγαΐ, 18 
Ὑ6ΓῸ Υἱχ δἰϊὰ8 6556 ροΐοϑί Ζιυδῦλ ρΡορυ]ὰ8 Οὐ δαγιι. 
Μρηΐαχη δαΐθην Π]Πατ ῬΆΠΙΡΡΙ,, Τοιηθίγιὶ ΠΕ, 1886. Γ}]]- 

ἴοι βαϑρίοογ, οαὐα8. ἀθ Οαγυ818 υἱοίογιπὶ οο!ογαΐ ροθία 
ἈΠΟΠΥΤΆΙ5. Αηΐῃ. ΡΊδη. 6 : χοίρανος Εὐρώπας... ἘΠ βάθη 
ῬΒρρὶ οοπίτα Ὀαγάδηοβ, Πηϊ τηδπὶ Οαγυβῖβ σοηΐθμ, Θχ- 
Ῥϑάϊἴο πηθιηογαΐαν ἃ ΡΙυσθα8. (1. 6Ρ. 115, 3.) Ηδηο 
(οηϊθοξαγαπι δὶ 418 60 ΘΟΠΥ6}}1 οχἰβἐϊπηθί, φαοα ποθὴ ῬγΟΡᾶ- 
Ὅ116 6586 υἱάοδαίαν Νίοίδτη Μιϊθϑίαμη,, ΤἬΘΟΟΓΙ ἐδίθιη, 

ῬΒΝΙΡΡΙὶ εἰδίομι οί 556, πἰ 81] ἰτηρθᾶϊο αιιομηῖπιιβ Μϑηΐτι8 
ΤΡΗΪογἰ5. τη Ἶ}65 [1586 βίαδξιδίαγ, 46 Οὐ} 18 Ἔχ ΡΘα ΠΟ ηΪθι18 
ορηΐτᾶ ΟαΥγβ5 βυϑοθρίϊβ υἱᾶθ Ροϊγϑπαπι ϑἰγαίΐθρ. 1Π,| 
8, 8. 60---Ο2.» ὕηρογαβ {(. Βο ἐγῶσο Ῥ. 834) 8ϊπ6 πηυΐαδίίοηθ 
Ὁ}18 5ουὶ ΡΟ586 ρυΐδΐ ἐν προμάχοισι Δρύσας, 600]]. ΡαΓδᾷο- 

ἈΝΤΗΟΠΟΘΙ ΡΑΓΠΑΤΙΝΑΕ 
διδιητηδίθ οἰγροὶ σγάϊα ἂρ. Ῥαυβδη. Χ, ὁ. 21, 5: Ἧμμαι 
δὴ ποθέουσα νέην ἔτι Κυδίον ἥδην, ΡΓΟἮ μάλα δὴ π.» -- 

2 ὑποῤῥοφίας (οἅ.; ὑπωροφίας ΡΊδη.; οογγοχὶῥ Βγοάδθιι5. 60] 
Ἰαΐο 5ἰιηοηϊἀϑ δορὶ γδίητηδίθ βυργὰ 2,2. Νηῷ ΡΊδη. Ὑποῤ- 
ῥοφία πὰς ὕδοοῦβ. ἴο ἀυοάὰθ βθοιηάμσμη Οὐάϊοθιὰ οἵ 
δυϊάδιηη, ΡΓῸ ὑπωροφία, φυοᾶ Μοἰποὶίπβ. ἔοποί. « Ηΐηο 
ϑυϊάδβ : ἀλχιμάχη" ἡ ᾿Αθηνᾶ, ἣ ἐν πολέμοις χραταιά. » Β. 

ὕηρογιβ Παλλάδος ᾿Αλχιμάχας. --- 38 χεχονημένα Οοᾶ., 86ἀ 
δἰΐογυτηι ἴῃ ΡΊδη. ϑυϊάδο ἰδτὶ Παοίυδηΐ ἱπίου --- ἰσμ.., --- 
ιμ.., --α ταμ. --- 4 ἀεὶ ΡΙΔδη., ὈΓδίοΓ δᾶ. Ῥγΐπο. ΗΘΟΚΘΓΙΒ 
οοΥτίρὶ! ῥυσαμένα, 568 114 οϑΐ ταΐϊο ἴῃ Βοαιθηΐθ Θρίργδηη- 
τηδΐο,, Υ. 2. Ὡ60 ΔυϊΟ δ ΠΙΟΥΘΠΏΠ,. 

ΟΧΧΥ. Πιοϑιηπᾶ : εἰς τὸ αὐτό. Ιη Ρίδη. οδΐ ἄδηλον. Ρ8ἃ 
ἀσπὶς Ἰοαυϊίυν. --- 1. τῇδε, ἴῃ ΘΙ Ρ]0 δ᾽. « Αὐΐ τεῖδε 
δυΐ τᾷδε 5ου]θοπάυτη. ΕἸΟρδηΐΟΓ Ηογτηδηπιβ Οραβο. 1, 
Ρ. 93, χάμνον ῬγοῸ χαλόν, φαοᾶ ρᾶγαπὶ ἀθοογαγη ΟΡ 5. Ρ6- 
οἴοτῖβ δρ  ἐμποίοη οϑί. Οοαϊοῖβ ἑδιηθη Ἰθοϊ ποι (αθέαγ Πο- 
ΤΩΘΡ ΟΠ πάρος χρόα χαλὸν ἱχέσθαι. » Μοϊηεῖ;. Ῥ. 91. ἈθοΐΘ 
δαᾶϊξ ΗρΟκοΓαβ, χάμνον στέρνον ἃ (ὉΓΕΪ Υἱγὸ ΔΘ Ππμη Υἱ- 
ἀοτί, οἵ πηϊηΐπιθ ταΐγιπ 6886. Οἰγρθαπ ἃ ΡΟ]ΟΒτ[υἀϊπ6 
Ἰαᾶδγο ἀοτηϊηὶ ρϑοΐαβ. --α 3 ἅπερ ΗἩΘΟΚΘΡῸΒ ΡῬΓῸ χαίπερ, 
ἀβυπᾶοίο Οὐ δη5115 τηϊπί μηδ ἱπθρίο. --- 4 δεξαμένα ΡΊΔη.; δὲε- 
ξαμένη (οἄ. οἱ δυϊ4., φαΐ Βίηο : χάμαξ' ὀρθὸν ξύλον " λέγε- 

᾿χαι θηλυχῶς. -- 5. χλειτοῖο σοᾶοχ οἱ ἔγϑβ "τὶ ΡΙδημπᾶθδ, 

χὶβ ΤΠΘΡΔΉΪ5, ΘΟΤῸ]]. 22, ἢ. 448 ; ἸἀθΙ 6 Γοβί υἱέ Βίθρηδηο. 
ΒΥ2. Υ. Δρῦς, πόλις Θράχης ... ὁ πολίτης Δρυεὺς χαὶ Δρύ- 
'σῆς. Οοἴθγαπι) ΒοΙββοηδαϊα8 Ζαοαὰ6 ρΡγοδάθηξαμη ΟΥ̓ - 
ΘΟΓΌΙΩ ΘΥΤΟΓΘΠὶ ἀοργθ μοπαθγαΐ. Ἐπ 6} 8 ποία] : « Οοη- 
Ἰθοἱξ 540. ἔθρισας. Βογιρβὶ ἔθρισα. Ηδϑία Ἰοαιυ αν. » 

ΟΧΧΙΠΙ. Τριμᾶἃ : εἰς τὸ αὐτό. ---- 1 τῇδε. οοοχ,, ΘΟΥΤ. 
Μοΐμθκ.: ἤδη αἰα]οοία5. σοηβίδηβ ἴῃ το] αἷβ. « Ηἰηο 581- 
85 : χράνεια᾽ ἐχ χρανείας δόρυ. Ε ΘΧχ γοΥϑιι 4 : ἠνορέη" ἀυ- 
δρεία. » 8, --- ἃ δηΐων Οοἄθχ, 568 ἃρια δυϊάδηη ορ μη αι- 
406 δαΐδων, φαοᾶ Κυβίογιιβ οοΥΓοχίζ. ονυξ, υἱ στόνυξ, ἀ6 
4υδνῖβ οἰϑρέα6 αἰἸοϊἑα. --- 38 εἰμένα ΟΟΟΘΧ, ΘΟΥ. 58] 88. 
-- 4 ἠνορέην ἃΡ. δυϊά. 

ΟΧΧΙΨΥ. ΤιΘμ πᾶ 
στρατιώτου. 5. Π}}16 ΘΡΙ σΓΔΠΊΠΊἃ 5 ̓ Π]Ο 1489 Βα ργἃ, 6Ρ. 2. --- 
Δ « ῬΙὸ βροτέων 7Δοο δίυβ οοηθοὶξ βριαρῶν, ρΙΟΡδηΐΘ 
Ῥρουκααρ. ΒΙ0]. Οὐδ. Νογὰ {. ΤΥ, Ρ. 47. ϑυϊάδθ, «αὶ 
βου. ἄημαι, ααοᾶ οἵ ἴῃ. ςοαϊοο Ραϊδίϊηο βου ρίαμῃ δϑί, 1ὰ 
δχρ]ϊοδί ρου ἀνάχειμαι, 4 ἰηξογΡΓοΐδίϊο δὲ ΡΙΔηιθ0 γοῦθῸ 
ἦμαι οσοπγοηϊοί. Οοηΐ, ΘΡΡ. ὅ2, 123, 128. « Β. ῬΓΪᾺΒ ὙΔΥΙΘ 
1οηΐαΐατα : Μοΐπθι, Ρ. 146 οοη]. χρατέων ( ἃ χρατύς ) γ6] 
χρατερῶν, « αυοᾶ τοθιϑίδθ. Τηδηι8 ΘρΙπϑίοη οϑί ἃρ. Ρίη- 
ἀγα ;» ΒΟΠηρἰ ον ΐπι8 στιθαρῶν, ΤηρδΙΒ εὐρώστων, 

οὐὐα5 οαϊξξ. κλεινοῖο. « Βογίρϑὶ Κλείτοιο, Ποηῖθη ΥἹΓΊ Θηΐπη, 
ἀοβιἀογαθδίαν. ἡ ας. Τἰββθηβαμη ἵπ ΠδΔῸ ΤῈ ΒΌΠΤΩ 5ἷ- 
σηϊποαν! Βοίθ5. δ ΟὨγβίοα. ν. 268 δ βϑρῖιβ δι δὶ. --- 
6. «Εἰ δᾶ 5θηϊθηζίδιηι ἃρίϊι8 οἵ δὰ τηόγομὴ Θ]ΘΘἸΔΟΟΓῸΠῚ 
ῬΡορίδγιμῃ υιἰζαἰϊ8 οϑϑοΐ βλοσυροῦ φλοῖσδον ᾿Ενυαλίου. » 
Μεοϊποϊ:. ; 

Ῥοβέ Πιοο δρ  σγδηηπηᾶ Ἰδοιπᾶ δϑέ ἴῃ Οὐάΐοθ Ὑθβιιὴ 86Χ, 
Οὐ 5]018 ζήτει. 564 ἴῃ ΤηΔΥρΡΙη6 ΒΟΥ Ρ[ΌΠη : οὐ λείπει ὡς 
οἷμιαι. 

ΟΧΧΥΙ. Τιοημᾶ : ἀνάθημα Διοσχορίδου. ---- 1 τόδ᾽ ΜεΙ- 
ποκία8 Ρ. 162, ρΡγοραηΐθ Ηθοκοῖο; σᾶμά τοι Οοᾶθχ. Ποίηθ 
ΒδΙτηδϑὶ 5 Πολίτον, ΠοΙβκίιβ οἵ ΠΓΌποκί 8 Πολύγνον, 1,0- 
Βοοκῖα5 Ῥδίμο]. ὑγοὶ. Ρ. 390 Πολύλλου. « 564 πἴ8}} τηυέδη- 
ἄυχῃ υἱἀδίαν. 5: ΠΊΠΠ πλπ ΠοΙηθη Δινύττας ΠΔΡ65 ἂρ. Ῥδιι - 
858η. ΥἹ, 8.» Μοϊηθοξ. -- ἃ. Νἰδαπι Ἰαΐογο ἴῃ ἄλλος ΟΥΏΠΘ5 
οοηβοηϊιηΐ. Ηδγηΐιβ Ὕλλος, Τυγν ἢ 5 Γάλλος. Βοΐβ5. : 
« Οοπηἠθοὶ Δᾶλος, φυοᾷ Ρ]Ορταρ ἶο6 ῬΓΟΡΔΌΪ6 δβί : 
ΑΛΛΟΣ, ΔΑΛΟΣ. 86 δχϑιηρίαμη δ᾽ 5 ΠΟΙ Ϊηἶβ ΠΟ Βᾶ- 
Ρθο, αυοᾶ ΡῬγοηθῦα Ῥοβϑίιηη. ὕτὴ85 Δαλὶς Τηρηογηἃ 
(δήθ. ϑ1 488 Θχ θεῖ νυ]ϊσαΐαμη ἄλλος, ἴῃ Θοῦρον χαὶ θού- 
ριον, πολεμικώτατον [ 0] ΠΌΤ ΤΩΘΙΙΟΓ 68 ἀπὸ Κράτας]. » Β. 

᾿Μεϊπομίαβ Θάλλος, « ρο5518 δἰϊδιη Ἴλλος..» ΠΙᾺ τρϑοθρίξ 
ἨΘΟΚΟΡῚΒ 1, Ρ. 74, ΠΟῚ ΤΠΘΙΠΊΟΓΠ8 (88 ἰπ ῬΓΐΟΓΘ ΟΌΠη- 
᾿ τηρηΐδίοηδ ἀἰββουπουαΐ Ρ. 49 : « Κσ'8ημπηὶ 6886 Ὑἱἀ Ὀ  Γ 

:- ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρὰ Τιμάνορος ᾿ 

ἨθΟΚοΙ5. βριθέων γ6] ἀπ᾽ ἐμόδριθέων : ἀιιδδ ομηηΐᾶ πὖ ἃρί15- 
βίτηδ, ἰΐδ ἱηοοιΐα ; 56α σου απ φπιοα ἰάθη Ἠθοκουι5 σρϑίϊ- 
{1} 1, Ρ. 71, ἅμμαι, 80 ἅπτω,, « Π8Π} ἴῃ ἄηυναι Οοαϊοὶθ Η 
ΤΩΔ]6 Ῥἰοίατη ῬΥῸ σοηαΐπᾶ ᾿ἰΐοτα Μ. Ἧσθαι δαΐοιη, Γροία 
αἀἰοίαπι ἀθ πιᾶϑία δρ. 123 οἱ 4110], ἔδυσὶ ποὴ ροΐεβί ἀθ οἷγ- 
Ῥθο, 4] νυ! ἅπτεσθαι. Θυοα γοϑίιθηᾶάιπι οἰίϊδτη ἴῃ ορὶ- 

ἄλλος, 51 ΔΗΪΠΊΟ ΓΘΟΌΡΓΑ5 δα ΓΙ ΒΕ[ΠῸ 1 ΟΥ̓ ΠΟΤῚ, ἀπο ορὶ- 
στδηγηλαΐα Θ᾽ 8 θη ΘΠ 6.18. ̓ Π 0] 54116 86 ἴῃ ᾿ἰρ518 ροδία- 
ΓᾺΠΩ 1106}118. Θχοὶριοθαπί: ἀηδ Θχρ! οδηδατη οἰΐαπη ἢ] 
χαί, φυοᾷ ἰοί65 ἰπ ἰηἰ 0 ΘΑΥΤΪ ΠΌμ ΤΘΟυΣνΙξ, Ῥγϑοοθβϑουῖξ 
ἰσίανῦ μος ἸοσῸ ΘΡΙργαιητηᾶ ὈΙΟβΟΟΥ 18 ἴῃ δ᾽ απ Οτδίθη- 
561, ἰΐθηι [ῸΥ ἰββ᾽ πηγὴ Ὑἱγατη,, τα δ ἴῃ 6᾽ 8 Θρὶ ἐαρΡ ἢ 15. ἰπ 
ΒΟΡΒΟΟΙΘΠῚ οἱ ϑοβιΠποὰπὶ {γαρίοο8 βου Ρ 15, οἵ ἴῃ Αηΐμοϊο- 
οἷα ΡῈ. ἰηΐονη)οοία 8118 56} ποῖ 15 ἰάθη σοηϑρίοἰϊαν πθχιβ; 
γ. ἀϊοθπᾶδ δὰ Υ11, δρ. 707, 3. » Ηἰβ ουηῃῖθιβ ΡγΟθ Δ  πς 
οϑί φυοᾶ ΤΏρογιΒ Ροϑυϊξ Δ ᾷος, ΟΥοΐθηβθ ποιηθη, 46 {πὸ 
οΟΡΐο56 ἀἰββουαϊ δέν. Χ, δἔϊδιη ἢ. δηηοΐδηβ ΔΡσΌ 8, 
ἂρίαπη υἱάθυὶ σὙοοᾶθ}}8 λιθοεργόν οἱ ταχὺν ἄνδρα, «υΐᾶ 
λαιός 5 αὖΐδ ὨΟΙΊΘη 5αχδί}18. ---- 38 τριπλόα γυῖα οαϊάογδΐ 
Βοἰβικίυ8. --- 4 γραψαμένος (510}" δήεις Οοἄδθχ. « Ηἰπο 51- 
(88 : δήεις" εὑρήσεις. ΜΑ]Ϊπὶ ζητεῖς, Ῥοβίυ!δηξο βϑηΐθηξα, 
δεα τυ]ίο ργθϑίαί οοπ᾽θοΐιγα [ΤΥ Ὠἰὶ οἱ Δ οσαπη 1 



» Ἐδεθδίιγ δήεις ; Οιαγίς φιϊα ᾿ος οἰδὲ τυοἴἐξ ἢ 
Μογηΐο ἱπέογργοίθ, αυΐ Π00 ΟΔΓΠΊΘΠ. ΡΓῸ Θχθηρ]ο ἱπδοςξο 
ἰηΐογργοίς 5ΥΤΩΒΟ]Ὶ 5.018, ἴπ παχηΐ5 οθυϊ, ΠΑ ΡΟ πῚ 
6888 δα  βεπιᾶραΐ, ἨΠ]1]|ἃ Θὰ πὶ ργο Δ ΒΠΠ αἴ ; πθο. ργοθα Ποῦ 
Ἠδοκοὶ ἴο : δήοις τοῦτο δ᾽ ἔθ ηχε λέγειν. -- 6 χαὶ 
φεῦγε ΗΘΟΚΕΓΙΙΒ το  ἰββίπηθ,, π816 ἰάθπι ἀδίϊνοβ ἱπίΠσθηβ, 
« οὐ ΤΏΔΙΙΙ5 ἴρ86 (ἱπαυ}) ἀϊοδίυγ τρισσοῖς ποσὶ ταχύς. » 
1μιϑβεραίιιν ἢ φεῦγε. ΝΟἢ πιᾶ]6 ΒοίΠΐι8 : (ἢ) φεῦγ᾽ ἐν τρισ- 

τ σοῖς. 

ΟΧΧΥΤΙ. Τιϑτητηᾶ : ἀνάθημα τῇ Ἀρτέμιδι παρ᾽ ᾽᾿Επιξένου. 
« ΤοχυϊαΓ ΟἸγροιιβ, σοὶ ἢδβία, γοὶ ψϑϊθᾶ. Ομηΐβϑαπι δβέ 
τεῖ ἀράϊοδξω ποπιθη. --- 1. Ηἷπο δυϊάδβ : Δῆρις, δήρεως, 
δήρει" χαὶ δῆριν, μάχην. Εἰϑὶ υνἱάδαίυγ ορέϊπηα ἃ νἱτίβ ἀεί 5 
θιηδπαδίσπι ἤλρηο:, ἴαυθηΐ δἔϊαπι ὀρὶ βγαιημηδίθ 178, 4, 
ΤΟΙ χυὶ ἔδτηθη Ἄρηϊ, φυοᾶ ἀράογαπέ (οάοχ οἱ ϑυϊάδϑ, 5ΦΘ 06 
ἀδίίνιιβ 5ῖ6 ργὸ γυϊρδίϊογο βθηἰϊἵνο τορογϊξαγ, ἤσιυγα (ο]ο- 
ΡΒοηΐα : {υδηὴ [ἀ86 ἃ6 βέθρίτιι8 ἰγδοίαυϊ, δἃ υϑῦθα [ηβοτὶ- 
Ρ[οπῖ5 Αοἰίδοιθ ἱεραπόλου τῷ Ἀπόλλωνι, ροϑὲ Ηοϊ]δβίθηϊ! 

οἵ δᾶ ΒΒ ΠΕ βομοἹΐα ἰῃ Νοξϊξξ. τηδηιιβογ. ἔ. ΧΙ, ρ. 87: οἱ 
δὰ Νίοοίδπι Ρ. 270. Υἱὰ6 Κυιαθίησ. δὰ ϑὅγυπ6β. σὶν. ρ. 124, 
ὉΔῚ τῆς μαχαίρας αὐτῷ" Οβδηη. δὰ Πγουγα. Ρ. 68; Μαΐ- 
ἐμΐδιη δά Ἐυτ. Ηδτγο. 176. υδὶ Γίγασι πλευροῖς, Οἰσαπίιηι. 
ἰαίονιδιιδ, Ῥγτὸ Γιγάντων " ὙΑΙοΚΘη. 5680]. ἴῃ Ν. Ε. ἘΠ, 
Ρ. 567: 6856]. δὰ ᾿ϊοᾶ. 1, 4. Μαχίπηυυβ Τυγ. Ὀἰββογέ, 
ΧΧΧΥ͂Ι, Ι : οὐρανοῦ μὲν πολῖται θεοὶ, τὰ δὲ γῆς θρέμματα 
οἵ ἄνθρωποι οὐπώποτε ἐν φωτὶ ἦσαν. (Οάδχ 1902 οὐρανῷ, 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

«υοὰ ρῥγοο(υ]ογίτη, Οοπῇ. βαργὰ Υ, δρ. 204, 3.»ὄ Β ΟἸΐη 
ομβογυδυγαΐ δου βίιβ : « δὶ υϑγιιβ δδέ ἀδέϊνιιβ Ἄρηϊ, Ὁ 
Ῥοοΐα ποῦ στυγερὰν Βουρβὶξ, βοὰ γλυχερὰν, ριμοπαηι 

᾿ ᾿Ρέἔαπι ΤΠ ΠΟΔΠΟΓΈΓῚΏ 5Ρ011158 ἴπ ἔθ ρ]ο Μίπογνῳ ἀδαϊοδίϊς. --- - Μαγίξ σγάϊαηι. --- ἃ. Οορίδπάϊπι ἀ6 ΡαΘΙ]αγαπι Ὁμουὶβ 
ἴῃ Ῥίαπε Βοπόγθῖη ἰπβίϊἐπιξ8, ἀ6 φυϊθαβ ορὶξ 5ραπδθηι. δὰ 
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βίγδθοη. Ρ. 429, Β, Ηδυηῃηΐαπι Οραβο. ἔ. ΤΠ, Ρ. 227. Κορυ- 
φάσια (οἄ. εἔ ΡΊδη., ΠΠ᾿ΓΑΥΙΪ5 σαὶ ἔντεα ᾿πηροηξθαβ; ἐογ- 
τοχὶξ Βγαπο. Μίπογνς Οογυρἢδβὶθ πη ρ απ [αϊξ ἰπ ῥτο- 
ΤηΟὨΐοΥΟ ῬΓΟΡΘ Μοίμοπθιῃ, οἱ αἰβογέα ἐγδαϊξ Ρϑιβδι. ἢ εἶ 
86.» -- 4 ἄγνων Π|γὶ, ΘΟΟΥΓ. Μοΐποκ. Ρ. 117; Εὐανθεύς οἱ 
βιαιομάχας ΡἸ]Δη.: βιαιομάχος Οὐἄδχ, « φυΐ δοοοπέξαβ ἱπαϊ- 
ΟδΓΘ ΥἱἹἀΘηΐῸΓ ὙΘΓΊΠ 6586 ΔΙίθγατη. » ρίποι. Βοῖββ. - 
«Ρ͵Ὸ Εὐάνθευς νἱἀοίυγ Οτοΐξίι5, Χυΐ γογε ὁ βογίϊς Πο- 
ΤΟΊ, Ἰερῖ556 εὐανθεῖ. » 

ΟΥΧΧ, Ιμοπημὰ : ἀνάθημα τῇ Ἀθηνᾷ παρὰ Πύῤῥου τοῦ 
(παρ᾽ υὐ νἱάείυγ Οοᾶ.) Ἠπειρώτου. « Σοοπίας ἐγ θυϊξ 
ΡΙδη. ΡΙΓΙ 5 οἰ αβάθιι διιοίογὶβ ροθιηδέϊβ 5656 Θχοίρίϑηξί- 
θυβ, Οοάοχ ἰηΐογάμπη Πποπιθη Ροδίδ οτηϊεϊξ. "ΘΙ 5ἴηθ 
διοίουγ!β ΠΟΠ ΪπΠ6 Ἰοσί ἐν Πος ΘΡΙ σγδιητηδ ὯΡ. ῬΔΙΒΔΠΙΔΙΩΙ, 
Ο. 18, 3, οἵ ΡΙαίδτομυμη Ῥυττμο ο. 26. Ουϊ τοχ ΄αυπὶ 
Ροβέ ὀχρϑαϊοπθιη ἰπ Π{8]Ἰϑτ ἃττηᾶ ἴῃ Απξροπαμη, Μδρο- 
ἀοπῖδθ τοροπι, οοπγογίϊββοί θυτηα8, ἱπηροία ἴῃ Μδορᾶο- 

Ἐρίδίοϊαϑ Ρ. 422, γεὶ ἴῃ ΟἸαδδῖοο Ὀἰδτῖο ἐ. ΧΥΙΙ, Ρ. 3809: μλδι ἴϑοίο, ἀπᾶ οῦτα τμογοοπατίϊ5 ΘΔΠ]οτυμι οορίῖ5 Γυάί5- » ᾽ - 7 Ρ. ἢ 86 [υραϑββοΐαιιθ,, Οδἰδίδγυτη βρο]ϊα ἰπ Μίπογνῳ ΘΙ Ρ] ΠῚ 
ἀδάϊοαν!ξ. σοηῖ. 7υδίϊη, ΧΧΥ, 3. --- 1. Νοϊηθῃ Τοηπίαις 
ΜΙποῦγὰ δοοθρὶξ ἃ Ἰέοπθ, ορρίᾷο Τηρββαϊίω. ἘΠῈ5 {δηὰ- 
βέμτη » 400 ΡΥΓΓΒῸΒ ΟΔΙ]ΟΓΌΤΩ Βρο]ϊα ἀθαϊοανῖξ, βἰζυτη ογαξ 
ἱπίογ. ῬΡΏΘγαβ δὲ 1ιδυίββαιη, ἰθϑίθ Ῥαμιβδηΐα 1. ὃ.» “αα. 
« δ Τιοηΐα Μίπμογυα υἱάθ οἰϊδπη ΓΧ, ορ. 743 : 56}Π0]. δά 
ΔΙ] τ. Οδγογ. 75: ποῖ. δ ϑυΐϊᾷα Ἰτώνη, 516 6115. δὰ 
Ραυβδη. 1, 13: Ηθγη. ΟΡ 5. δὰ Αρο!οά. ρῥ. 196: Οτϑαζ. 
δὰ Ηδοδΐ. Ρ. 44. » Δ. --- 2 γαλάταν Οοὰ., 56 γροΐα ΡΊΔη, 

ΟΧΧΧΙ. ΤΙΘμηπᾶ : ἀνάθημα τῇ Ἀθηνᾷ. ἘΠΔγη Πος ἰηβογὶ- 

ΟΑ Αἴδ᾽ Μεϊποκίαϑ Ρ. 115 οἔ Βοίμίιϑ ; οἵδ᾽ Οοᾶδχ οἕ ΡΊδη.: ΠΠΠ6 
ΟαἸ]ῖπι. Η. ἱπ Ηΐδη. 170 εἴ 242. ᾿ίδπα δυΐθι, ουΐ ροοία 
ΜΙοβῖυβ ἴϑης ᾿πβουρ ποτ (δεῖξ, ἰπίογ ἰυζοϊατία ΜΙΙοεὶ 
πυτηΐη [υἱξ : Υ. Οδ] νη. 10. 225.» 

ΟΧΧΥΤΙΙ. Γιϑιητηᾶ : ἀνάθημα τῇ Ἀρτέμιδι. « ὙΦΥΙΒΒΙ πη 6 
Βεἰβείαβ πο ορίσγαιημα τοί! δὰ ΑἸοχαπᾶνὶ Μδρπὶ οἰγ- 
Ρουπὴ; οὐἱ ἰογίδϑβα ἤθη δανδγβαΐιβ δβϑϑοί ᾿δοοββίαβ, 5ὶ 
ΤΉΘΡΟΥ [αἰββοξ ΑΠΕΡὮΝΠῚ δορὶ στδιημηδίϊβ., βυργὰ ἢ. 97. » 
Ηδεκον. --- ἰ, ἯἮσο, οοηῇ, 6Ρ. 52, 2. « Ἰπρϑὲ χυϊοίϊβ οἵ 
ΟἿ 5 απ! Ποδίϊο. --- 2. Δήϊον, ἀ6 60 4υοά δα ΒΕ] πὶ ροτίϊ- 
ποδί. » )α6- -- ἃ μαρναμένου χρυσέαν οὐχ ἐχόνισσε γένυν 
Οοάδχ. ΒΓ ΠΟΚΙῸΒ Ομ ϑΔἰμηδϑῖο : μαρναμένα χο. οὐχ ἐχό- 
γισσας ἴτυν. δΔ0008. εἴ Μείηδκ. ἐχόνισεν ἴτυν, Οα}8 ἔΓδη5- 
᾿ξαβ. ἃ βοσυμᾶα Ρογβοπᾶ δὰ ἰδγζϊδγη θχϑιηρὶα ργοΐυ δ 986. 
Ρ. 154 οἵ Δ]. Βοἰββοηδαϊιιβ : « Ὠἰδριίοθξ γένυν. Ῥτορο- 

" Βαυηΐξ ἴτυν." ἘΟΓΒΔΠ χρυσέαν γένυν ἱπί6 ΠἸἰσοπά απ ἀθ οαρὶία 
αυσάδηιν δυγαΐο, «ῃοά δχ ΟἸΥΡοὶ ὈΤΏΡΟΠΘ δπηϊηθθαΐ. ΜΆ]ῸΥ 
δϑὲ αὐ που 85 σϑυβιιβ ργωοθαθηξβ. 51 Πὲ βἰππιοΐυγα, μετὰ 
χερσὶν οὖσα ᾿Αλεξάνδρου μαρναμένου, ποη ρμοΐιιξ μετὰ χερσὶν . 
αἰεὶ ἀδ εἴγρθο χυοά ππῦτῃ ἰδηξΐξαμη Ὀγδομίυτ) ἴδγξ : 58ὶ 

- Ϊπηχογῖβ, μαρναμένου μετὰ χερσὶν ΔΟΞοϊΐα, ἀυθίαπι οϑὲ 8ῃ 
- ἰογιπυϊα Ηοτηθυῖοα μετὰ χερσὶν ΔἸ ΘᾺ] οατὴ σϑῦθο μάρνα- 
αθαι τορουϊδίαγ. » ἈΘοθρί μη. δστθβίδτη οἵ Ἰθηθτη διηθηἃ- 
Ἐἰοποπ Ηφοκοσὶ ; Π1}}} ἐγοααθηξ5 ραγτηϊίδίϊοπα ᾿ἰ ΓΘ ΓΑΓΌΤΩ 
ο Εἴ ε, ε οἵ αι. 

ΟΧΧΙΧ. Τοιτὴᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρ᾽ Εὐανθέως. 
Τητὴο Ηδρποπθ, Ἐπδπΐ15 Π]10. Ἐγτανὶ ἀ8 υϑυϑὰ Θχίγθμηο. 
- 1.2. « Ὑφαντοὺς θώρηχας. Εχϑίαξ ΑρΙηὶ Ὀ᾿δβοτγέ. 46 ἸογΙοἷβ 
Ἐπί υϑίδϑγιστη, 56 ἴῃ {πὰ ἢοο δρσγαμημιδΐθ ΠΟἢ δϑβέ 
815.» 8. -α 2 θ᾽ αἷμ. ΒΓιΠΟΚ. οἵ Μοίποκ.:; δ᾽ αἷμ. Οοά. 
οἱ Ρίδη. --- 3 ταῦτ᾽ ΡΊΔη.: ταῦτα Οὐάδχ, ἰπΠ 4110 ΒΌΡΘΙΒΟΙΙ- 
Ρίυμι : γρ. τόσσ᾽ ἀπὸ Λευχανῶν. 9280008. 60η]. πάντ᾽. Ουϊ 
ἀ6 Γδ : « Τγϑηΐηὶ ΘΓ ΓΙ ΟΔΠΪ5 ΟΥΘΌΓΟ θ6}18 σϑββογιηΐ, 
ἴδια ΤιΘοπίᾶδ ὥΥο, ἄποθ ῬΎΤΓΏΟ, ΟἸΣΙΩΡ. 125. ΥἹάΘ 

θυρεἀσπίδες οἴ οἵ δὲ χαλ.; ΡΊδη. οἵδε χ., βορὰ Θιιϊᾶδ5 οἱ δὲ χ.. 
-- 2 ξεστοὶ [Ι΄ 6 πὶ ἔγοϑ. Θοηβθηϑι. ΒΓαΠΟΚία5 ξεσταί, « (υο- 
Τη060 ΒΟΥ ΒΘ Π τ γη 6556 ἀοοδί 56 1165 ποθέουσαι. --- 3. Νο- 
ἰδία ἀϊσηαπι οβέ δεὸμ σθαι 46 τοῦτ5 σοασογυαίὶς ἀἰοξαζη. » 
Μεῖπϑοᾷ. --- ἡ ἸΠαλλαδίου Π|δτὶ Βυϊάω. 

ΟΧΧΧΙΙ. Πριηπᾶ : ἀνάθημα. ΝΙΠηΓαΓη Τ,ΟΟΓΘΠΒίμμη, 
ἃυΤηᾶ ΒΓ 8. ΒΟ 5 ἀοίγαοία ἴῃ ἔθιηρ] 15 ἀϑαϊοδηξίαμη. --- 
1 βρείτιο: ΟΟάΘΧ, - ΟΟΥΤ. ΒΙΓΌΠΟΙ. ---᾿ 2 ὑπ᾽ Οοά., οοττ. 
Μείΐπεκ. --- 3, ὑμνεῦται, δᾶγαϑα ΟΠ ΕΠ) Πἰΐογα δ ν ροβίίο 
ΒΌΡΟΓ ὅτ, Οοά. -- 4. Καχῶν, Βγυΐξίογαπι, «αὶ ᾿ρ88 ἴῃ ἔπρα 
Δ] οογδηΐ, ᾿Ἶ 

ΟΧΧΧΗΙΤ. Γϑιημηᾶ : ἀνάθημα τῇ Ἥρα παρ᾽ “Αλχιθίης. 
« Ἐβέ δρυὰ 16 θ6] τ Ρ᾿. 85. » Β. 

ΟΧΧΧΙ͂Ν. Πιομημηᾶ : ἀνάθημα. « ΒΌΡΒΟΙΡΕ ἔαΐῖδ56 υἱάθη- 
ἴυν Ἠΐ γϑυβίου!! ἰαθυ] ἵτοβ ΒδΟΟΠα5 οχῃϊθοηΐ. Ἑαϊίοῦ 

᾿ ΜΑΓΠΟΓΙΓ ΤΌΤ ΠΟ 0Π ἔ. 1, Ρ. 48, οομηράγαυ ἤοῸ δρῖ-- 

ΒΥΆΓΩΤΩΔ ΟΌΤ ΟΡΘΓΘ Δηδρίυρίο ΒΔΟΟΠ 8 τορι βθηΐδηΐθ, 
Γροΐθ ΠΠΟΠΘΗΒ, 6ΘΧ 18 ΤΩ] ΟΣ Ρ115, 4188 ΠοΒίου ἀβουθ]Ε, 
Π8Π| ϑαβίαϑβο {πυγβαπιη, ΧΑ ΠΙΡΡΘη ἰογίαϑϑθ ὑδηἸβίΓΤα 
ὉΥΪΒ ΡΙΘΠαπι, ΟἸδιιοθη ἐγαχίβϑδ πίγοιη δαΐ Ποράστῃ, δ 
{γα ῬΓοΪπάθ ΤΠ ΠΘΓΆ, αιιδθ Πῖο ΘΟΙΩΙΠΘΠἸΟΥδηΐαΓ, {τ θ65. 
ΤῊ] ΘΓ θῈ15 ΓΟΒΡΟΠάΘΓΘ. » .60. -- 1 ἣ δὲ παρ᾽ ΡΙδη.: αἵ τε 
Πη8}1{ 1806. --- 3 γλαύχη τ᾽ ἐς χορὸν (οἅ.: Γλαύχη ἡ σχεδὸν 
ΡΙΔΠ.: πάρ Βουρκυβ Γλαύχη τ᾽ ἐνσχερὼ ἐρχομένη, 

αυοα 80 ἴρ80 ροϑία βουὶρίιμη ἔπϊ586. ὙθΥ 5: ΠῚ ΠΤ οβέ. 
- 4 καὶ χίμαρον πίονα χαὶ σταφυλήν τηδ}1 ΗΘΟΚΟΓ. 1, 
Ρ. 183. 

ΟΧΧΧΥ. ΤΠ Π)ἃ : ἀνάθημα τῷ Διὶ παρὰ Φειδόλα. ὙἹΪΕ 
ϑδπῃ βἰαίπδπι Ραιιβδηΐαβ, ἢδρο 46 ΡὨΪοΙΪδὶ Θαυδ ΠΑΤΤΔΠΒ5, 
ΥἹΙ, 13, 89 : Ἡ δὲ ἵππος ἡ τοῦ Κορινθίου Φειδώλα (510) 
ὄνομα μὲν, ὡς οἱ Κορίνθιοι μνημονεύουσιν, ἔχει Αὔρα,, τὸν 
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δὲ ἀναθάτην ἔτι ἀρχομένου τοῦ δρόμον συνέπεσεν ἀποδαλεῖν 
αὐτήν" καὶ οὐδέν τι ἧσσον θέουσα ἐν χόσμῳ περί τε τὴν νύσ- 
σαν ἐπέστρεφε, καὶ ἐπεὶ τῆς σάλπιγγος ἤχουσεν, ἐπετάχυνεν 
ἐς πλέον τὸν δρόμον, φθάνει δὲ δὴ ἐπὶ τοὺς ΕἙλλανοδίχας ἀφι- 
χομένη,, χαὶ νιχῶσα ἔγνω καὶ παύεται τοῦ δρόμον. Ἠλεῖοι 
δὲ ἀνηγόρευσαν ἐπὶ τῇ νίχῃ τὸν Φειδώλαν, καὶ ἀναθεῖναί οἱ 
τὴν ἵππον ταύτην ἐφιᾶσιν. --- 2 ἀρετάς Οοά. 

ΟΧΧΧΥΙ. ΤιΘιηηᾶ : ἀνάθημα. « ΝΙΠ. ΠῚ γϑϑίϊβ, ΠΠ 81 
ἄυδο ΤΌ] γ65 (δοουδηΐ,, δἰ [θυἃ οΥΠδιηθηΐδ δ᾽ 5 Δ ΤΩ ὈΓΔΉΒ, 
Δ]ίονα δὰ ῬυΪΟΥ 8 τηθηΐθι ἔθχθῃβ : (δὶ ἀϊοαβ : Ῥγακσϊοο 
76εἰέ, Ῥυδογὶβ ἱμηυθηϊί. ---- ἃ ἀμφοτέροις ϑυϊ485. ὙΟΙυΐ ἀμ- 
φοτέραις. » “66. 564 6115 Π|0 ΘΓ ΟΡ ηγ118 ἀμφοτέρων. 

ΟΧΧΧΎΤΙΙ. Τιϑιηπιᾶἃ : ἀνάθημα τῷ Ἀπόλλωνι παρὰ Ναυ- 
χράτους. --- (, « Πρόφρων, ἰᾷ 68[ πρόθυμος, εὔνους, υἱ ἰη- 
ἱουρυοίαίαν ΗρβυοΝ. --- 2. Εὐχωλή, ᾿ρ58 γοίΐογιιμη 50] ἱϊο, 
768 γοΐο ῬγΟυηἾβ88. » 7606. 

ΟΧΧΧΥΤΙΙ. Ποιὴᾶ : ὁμοίως. « δε] οοῖ ἀνάθημα ἴ γοὶ 
ἀνάθημα τῷ ᾿Απόλλωνι. ΒοΟΪ;. 1 ο5[ ὁμοίως “ 56 ουὐ8 Γαὶ 
[υθυῖς ἤὰπο Ἰρηογδίυγ. » 8. --- { τὸν δέ δ᾽ ἐχ. ΟΟἄ., ΟΟΥΤ. 
280. -- ῶ ἔστασαν, τοῖς ΗδΟΚΟΙΒ 1, Ρ. 148; 410 πὶΐ- 
ὨΐπηΘ ΟΡ 8. 

ὌΧΧΧΙΝΧ. Το Πηᾶ : ἀνάθημα παρὰ Πραξαγόρα. --- 2 Ληδχὰ- 
ΘΟΤΆΤ ΖΕρ᾽ηοίθη 6586 ρυΐαί ΒοΙδ κί, Ζαθιη ροϑί Ρ]αΐθῃ- 
865) ῬΌΡΠΔΠ) ΦΟΥΪΒ 5: Π} ]Δοῦ ἢ ἃ ατροῖβ. ΟἸγτηρίω ἀο αἰ- 
οδηᾶαπι ἴθοἶβθθ πᾶγιαΐ Ῥδιυβδηΐαβ Υ, 23, ὃ 3. 

ΟΧΙ;. ΤΙ Πη)ἃ : ἀνάθημα παρὰ Μελάνθου τῇ Σεμέλη. Το 
ΠΟ ϑΘΊ6165, Βδρομο. Ἐπθγὶζ {γὶριι5. --- 1 φιλοστεφάνῳ 
Βδυηθϑίιβ, σαθη ΒΟΙΡΆ. οὗ 811} βθουψὶ βαπΐ ; φιλοστεφάνου 
Ὁοᾶ, ΗΘΟΚΘΙΒ 1, Ρ. 147 δρίο ἱπβογιῖ μ᾽, 

ΟΧΙΠ]. Τθιημηᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ. --- 1 ἹΡυσαμένη.... 
δυσηχέος δυϊάδϑ ἰῃ Δυσηχὴς, ὁ καχόηχος. --- ῶ. « ΜΑ]ΪΠῚ 
χρέμαμαι. » Βογρ,. 

ΟΧΠΠΠΙ. Πιϑτηᾶ : ἀνάθημα τῷ Διονύσῳ. --- 1 δίδου δηΐο 
χαὶ Βαροῖ Οοᾶθχ, β6ἃ ραποίϊβ. ποίδίιμῃ. 

ΟΧΠΠῚ. Τιομηπὴᾶ : ἀνάθημα τῷ ἙἭ, ρμῇ παρὰ Τιμώνακτος. ὦ 
« ἩΠΠΟηδΧ, ἃν[15. ρα] βένθος, αὐ νἱάθίαγ, τηδρί βίον, δηΐοῦ 
γΘϑἐ θα απ δ ἀ αγ ΒΥ η ἴῃ ΠΟΠΟΓΘῚ ΜΟΓΟΟΣῚΪ βῖνο μοὺ- 
ΤΉ 81, ἱ. 6. ΘΟ ΠΠδη} Τυδάγαίβηι, 5ῖν 6 ἃγᾶτη οΟἸ]οςνοναΐ. 
Ἦσοο ΠΟΠΕΠΊΘΗζΠῚ ΡΓδο Θγθαΐ68 Δ] Ο]αϊ, ΘΟΒ 46 ᾿ονίὰ- 
αν αὐ ΤΙπηοηδοῖ! ΜΟΓΟΌΤ μὰ ΔΡΡΥΘΟΘηΐαΓ ῥτορί ἰτ}. 
δΙΠ.1] ΤΙ ΠΠΟΠΔΧ ΡΔ] οϑἔτ85 βίυἸοβὶβ ΟΡ υΠ ϑιδὴ ριΟΓηΪ- 
{{.. [8 (4ποα ν8]46 πιθηιογϑ 116 ) ἢ11ὰ ΘΟ] πη ηἃ Ὑ6] γιὰ 
Ἰηβθυυθ δΐ, ἰάθη ἀϑαϊ, 46 πὴ Ποβίν 5 Δγ  ΠΟἾ 15. Δ θ 0] 
Φαῖ 8. ΔρΡΡθηϑῶ ρειωϑβίδηΐ. » Ψα6. --- 38. χρειόεντι ΟοᾺ., 
ΟΟΥΡ. ΒΓΌΠΟΚ. 

ἈΝΤΗΟΙΘΘΙΖἙ ΡΑΓΑΤΙΝΕ 

ἄδγιιβ ὁχ ΤὨπογαϊάθ 1, 105. ΡΊαγα ἀ6 1,οοοταΐο ϑομηρὶ- 
ἅδον. Ῥ. 201. --- 23. Βἰρηϊῆοαί βίδίαδη) 6886 χαρίεσσαν, 
οἰορδηΐθπι, Ρυ ]Οἤγδμη. ---- 8 ἀκαδημείαν (510) Οο4.: ἀχαδη- 
αἱαν Βυϊάδϑ ν. ᾿Αγοστῷ, τῷ ἀγχῶνι, δὶ ἄμο οοἀᾷ. ὃχ 
ΟΡ μ5 τὴν (ΡΓΥῸ τῆς). --- 4 εὐεργεσίαν, ΒρΟΓΡΟΒΙΐο ἡ, 
Οοαθχ αἰτόαᾳαθ Ἰοοο. - 

ΟΧΗΥ͂. Τιοπημιᾶ : ἀνάθημιχ Σοφοχλέους ποιητοῦ τῶν τρα- 
γῳδιῶν. « Μδηϊοβέθτη οϑὲ ΠῸῚ 6856 Απδουθοηζβ ρίαμη, 
ἴῃ οὐ π8. δοΐαίθπη πὸη οδαϊξ ΒΟρΡῃοοΪθἃ. » Β. Βγαποκίαβ οἵ 
ἰιοο ἀἰβίομοη οἱ δ)ῖα φυδοάδτμη οχ ργωοοάοηξθιιβ δὲ ηιοηαὶ 
{γ]θαθηδ 6886 βιιβρίοαθαίυγ. Βουρκυβ Ρ. 995 : « Ηος 
αυϊάρπη Θρ σγηητιᾶ [α]80., αὐ ἀρρᾶγοῖ, πρὸ ἑδιηθηῃ βϑ ΡΠο- 
ΟἿἱ διιβίπι νἱηαίοδγθ. » ---τ 2 εἷλε ἨΘΟΚΟΙ5., 60]1. Ἀρροπᾷ. 
6Ρ. 271 : χλέος εἷλον ἀοίδιμον. σοἄοχ εἶδε, Θαἰἶ ΡΙΌΓΟ5 
εἶχε, ΘΧ ΘΟΥΡ. ΒΘ ΒΚΙΙ. 

ΟΧΕΥ͂Ι. Τμομηπηὰ : ἀνάθημα παρὰ Λυχαινίδος.. Αἄβοτί- 
Ρἴαπι : ζήτει - δὶς φέρεται. Τέογατη δοτρίστη ἰηίγα μοβὲ 
ορίρν. 274. --- 1 εἰλήθνια Οὐάοχ, 56 δίθυο ἰοθὸ εἴ ἃ οὺ- 
Τϑοΐογο. Πρ 6 ΓῸ ΙοθῸ χαλούσης. --- 3 εὐτυχίηι Οὐἄθχ 
ΔΙίογο Ἰο00, ὑπᾶρ ΗθΟκοιβΒ εὐτυχίῃ, « αιοᾶ τη πιδ 
ἃρίππν πο Ἰοοο., φαΐ τα εὐ χολίῃ τοααΐγονο Υἱϑὰ8 6βξ. 
(Ηἱϊοοάαχ οἱ οἀ 4, εὐτοχίῃ. ) Ουοᾷ 5υβρίοδγὶ Ροββὶβ, ὠδίνων 
εὔλοχος ΘΟΠΪηροηδ 6586, ἰὰ ἰάρο ἢουτὶ πο Ροΐοβί, 40- 
πΐδηι εὐτοχίη Ὥστ δάϊθοίϊνο γὙ6] σϑηϊνο δάϊθοξινὶ υἱοθῖὴ 
Θχρὶθηΐθ οδγογοῖ.» Μοϊηοῖ,. Τϊαΐῖγ. Ρ. 291. --- 3 ὡς τοι 
Οοά., δἰΐογο Ἰοθὸ ἃς (ΓΙῸ ἃς) τόδε, ΘΟΥΤ. Ζδοοθβ. Οὐ 
γαγθίαίθ ἢγτηδίυν Μοϊποκὶϊ οιηθηδίϊο βαργὰ ὁΡ. 126, 1. 

ΟΧΠΥΊΙΙ. Τιοιηηᾶ : ἀνάθημα. « ΑΘΘΒΟ0ἢ ΡΙῸ ΧΟΡ Πὸ- 
μιοάϊοο γοΐαμ (δοονδΐ δρια ᾿Εβουϊαρίππι : ΠΟ. απὶ Ρ6Ρ- 
50] Υξ. Θυοᾶ πὸ Ἰαΐθγοί ἄδθυμη., [θυ ]διη 86. Δρροϑιιῖδδο 
αἀἰοϊί. » ὕας. --α 1. ϑυϊάαϑβ Ὠΐπο : ἀπέχω, αἰτιατιχῇ, ἀντὶ 
τοῦ ἀπέλαδον. Ουϊ ὁπι. ὡς. --- 3. « Νδὶ τηοίγιπι ςΟΘαἰββοί, 
ΠΟ ἀυθίαιη οϑί αυΐη ὥφειλε βου ρβίβϑοί. » Μϑίγιοϊ,. --- 
8 γιγνώσχειν Οοἅ., οοΥγΓοοΐαπι ἴῃ ΔΡΟρΓ. Θυγοί οἱ ἃ Τγι- 
ὙΥΕϊ το, Ῥγοθδη 115 5846. οἱ Μείῃ. Βοἰϊββοηδαϊιβ : « Νοὴ 
οταΐ βδί18 τηᾶρηδ οαιιδᾶ ΟἿΙ ΘΙ ΘΠ ἀδη  θ 8 γιγνώσχεις ΥἱΓῚ5 

ἀὰ. ρᾶγογθηι ; » νου ψαθ εοσήοϑβοο. Ὀοὶπᾶθ Οοᾶοσχ οἰαϑαϊ- 
ἀὰ5 λάθῃ χαί μιν ἀπ. ΒΡυποκία5 ροϑί Τουρίμιτη χαὶ δή μιν, 
Βοίμ 5 χαὶ μιή μιν, ΒΔ) πηδϑῖι15 λάθῃ ποιὲ, χαί μιν». Βοίδ8. οἵ 
Μρίηοκ. τϑοθροῦιηΐ ῬΟΥΒΟηΪ οοηἸθοΐαγμη ἴῃ ΑΡΡοηα, δὰ 
ΤΟΌΡΙ Οραδο. ΙΥ̓͂, Ρ. 485, καὶ μισθὸν ἀπ. ΝΟΡΒ οοπέϊοι! 
ἔγαϊ Φαοοθβίδηο ἱηγθηΐο, αυΐ ἴῃ ποίξ. Τη58. : « βου ρδὶ 
τῖμον, φυοᾶ ἀοοίι5 ροοΐα ἀρροθαΐ Αὐο θοῦ 0. Αἴ δη. 
Ι, Ρ. 8, Α, γ61 Εβου]ο Ομορρῇ. 916. » 

ΟΧΠΥΠΙΙ. Ποιημηᾶ : ἀνάθημα. ΤΠιοαυϊαν ᾿ποθῦηὰ ἀθα - 
οδίδ. --- 1, 1η}6]ΠΠ0]ῸΓ ΒΘΓαρΡίβ, ἀθ οὐΐπ8. ἔθ Ρ]ο Οδπο- 
Βῖοο σοΙθθουτίμηο,, ἰῃ {πὸ ἱπου θαθδηΐ, Ἰθσα ϑίγαθοη. ΧΥ̓ΤΠ, 

ΤΡ. 801, 5. 17. Νοίῶ ροϊψηιγαὶ ᾿σοῦηῶ οχ ΜαγΠδΙ ΧΙΨΥ͂, 
4! 6ἱ 2]. --- 2 ἡ Κρ. σοἄ., οΟΥΓ. Μοίπριι. --- 4, « ἽἜπεσες 

᾿ Αἰοίαμῃ υ ἂρ. ῬΒΠοβίν. Ἐρ δῖ. 33 : οὕτω χαὶ λύχνος πίπτει 

Ῥοϑὲ μοὺ δρί υδιηηᾶ ᾿Ἰδοιηᾶ δϑὲ ἰη Οὐαϊ 6 56Χ υϑυβασηι,ς 
ΘΙ ποΐδ ἴῃ Τηδρ. : οὐ λείπει ὡς οἶμαι οὐδὲ ἐνταῦθα. 

ΟΧΗΙΥ. Τιρμημ)ἃ : ἀνάθημα τῷ Ἑρμῇ παρὰ Λεωχράτους. 
τοῦ αὐτοῦ. 564 Ιάδην ΘρΙ σγδιητηδ ἰηΐγα ροβί 6ρ. 213 γϑρϑθ- 
ἀταμι ἴῃ Οὐάϊοα ἰπβου θἰτιν δὲμιοη]αδ. Οαἱ {πθαθηᾶαπ) 
6886 ὁθηϑοΐ Βουρκίιβ Τντῖο. ᾿. 9.8, φαοα πος Ἰοοο διαυϊ ο 
ἐν] )αί ΠῚ [ἰι1586. ουἱμοἰς Ἰδοαπᾶ. « Αροραϊξ φαοᾶ 5ἰμποηΐᾷο8 
Θυῃάθηι ΓΘΟΟΓΔίΘ ἢ ΟΔΥΠΉΪη6 Θρίθο ΘΟ] ΘὈΓαγογαξ, ἔν, 21, 
Ἐρ᾿δΥΔι μὰ ΗθΡπηθ 80 Τιδοοταΐθ ἴῃ της Αοδαθηνΐο ρὸ- 
510 ὯΟ Δ) ἴρ80, 564. Δ δηξβε 5. Ππἀογιιπι συμ ηἶθο- 
Τ ΠῚ Ἰηβουρέι πὶ υἱάθίαν. » δοϊιγιοίαουρλγιιις Ῥ. 260.. --] 
1 Στοίδου, Δ]76 Ὁ Ἰοθοὺ Στρόμδου Οοἄοχ, οοτοχῖξ ϑομηεῖ- ς ἰ 

πυρὸς ἡττηθεὶς μείζονος " οἵ 80 :- τὸν μὲν ἥλιον ἡγοῦμαι πε- 
,, πτωτέναι. » 9066. 

ΟΧΕΙ͂Χ, Τιοαυϊ αν σ8}}0:8 σ!Π Ἰηδοθιιβ, ἀοηδυ τ ῬΟΒΙ ΓΙ 
Τυηδδιί ϊἰθ. 80 Επερηθίο ὁὉ υἱοΐονίϑη ( ΐ ργΟ θα 116 δϑέ, 
ΘαΡ ΘΙ ; ν. ΗφΟΚ. 1, Ρ. 152 864.ν. « Τὴ 41 γοϑΡρ οὐδ ν δᾶ 
ΘΆ}Ὶ ἐογὰἀϊποιη. Ἐγαΐ ἢ} 8. ἃΥΪ8. 5: Π. Π]ΔΟΥΌΤη ἴῃ σα]θα 
Μίμονγ, ὅτι οὗτοι προχειρότατα ἔχουσιν εἰς μάχας, ἱπε με 
Ῥαιβδη. ΥἹ, 26. », ψΨας. 

ΟΙἿ,. -- 1. 1515 Πιαοσϊῖα, φυῖα δι ρυΐαθαΐαν 4αϑ ἸΟ. 
Ἐδ88 ποίδ. 

11. ΤαΡαπι ἑαθίοθη Μίπουγῳ ἀραϊοδί. [τηϊζαίαν ὀρῖ- 



ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΥἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ΕΗ ΠΤ Αὐο ΐαβ ἰπἶγα 6Ρ. 195. --- 1. Παλληναῖος δρυᾶ Ατ- 

εἰίαπα, ὁχ ῬΆ] θη ἴῃ ΤΗγαοῖοα Ομθύβοηθβο:; Ροίϊθη δαΐθμη 

ἐϑέ Αοἰιδῖζθ ὑγ05 : ὑΐογαιθ Ὑτγοίδποθ Μίποῦνε ἀοπδυϊ τα 
ἴογέ, αὐ ΠΟΟ Ιοο0 υἱάθδξαν 6886 δγγαΐιπι; ἀιιᾶγα ὙΑ]0- 

Κοπ. ἢ ᾿φΟΥΤΙσοθαΐ ΠΠαλλ. 6 ὉΠ ἰπιῖ8 υἱᾶθ δὰ νυ. 3. -- 
2 ἀθαναΐης Οοᾶ.., ας ΒΡΟΓΡυβιΐο ἃ οΟΥΤΘΟΐοΓΘ. --- 3. « Με- 

 λέδημα ἀϊεϊυγ φυοὰ «υῖϊβ οὐγαΐ οἵ δχεγοθί, ουγα. ῬΌΘΓ 
; “Χαρίτων μελέδαμα ἃΡ. Ιθγοῦυμ Αἴῃθη. Ρ. 564, Ε. Υἱγρίπθβ 

Ναδυτηδομίιβ υ. 2 χαθαοοῖσιν ἀεὶ μελεδήμασι χαί- 
ρειν.» Ψας. Ὀ6 Τ' Βιξθο Βοῖβ8. : « ΤΥγτβοπογαμη τοὶ 
Τγτγπθηΐ Πογοΐβ ἱπυθηΐαγα Γαΐββο Πάτα βωρίπ8. ἃ ροοί5 
αἰϊοΐατη. Μοπυΐ ἀ6 δὰ τ Ὀγου ον δᾷ Αἴδοθιη 18 : μ] Οτίθιι5 
ΜΙΟμΔ6Ι5 Ἐχογο. ἂ6 Οἰάθοπθ ἢ 7; ϑίδηϊου. δὰ Επυτηθη. 
570, οἷο. Οοηΐ. 6ρ. 350. ποθ] ἶῖσο δηΐτα οὰπὶ υἱγῖβ ἀά. 
᾿Ἐνυαλίου βαςὺν αὐλὸν ἀ6 ἐτδα ; ροδδὶξ ἰΔιηθη 6886 Ῥγοργίθ 
φγαυϊδ {ἰδία γνεὶ ῬὨγυρία: ουἱ, ἰοδίς Αἴποπθο ΤΥ, 84, 
οογηι δἀαρίαρθαπέ : τὸ χέρας αὐτῷ προσάπτουσιν ἀναλογοῦν 
τῷ τῶν σαλπίγγων χώδωνι. Εγαηξ διυΐοιη οοτηθα ΤΎτΓΒ6- 
πῦχῃ ἱπνοπίυτη : Αἴμοη. ΤΥ͂, 82 : Τυῤῥηνῶν δ᾽ ἔστιν εὕρημα 

Ουά. πόχα εἰ ἐδόησεν, ΞυρεοΓΡοβίίο α. --- 4. « Εἰράνας : ἴῃ 
δηΐπη σογδτηϊηϊθιι5 ἰυ60 ΓΘ ΌΘηΒ ἀβ80}5. » Χ76ς. 

᾿Αἀ βοηΐθηξίδτη οοπῖ. ΘΡΡ. 46, 189, 195. Βοίδ5. 

ΟἸΜῚ. Ιῃ Ἰομη. Αἴγιδος ΡΊδΔη., ργοῖογ οδαϊξ. ρῥγῖπο. Μὶ- 
ἄοπ., σοπδίου δὲ δοορβ, θα θοΟ γίϊβ βαρ ᾿πβίγυτηθηΐᾷ 
ἀοαϊοδξ. --- 1 Μήδων ΡΊ]δη. --- 3. δ᾽ ἔτι σοἄ. Ἔργον ποῃ 
ΤΆΓΟ αἰεϊξα ἀδ δ φυοὰ τοαϊξ οχ ὀροῦβ,, ἀδ γράϊζα 180ο- 

ΟἾΠΗ. [πὶ Ἰοθϑΐομι ἀραϊοδέυτη. ---- 1 βουχάνδης σοάᾶ., 5εὰ 
ΔΡ. ϑυϊάδπη βουχανδής, βοῦν χωρῶν, εἴ Ηεοϑγομίυτη : βου- 
χανδέα, πολυχώρητα. Εἰαδάθδιηη ϑυϊάς Πἰδτὶ ἐραπίδαυλος χεῦ- 
ὄντος Ὑδὶ χεύματος, ππᾶρ ἀρραᾶγοῖ ποὺ ηἰξίἀοβ [Ὀΐ886 
ἀυοΐυβ οοὐϊοὶβ Απἰμοϊοσὶ ἀυθ Θχοογρεθδΐ. ---- 2 τέγεα 
Οοά. --- ἄ γενέτωι: Οοᾶ.;: γενέτῃ ΤηΔΓΡῸ ΔΡΟρτ. [|08. 

ΟἸΩΜΥ͂. Ζεοπίδὲ 5011 ἱπβουῖθιξ ΡΊδη. « Τιρ] οὶ ἀθογιγη 
ογάϊηϊ βδογα ἴδοϊξ γτυβίίουβ. » 66. --- 1. Ηἴπο ϑυϊάδβ : 
εὐαστὴρ, ἐπίθετον Διονύσου " παρὰ τὸ εὐοῖ ἐνθουσιαστιχόν. --- 
8 ἀρτίτοχον ΡΊΔη.: ἀρτιτόχον Οοᾶ., εἴ 51. Μεΐποκ. Ποῖπαθ 
βου ϊθοπάστη μητρός. --- 8 ΒΌΡΘΓΙ γλαγ. ἱπίεον υθύβῃβ (σά. : 
γρ. γλυχερόν. Οοπΐ. Θρ. 158, 3 οἱ 4. Αὔξετε γεγίθηάυπι δγαΐ 
τἰδχιιθ-ηιαρὶδ-τοαά 6. 

ΟΠ. « Ρυδν ἈΡΟΠ πὶ βδόγα ἴδοϊξ, σουηδη ΡΟΠΘΠηΒ. » 
Ζαο. -το τ. Βοοῖα 7 δοοθβῖο Κρωδύλος Ηἴΐο Ζιοααθ δϑέ ΠΟΠΊΘἢ 
Ῥτορυΐαμη, υἕ γεῦβα ὅ. (οηΐεγέ ἥλιχα χαίτην ἃΡ. ΟΔ8}}1- 
τδοῦ. 6]. 2397 5664. « 7 Δοοθβίυβ ἀυθ ΐαγο υἱάδίμγ ΠΌΤΩ 
δἰξ χρωθύλος ἱπ Οοάϊοα ; εξ οογίθ ἴῃ ἃΡορτ. Ρδγῖ5., 486 
τοοΐθ. 15 δηΐῃ οϑὲ δοοθηΐαβ ποιηϊηθτη ἴῃ υλος. 1)6 400 
τιυϊία δηποίανὶ δὰ Ομπουϊείστη Ρ. 333. Ουΐθυβ δάάο, εἰς 
τηπίδπᾶιπη 6856 δἰΐδτη ϑυϊάθ Μείδυλος. » Β. Κρώδυλος 
ΡΊδη. οἱ ϑυϊᾶαβ, ουΐὰ5 οχρ!οαῖίο : Κρώδυλος, ὃ μαλλὸς τῶν 
παιδίων, 6χ ΒΟ. ἶρδο τϑῦβιὰ οοηβοία οβϑξ. Ἐ]υβάθμ Ἰθτὶ 
ἐγθβ ἅλιχος. σοᾶδχ Ραὶ]. ἃς ἄπο Φ. --- 2 πέξατο ΡΙδη.: παί- 

ξατο Οοά., πλέ ποίΐαΐο ἴῃ τηδγρῖπο; πλέξατο 5]. Πεῖπαθ 
χῶμος Οτὴπο8 σοηβθηβι, ἀυοα οοἸτοχὶξ 908. 50Δ σου. --- 
3. ΡΙῸ πλαχοῦντα. (8115 φΑΠΠἸπᾶοθὺβ 50}} οἵ ΑΡΟἸΠΠΐ βδοου. 
--- 5. Κρώδυλον ΡΙαπ. Εἰ: τέλος ἄνδρα, αυοάᾶ αἰεὶ 5ο]οῖ 

ἄνδρα τέλειον. --- 6 ἔχων 5οΠιποίάοταβ ἴῃ ΒΙΒ]. ῬΒΠΟΙ. ΤΥ, 
Ρ. 79. Οοηΐ. 6ρ. 157, 1. Τιοροθαΐαν ἔχειν, β86η5ὰ γα]άθ 
ἱποοτησηοᾶο. 

239. 

ΟΠΥ͂Ι. --- ( χαρισθένεος (ἀ. εἴ ΡΊ]Δη.: χαρισϑθενέως νοὶ 
- νέος ϑυϊᾷ. « Ουὰπι 5ϊ. ἀδϑδὶξ ποιηθη δἷτβ ααὶ θῆχε, 
γἱάθξιν ἄθοββα ἀϊβίϊοδοη [χυοᾶ 5ἰδίποθαξ ΒΓΌΠΟΚΙ 51. πἰϑὶ 
Τυογῖξ Ἰαΐθηβ φογγαρίοὶα ἴῃ χαλῷ, γδὶ ἴῃ τήνδε, φυοά 4» 
ἄοτῃ υἱχ Ῥγοθδθῖθ, δαΐ, φαοᾶ ργΟΡΔΌ Πα, ἴῃ Χαρισθένεος. 
Νδᾳ Ἰδεΐοῦ Ὠφγογοῖ, βουϊρϑὶ Χαρίξεινος. » Β. Τάδηη ΠΟΙΏΘη 
Ῥοβιιογαΐ ΗΘΟΚΟΓΌΒῚ, ᾿. 135, « ΄φὰο ἃ ἀυοίθυβ νυϊραΐ 
Ἐξ τ Ὶβ. ἀπο! 8 δχδγαΐεθ πΙ ΠῚ] ργορίυβ 0 6556 υἱάδίαγ, 
Ἰάσαρ ποιηθη δβί δρυὰ Μοίθαστυτῃ Υ11, θρ. 468, 1.» Απΐοἃ 
βου ρβογαΐ τέττιγ᾽ ὁ Χαρισθένεος, « υ β:ρίιι5 ἴῃ 5 Θρὶ- 
δτδιησηδίϊβ ΠῚΪ μαίτβ ποπιῖπθ 5010 ἱπαϊοδηΐαγ, «υ5 
ἰάθη οὕτῃ Ῥαΐγε ἔπιῖβϑθ ποιῆθη Ὑου βίτηῖ]6 θϑέ. » Μοίποι. 
Ῥ. 224 οοη]. Χάρης Σθένιος, Ολαγο5 δίμοηϊαὶβ Π δι. 1,6 η- 
πορίυβ δὰ Αμίμοὶ. ατοῖ. Ρ. 247, Χάρης τέχεος. ΡΑΞΒΟΥΪῸΕ 
Βογρεξ. τηῖβο. Ρ. 219 συϊραΐα ἰπϑίυγ θῆχ᾽ δοοὶρίθη5. ῬγῸ 
θῆχα, Ῥγΐπιᾶ Ῥδγβοηᾶ. --- 2. (δ θυτῖβ Ὀίδηα Αὐηδυυῃίῃΐα 
ἴῃ Εὐραᾶ, 4υϑι Αἰμιθπΐθηβοβ συοααθ ΘΟ] δηΐ οὐδὲν Εὐ- 
θοέων ἀφανέστερον, Ῥᾶιιβ8η.1, 31. ΕΪὰ5 Ὀῖδηδο ΝΎΤΩΡ δ 
μὲς ἱπίθ σπμΐαγ. ρβᾶπὰ ἰδιηθη Ὀΐδηδηη ἀεὶ τηδυ 
ΗρΟΚοΓαΒ, 8006 η5 χούρῃ θῆχ᾽ Ἀμαρυνθιάδι, ᾳυοᾶ 
ῬΟΓΡΓΟΌΔΒΙΘ. --τ 3. « Χερνιφθέντα, υοᾶ τοοία 786. δὰ 
ἀπάτα Ργΐμηο Ὑδγϑι τηθιηοῦδίἃᾶ τοίεγέ, υουίθ 50) ἐϊπ 
ψιοῦα αὐδρεῦδα, υἵ ἂρ. ΕυΓ. Τρ!. Ταῦτ, 622. δουθηι 
δυΐοτῃ ἱπέοΠἶσοὸ ἀθ ΒΟΥῚ5 ἱπηδσιηουϊα. ὃχ ἰατῖὶπα οοηΐοοίδ 
(γν. ποίαΐα δὰ ορ. 40). » Ἡείηδα. Βοίηϊιιβ βευιθεθαΐ 
χερνιφθέντι. --- 4. « Τδοοθδίυβ χνοῦν ἀξ βρυχηᾶ οἶτοᾶ ὁ5 
δαὶ οοἸδοΐα ἱπίογργείδίιβ οϑί, Βα ἰσογβ υθγὸ ἀ6 50γ- 
ἀϊδθὰβ δᾷυὰ δὶ αθπάϊβ. Θαογυμη πϑυΐγατη μὰς «υδαγαΐ. 
Νόααθ ἰπ ἀπρ!εὶ οοτηργαίίοπα πωγοπάσμῃ. Νὰ γέγθᾶ 
ὡς ἵππο: δὰ ἀποσεισάμενος ρΡοΓΓΠποηΐ; ῬΓΙΟΓ ΘοΙηράγδίϊο 
γ γΡο λάμπει δα ϊέα. 18: πἰ χνοῦς ἀἰοϊὙ ᾿αγ 6 η 115 οἵ ρα6- 
τἢ 5 Ιαπυρο, [6 ποὺ Ἰοοο πωλιχὸς χνοῦς 65ὲ φυοᾶ ἃρ. Ηδ6- 
5Ύ0 ἢ. ἸοσυΓ υ. Μνοῦ:ξ : ἡ πρώτη τῶν ἀμνῶν καὶ πώλων 
ἐξάνθησις. Οὐδπὶ οἔ οοἴοτα οἵ ἤσστηα αἰ θυβιββίτηδηη 6588 
ἃ Ἰοηρίοτίθι δααογαμ δ] ογιιμ Οὐ θῸ8. ΠΘΙΉΪπΐ ΠΟ 
οοτηρογίυμη. Ηδο ἰρίίαγ ΟΠαγχθηΐ σὰμπὴ Θ4π0 ΘΟΙρΡαγαΐὶ 
ἱπηδσίπα ἰπ:6 } ΠἸσϊπη5 ᾿αυθηθι ἔφηδον ῬΓΙΠΙ 115. ΟϑΡΙΠΟΓΌΙΩ 
ἀθϑ σομηβοογαίβ ἰοσᾶτη Β. Πρ 51556 υἱγίθιη.» Πδοίον. 1, 
Ρ. 1306. 

ΟΠἹΥ͂ΠΙ. Τη ΡΙδπ. οϑδὲ ἄδηλον. « ἀοΥραβ Ῥίδηδιῃ σώτει- 
ραν φῬγθοδίαγ, υἵ ἀρτῦμῃ βασμη ἃ [ΣΡ ἀείοπαδξ, νοί!β 
δα 5. » ας. -τ 1 Γόργοιο ΡΙδΔη.; γορτοῖο Οοά. “-- 
2. « Ηΐης δυ1485 : χλώψ᾽ χλέπτης. ΕΧΎ. 3. ἰάδιη : ἐπιῤῥέ 
ξει" θύσει. Ἐξ : νομαία, ἡ ἐχ τῆς νομῆς. » Β. --- 8 νομαίης 

ΡΙδη., ϑυϊᾷ.: νομείης Οοα., Βα ροΓΡΟϑῖῖο αι ἃ σοττθοίογα. 516 

ΤΠροοτυ5 6Ρ. ΧΥ͂Π ( ΑΒ γθη5.), 15. : κεὐθὺς ἐπιῤῥέξειν 

χίμαρον καλόν. 

Ροβί δος ορίσταιητηᾶ ἰπ ΟὐαΙο6 οϑξ ἰδοιιπα, οαχῃ ποία 

ἴῃ τηᾶῦσ. : ζήτει στίχους ἕνδεχα. 

ΟἸΥ͂ΊΠ. Ἐχργοββαπι οχ θρί ταιηπιδίθ 154, Πιθοηϊ ας 

Τατοηίηϊ. --- 1. « Ηΐης 5ι1485 : θύρσος, βαχχιχὴ ῥάδδος " 

ἢ λαμπὰς ἣν ἐξάσταζον εἰς τιμὴν τῷ Διονύσῳ. Ἐχ Υ. 4 

Ἰάοθπῃ - γάνος, ὃ οἶνος. » Β. --- 2 φόδαις ΡΙΔη.; φοιόωι Οοά., 

ἱπίϑγ Ππ. γρ. αἷς. « 5ππΐ ςόδαι εὐπέταλοι [ΤΌΠπα65 [οἷεῖδ.- 

θη ἱπείγιιοία, πηιδγοβα.. Ἑΐησο ἘΠῚ ἀγᾶμτῃ Ῥδηΐ, Νγτα- 

Ρἰν5 οἱ ΒΆΘΟΠΟ 5δογδιῃ, 5'γθ [πη] 8 Γᾶ ΒΟΓΌΤΩ ΠΌΠ- 

ΠΌΓΩ, 5} ὩΓΒΟΥΪΒ ὉΠ Γᾶ οοἸοοαΐα. » Ψας. --- ἅ. πήδαχα 

σοά. 

ΟἿΙΧ. Γοτπιᾶ : ἀνάθημα παρὰ Φερενίχου. ἘΧΡΓΘΒΒΌΓΤΗ 6Χ 

δρἰσγδιημηδίο 151, Ὑστηπθθ. Οοηΐ. οὗ ορίδτ. 46. ---Ἴ. « Ηϊπο 

φυϊᾶδβ : δαὶ, τῇ μάχῃ. Εἴ εχ ν. 4 : χελάδων, τουτέστι θο- 

οὕδων. » Β. --- 3 ἔγχειμαι Βυϊἀ80 ΠΥ ΡΙΌΓΟΒ : ἴῃ Ῥαϊδίπο 

4ύοαυθ Οοάϊοα ἀπεΐαϑ ΠΟῚ ΓΆΓΟ ἅΠΟΘΡ5 ἴῃ ΟΟ ὙογΡ9. 
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ΟἿΧ. ΤιΘπημηδ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρὰ Τελεσίλλας. --- | 

1 ὀρθρινᾶ Οοά.; ὀρθρινᾷ ΡΊΙδη. (4υἱ ᾿ΠΒῈΡΘΓ χελιδόνων ), 
ΘΟΥΓ. Ηποίϊ8. - 2. Ἁλχυόνα ΠΟΥ] 5 τοίογί δα ῥϑοί 8 
γ6] γδάϊ! βοπατῃ τὑδίυέ φινογινζμηη. ---- 8 πολυῤῥοίθητον Οοα. 
οἵ Ρ]Δη., οοιτϑοίαμη οχ ϑυϊάδ Υ. Ἄτραχτος. « Καρηδαρέων 
ἀϊοίξαγ ἔαδι5 ἵπ ΒΌΡΟΓΙΟΤΘ 50 Ῥαγίθ Ἰὲθ σ]οΠΊΘΓΘ σγαυἃ- 
ίυ5. Θομποίάθγιιβ ἑδιηθη τοίογί ροίίιι5 δα τδ» οἰ ζινην οἃ- ὦ 
ΡΙΗ [αϑὶ δαάϊξαμι. » Ψαο. --- ὃ πήνας Ρ]άπ.; πήνιας Οοά. 

- 7 φιλαεργὸς Οοἅ., 568 γοοία Ρ]δη. --- 8. Μίπογγῷ Ἔρ- ὁ 
γάνῃ. 

ΟἾΧΙ. Πιθμτηᾶἃ : ἀνάθημα παρὰ Μαρκέλλου ὑπάτου. 1{6- 
τατη ἸορίἐυΓ ἴῃ Οοάΐοθ ἰηΐγα ροϑί δρί σγδιηγηᾶ 344. « Μᾶτ- 
6618, φαΐ ΡΌΘΓ ἱπ ΘΙ] ατὴ Ῥγοίδοξβ ἐπογαΐ, υἱν (δοΐ8 ἱπὺ 
Ῥαίγίδηλ στρα, ΗοθῸ οδττήθη οἵ ΙΧ θρ. δ40 δὰ Οοΐδυϊτ 
ΒΟΓΟΙΙ5 ΑὉρτδί ΠΙΪΌΤη Γοίογοπᾶδ 6886 πιοηλ ΒΡαποκίαβ, ᾿ς 
Ῥοβί Πουυ απ δηπηο οὐ. Ρ. 192, φαΐ 46 Β6|10 Οδπίδθγίοο 
οἶγοδ ἃ. ὕ΄. 729 οοηίδοΐο δρὶ σθηβοθδΐ, Ουἱ στη ἃηηο0 731 
6 γἱΐα οχοθββοῦϊΐζ (Π]ο 885. Π1Π|, 30), υἱοθβίηιο δία 
8ΠΠ0 Υἱχ ἄυπη βυρογδαίο (Ὑ6}1. Ραΐ. 11, 93, ΘδγμΘ ἢ ρδ]Ὸ 
δηΐθ ΒΟ0Ο (θΙΩρυ8 βουϊρέμνη 586 ΠΘΟΘ586 6ϑΐ. » Χ66. --- 
1 μάρχυλλος Οοά. δἰΐογο Ἰο00. --- 2 τέρμα Οοἄοχ Ὠΐο, τέλσα ἢ 
δἰΐοσο Ἰοοο, φυοάᾶ τϑοΐθ ργϑίυ τ 7586. ΑἸρΡὶπα τορίο ᾿ηΐ6}}}- 
οἰξαγ. ΑΡ. ϑδυἱάδηι ταναῆς τέρμα. ἘΠ παρ᾽. --- 38. ξανθὴν 
Οοᾶ. υἱνοάιθ Ἰο600, ΠΟη ξανθάν. --- ἅ οὕτως Οοα. αἰτοάιιθ 
Ιοοο; οὕτω ΡΙδη. 

ΟἾΧΙΙ. Πϑιημηᾶ : ἀνάθημα τῇ Ἀφροδίτῃ παρὰ Μελεάγρου. 
- 2. σοηῇ, ο8Ρ. Ὗ, ορίξτ. 4 οἱ 8, δἰίαψαθ. 

ΟἾΧΠΙ. Πιϑυημηᾶἃ : ἀνάθημα. Μδγ8 ἸΟ΄υϊαν, ἀγα πονὰ δ 
ΒΡΙοπαϊᾶα, πὸη Ὀ6]10 βϑρθοίαΐα οἵ βδηρσιιΐηθ Θοηβροῦβᾶ, ἴῃ 
[ΘΙΏΡΙΟ ΒΌΒΡΘηβ8 6586 ἱπαϊσηδίιι8. β τ πηγὴ ΤΠ Θοηἶ δ 
Ταγθηΐηὶ δορί στδιητηᾶ ΙΧ, 322. οἵ Απηξραίγὶ 14. 393. --- 1 
τάδ᾽ ἐμοὶ οοα. 1μο]4. διυϊάδο γ. Θριγχός. ἄδην δῖα. θνη- 
τῶν θριγχ., Οοααχ οἱ ΡΙδη. θνητῶν περὶ θριγκ. (θρηγχ. 1116), 
Ἰαθδηΐθ υϑύβι. Καβίθγιιβ περὶ τοῖς θρ. (δ. ΒοίὨ 15), Δ 008. 
ἱεροῖς θρ., Οτῶτι8 ἱερὰ, ΘΟΥΡΟΡίρΙ ἢ ΟΥ̓Δ ΠῚ 6886 ΤὩΟΠΘῊ8 
σα γοίοσὶ βίσῃο ϑρὶ γἰ [5 Ἀβροῦὶ [-. Βοίββοη. οιπ ΠΟ δοκίο 
τὰ περὶ θρ. ΡΊΘ6Ο0]08 προῖχα θρ., ΟΟ]]ᾶίο ἄχαριν χάριν 1,6ο- 
πἰάθο βυργὰ οἰξαί!, Ὑ γαπι υἱάθγδξ ᾽δ πὴ ΟἹ πὶ Ὑἱγ ἀοοίι5 «αΐ ᾿ 
ΒΔ  σουῖ οοαϊοὶ δα]ονῖί ] 

Τίς τάδε μοι θη τὰ περὶ θριγχοῖσιν ἀνῆψε, 

ΡΓορδηΐα Ἠποίϊο, ἴπ ἰάθη 6 ̓ΠῸΡΟΙ ἱποίαϊξς ἨθΟΚΟΡαΒ 1, 
Ρ. 2334. ΝΙΓἶ5. ΤῊ ΓΤ 5ἱ [δ }ϊ ἴῃ Ἰοοο θηητά ποη Δ} ϊ55θὲ ἴῃ 
θνητῶν Ῥ6Ρ ᾿ΙΡΓΑΙΪΟ5. [ἢ ἢπο Οοᾶ. ἀνῆψεν. --- 4 εὔλοφος 
ΡΙδἢ., Τη8]68. --- ὅ αὐτῶσι γαν. Οοα. « Ηἴης 5488 : ἔναρα, 
τὰ σχῦλα᾽ χυρίως ἔναρα ὅσα ἄραρε καὶ συνήρμοσται τῷ σώ- 
ματι, οἷον θώραξ, χυνέα. » Β. ῬΆΘΓΟΒ ἰῃ ΡΔηΔίΠΘηδΙΟἶ8 ΘΌΤΩ 
ΟΡ ἷβ β8]ΐίδβϑβθ οοηϑίαί οχ Ατὐϊβίορῃ. Νὰ}. 984, υϑὶ νυ. 
5080]. ΑἸΐδ5. Οὕτη ΟἸΥΡοἷ5 58] δίϊο πο, ΟἾΠ ΥἹΓΟΓΕΠῚ ἔτη 
ΓΘΤΩΪ ΔΓ, Τηθμογᾶΐ ΚῬρδηῃθμη. δᾷ (δ ἔμ. Ὀΐδη. 241, 
Ρ. 941. ψαέ. --- 7 τοῖς τη]! }} τοῦ. « Οὐπὰ ἱπαϊσπαίίοπο 
ἰνϑο ῬΓοπυηΐαί ἄἀθαβ, τα] Ὀγῖ ἰδία οὐπδιηθηΐα 6586 5]- 
ΒηϊΠοΔη58. ΒΘΒρ οἱ δ τηογοπὶ υθίθγιμι ἐθ65 δἔ Ἰοοὰ ρᾷ- ἢ 
ὈΠ10ὰ ἈΥΙῚΪ8. ΟΥΠΔηαΪ. 516 ἴῃ οὐτία ΕἸΘΟΓΙΙ βουία δγὰπΐ 
βΒΌΒΡΘηϑα,, θέας εἵνεχα χαὶ οὐχ ἐς ἔργον πολέμου πεποιη- 
μένα, Ῥαιιβδη. ΥἹ, 23.» Χας. Αἃ βοααρηίία Βοΐβ85.: « Ηἰης ᾿ς 
δ 48 : λύθρος " φόνος " ἢ ἐκ τοῦ αἵμοτος μολυσμὸς, συνι- 
στάμενος δι᾽ ἱδρῶτος χαὶ χόνεως χαὶ αἵματος μετὰ ἰχῶρος. ᾿ 
1)8 βοῃλΐηθ λυθρὸς νἱάθ ΜΌΒΟΒΟρ. Π. σχεδ. Ρ. 179: πιθᾶ ᾿ 
δ ΕθηΔρ. Ρ. 502; ΥΥΓηβᾶ. δ ῬΒΊΠΘη Ρ. 88.» | 
ΟἾΧΙΨ. ΠιΘτηπιὰ : ἀνάθημα Λουχίλλον (516). « 1Π]αϑΐγᾶ- 

ΥἹΡ Πος οἰ συ πηπηὰ Θαθ 6.1. Π6 πην βίου. ΟΡ γ. ὁ. 10.» Β. , 

ἱ καί. ἘΧ Ὑ, ἀ : 

ἈΝΤΗΟΠΟΘΙ,Ὲ ΡΑΓΑΤΙΝἊΕ 

-ἴ νιρεῖ σοᾶ.: νηρεῖ ΡΊδΔη., ΠΟΥΤ. 705. 50 Δ] σον. Οἱδγαὰ 6 ο0- 
ἄδχ χαὶ Ἰνοῖ καὶ Μελ., φυοᾶ οοΥτοχὶ Πογυ 15, 0 5Ρ01- 
ΒΟ0ΓΘ : Θϑί δηΐϊμ Ῥδυ Π ΘΗ Ὑουβὰβ ἃ ΜΔΟΙΌΡΙο 58ΐ. Ὗ, 17, 
οἱ ΘοΙο ΧΠῚ, 25 (4υϊ χαὶ εἰναλίῳ Μ.) αἰ]αΐᾳβ, 400 

᾿ ἀδίαν Ηἴο Τπιοϊδηι8 οἵ αϑὰ5 δγὰΐ ὙΊγρΙ 5, ἄθογρ. 1, 437 : 

Οἴδαοο οἱ Ῥαπορβῷ οἱ ἴποο Μοϊϊοογίῷ. 

Ὑἱάο Μείπθκ. Απαϊθοί. ΑἸθχ. Ῥ. 285 564. --- 2 σαμόθρηξι 
ΡΊδη. --- 3.. « Φυγοη8). ΧΙΙ, 81 : 

Ταυῖ βίασῃδ β'πῈ8: βαυάθηΐ [δὲ υϑγεΐσ6 γα 80 
Θδγγαΐα βοοιγὶ Πᾶγγᾶγ6 ρουϊοι ἃ παι. 

Ἀ6 ΠΊΟΓΘ δι ΓρΟΓα πὶ οἀραΐξ τδἀθηᾶὶ νυ. Βίβα. δὰ ΑΜο- 
τά. Οηϊν, Ρ. 9 οἱ ἰπίογργοΐοϑ Ρβίγοηϊϊ ο. 105. » ὕ7ασ. 

ΟἸΧΥ. Πμϑιτηᾶ : ἀνάθημα τῷ Βάχχῳ παρ᾽ Εὐάνθης Φα- 
λάκχου (516). --- 1. « Ηἶπο δυϊάδϑ : ῥόμδος" χύλινδρον. ἘΦ : 
θίασος" ἱερὸς χορός. Εχ γοῖϑα 2 : ἀμφίδορον, τὸ πανταχόθεν 
περιέχον, ἐν Ἐπιγράμμασι" « Καὶ σχύτος ... », τουτέστιν 
ἐλάφου δέρμα" ἀχαΐνη γὰρ ἡ ἔλαφος. ἔχ γ. 8 : χκορυδαντείων᾽ 
μαινομένων, ἐνθουσιώντων. Εἴ : ἰαχήματα᾽ ᾧδαὶ Διονυσια- 

χωνοφόροι, θυρσοφόροι᾽ χῶνος δὲ λέγεται ὁ 
βοτρυειδὴς τοῦ στροδίλου χαρπὸς, ὃν ἔφερον αἱ γυναῖχες βα- 
στάζουσαι ἐν ταῖς τοῦ Διονύσου τελεταῖς. » Βα. ΤΔρου δῖα. : 
« Στρεπτὸς ῥόμῥος 6888 νἱἀδίυγ ἐγτηρδηῦτ γοϊαηάθατῃ, χαρὰ 
Βδοοι τηδηΐθιι8 ἐθηθηΐθ8 ΟΓΘΌΓΟ τοΐδθαηΐ,, μύωπα δαΐογα 
θιάσον μοοΐα γοοδΐ, φυοᾶ ἱποϊίαί Βαροίιαβ δὰ Βα οομπαπάππι 
οἱ β[ πη] δΐ. » --τ-ο 2 σχύτος... ἀχαιΐνεο, Αἰ ̓Πὶ ἀχαιϊνέης, δυϊά,. 
Στιχτόν, υἱὐ ΠἰΠηυ]οΓ πη. 1η Ἰδίἰπἰ8 Βοΐβ5. πο ἀοθθθδξ 6χ- 
ῬΓΪΠΊΘΓΘ ϑυϊάδηη,, ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΒ {υἱ Ἰοφα αηΐ 1) Θχροπϑηΐοιη. 
Βροΐς 780.: « ᾿Αμφίδορος, 6ϑ΄ πανταχόθεν δεδαρμένη, ουΐ 
ΡΘ]]15 ἰοΐα ουτη οαρῖέθ ρϑάϊρυβααθ ἀοίτδοία, ἰΐὰ αἱ ΒΔΟΟΠ πη 

᾿ Τοΐδπη Δ γί. » --- ἅ χλοερῶν Οοᾶ.,  Βεὰ τοοΐα ϑυϊὰ. 
-- ὃ τυμπάνου δυϊά., 564 γοοΐθ ΟΟΔαΑΧ. ---α. « Μιτροδέτου. 
ΒΔΟΟαι5 οὐτὰ ἔυγθὰ 811ἃ τηϊΐγαηι σοῦϊξ. Λίχνος, την βίϊοδ 
ΥὙΔΠΠΙ5 ΙΔΟοϊι!. --- 7. ἘΘΓΘΠαΪ8 ἀαδίθηίβαθ {ἘΠ ΥΥΒῚ8 
ΤῊΪΠ 15 [8 πὶ ὙΔ]6 8 ΠΊΌΪ ΘΓ εἴδίθ ργουθοίίον,. ἰη οοτηροίδξο- 
Πἰ5 ἴδηιθη βα[ϊ8 (Ὀγ 18., ἔπ γγβατη Οὕτη ΡΟΟῸ] 5 ΘΟΙΏΠ- 

᾿ αν,» ὕαα. --- 8 μετ᾽ ἠμφίασεν Οοἄθχ, ε ποίαΐο ΒΡΕΓ α 
οδάθῃι τη. ΕΓ Βοίμϊι5 μετημφίεσεν, 

ΟἾΧΥΙ͂. Πιϑητηἃ : ἀνάθημα παρὰ Διονυσίου χηλήτου. --- 
2. Ηΐηο βυϊάδ8 : ναύτης, χαὶ ὁ ἐπιθάτης. Οὐ} 8 οοὐά. Διο- 
νύσῳ Υ6] Διονύσου, ἄυο ἀνέθηχα. --- 8 τοῖν μηροῖν ΗΘΟΚΟ- 
Τα8. --- 4 οὕτω 7Δοοθδῖι8, ἴῃ ποίϊ8 ΠΊ58. δ 68 : « τοὶ 
ἔστ᾽ οὖν καί. » Νἰδὶ οΡαΐ 5: ΠΡ} 16} ἔστιν χαί. 

ΟἸἾΧΥΤΙ. Πομηπᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Κλεονίχον. --- 
1 ἴῃ ἢπθ ἑσπέριω πάν (516) Οοά. --- 2 ὠδὶς σὰς (σᾶς ΡΊΔη, 
ΑἸά.) ἄγετ᾽ ἀθηροσύνας Οοᾶ. εἴ ΡΙαη,, πὶ 8 908. 50Δ]1- 
Β6ΓῸ οοἸτοοίιμ οχ ϑυϊάδ γ. ᾿Ἡγέτης, ὁ ἡγεμών. « Ῥγοία 
ἀσδιθιι ΠυΠ ΠῚ, δισσαῖν ... θηροσύναιν, ἃ ϑυ1α8ἃ οὈ]δΐαγη ἢ 
τξ ρδυ}10 Ἔχ υϊβιογθηι. [ 56 ορέϊμηϊ φυΐφας οοὐᾶ, δας 
ΠΟ ΒοΟ ργωθεηΐξ, βθἃ δισσαὶ -... θηροσύναι, 68 σ, υ 
ΔΙ χιιοΐία5 (Δοΐαμη, Ὑϑῦβᾶ ἴῃ ς.  αγοίίιβ τη ]ἃ ΤΘΟΘΙΒΙ0Π6 
(αἱ ἀ808. --- 3. Ηἰπο ϑυϊάδβ : χαστορίδων  χυνῶν. --- 
7. Ῥοϑβὲ ρδγθηΐῃθβίπι ρᾶγίου]δ δὲ 5οηἐοηζίαιι γον 1π- 
ἐογγαρίδμη : 46 Ζὰο τϑιηΐηϊ βου οι δὰ Μαρίησχτη, δὰ Ἐπ- 

᾿ Βδρίυμῃ. » 8. 

ΟἼΧΥΤΠ. Τιοηηᾶ : ἀνάθημα τῷ αὐτῷ παρὰ Ξενοφίλου. 
᾿ -α 1. βοτρύων Οοᾶ. οἱ ϑδυϊάα8. « Ἐδί βοτρυΐων ΘΟΥΓΘΟΙΟ 
ΡΓΟΡΔΘΙΠ5 9 δοουβὶ!. Βοἰβκῖαβ οοη]θοοιαῇ ἐμδοτρύων. Ηΐης 
δυϊάδθ : ἀχάμαντα' ἀκαταπόνητον. Εἴ : λωδήτωρ, ὁ βλα- 
πτιχός. Εχ γϑῦβα 2 : ἐνναέται" οἰχήτορες. Εχ Υ. 8 : ἀθώπευ- 
τον" ἀχὸλάχευτον, ἄσπλαχνον. » Β ---2. ἐνναέτην ϑυϊὰ, Ἰὴ ᾿ 

ξ 



«ἢ 

ΠΡῸΣ ΡΑΙυβένθας, “ τα Πα ποβὶς Ἰδΐογο βοϊθπί δρτί. --- 
᾿ΡΟΝΒΟΝΟ θοέρτο Οαϊναοηῖο, 1]. 1, δ40 : 

οὶ πολλὰ δ᾽ ὅγε προθέλνμνα. χαμαὶ βάλε δένδρεα μαχρά. 
ἘΠῚ 

᾿"π Θ᾽ Ἰδων ̓ Βοιμηΐιι. -- 6. Φυηρα δρλιέννα, « Υἱάείυγ 
᾿ πάγχυ ΡΓῸ δαϊδοξῖνο δα ἰξατα. Αἀνθγθὶ αυδ5 υἱβ ἴογοῖ 
᾿ οἔ ἰοΐαϑ γογβαβ ναϊάθ Ἰἰδησιοί.» Β. -- 7 ξενόφιλος Οοά. ἃ 
ΡΥ. τὴ., ἱΠα οχ οογγ, Ποϊπᾶθ 58] π)88. παρὰ φηγοῦ, ΄υοᾶ 
6556 ἀεθοθαΐ ἐχ φηγοῦ. Ἠδοκοτιβ περὶ φηγόν, 60]}. 1,Θοηἶάἃ 
ἰηΐτα 6ρ. 398, 8 : περὶ θάμνον σχῦλα.... ἀνεχρέμασεν. Ροΐεγαΐ 

ΠΈΣΣΤΟΣΣ ναῶν, παρ ρϑαῖο Ῥγοχὶπιθ παρὰ φηγῷ, 
Ἰοσαμῃ ἱπαϊοαπάστη δαάϊάοτιξ, 

ἐμκδκος ἐνευσν ΕΠ ὑρμε χρήνῃ οἱ 5'πη. 

ΠΟΙΧΙΧ. 1ομηπᾶ : ἀνάθημα τῷ Διονύσῳ παρὰ Κωμαύλου. 

 Βαΐ Βυΐϊίοη. --- 3 Ηἴης Βυϊάδβ : αὐήνας" ξηράνας. » Β. σο- 
 ἀἰεῖβ φογγθοίου α ροβιιῖξ βιρογ ἡ ἰπ φιλαχρήτῳ. : 

ν ΟἸΧΧ. 1μοπιπιὰ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ θυηλάου, 86 ῬγῸ Θυΐλ- 
λου. --- 1. « Ηἴηο δυϊάδβ : τανυμήχεες, αἵ υῆχος ἄπειρον 
ἔχουσαι. Εχ γ. 2 : ἀμφιλαφής" μεγάλη" οἷον ἀμφιλαδὴς, ὅτι 
ἀμφοτέραις χερσὶ λαμδάνεσθαι αὐτῆς ἐστιν. Εχ γ. 3: λιδάδα" 
σταγόνα, χρήνην, εὔυδρον τόπον. » Β. --- 3 χαὶ λιδάδες 56Πώ- 
ἔδγουβ,, φυοα οφοτητηθηθδγιηΐ 7180. ἴῃ ποίξ. τη88. δὲ Βοῖβϑ.: 

᾿ χαὶ ἃ. (σά. --- 4 ἄγχεινται ΒγαΠΟΚΙΙ5. 

᾿ ΠΟΙΧΧΙ. 1μϑημηδᾶ : ἀνάθημα τῷ Ἡλίῳ παρὰ τῶν ἐν ῬΡόδω 
οἰκούντων περὶ τοῦ χολοσσοῦ. « ῬΥΩΟΒ Τυδίξιοῦ ὙΘΓΒΙ 

δχ οοάϊοο Μαζί θηβὶ Ὑγαγίεβ Οαΐδὶ. Ρ. 264.» 8. 
᾿Βευϊρίαπη ἴῃ ΘΟἸοββύσῃ. 50115, ἃ ἈΠοάϊβ ροβέ ᾿ιοβίθβ ἔδθυγα 
ΤΩ συ6 ἀουϊοίοβ δχ τηδηυ 58 ρμοβίζαστι : αυοᾶ (δοΐυτη 
Τυΐϊδβα οοηῃβίδξ οἰγπηρίδάς ΟΧΧΙΥ͂. Ρ]ΌΣΙ ΠΗ ργοίογεα ἴθὶ- 
᾿ἄθια [αθγαηΐ οοἸοϑβϑὶ πηΐπογοβ ἴ||ο, βοᾶ τδὲσι ει δἰπσιῖὶ 
{ϊδοοπέ, ποδὶ έαξιεγὶ ἰοσυηι, ᾿ἰδβίο ΡΠ πο ΧΧΧΙΥ͂, 7, 
δ 18. ὕπᾶάδ Βποάθηβοβ δρρϑι!αΐὶ Οοἰοδδθηδες, Κολοσσαεῖς. 
ας. --- ἰ Οὕτω σοὶ Βοίμϊῖι8. --- 3 σα]σο Ρροβέ χάλχεον ἀϊδέϊη- 
φαυθθαΐαγ, φαοᾶ δα χολοσσὸν τοίεγοθαηΐξ: 56 ροδΐδιη δυὰ 
ἀυθῖο νοϊυΐϊββο χάλχεον χῦμα, ΟὈϑογυαυῖξ ΠΘΟΚΘΟΓΕΒῚ1,. 134, 
Φ0]}. 6Ρ. 124, 3 σιδαρείου πολέμοιο᾽ ὙΠ], 6Ρ. 232, 2, σιδη- 
ρείης μάχης. 6 ἔσυτα 746. ξσοτηραΓαΐ ᾿Έβοι. ϑθρί. 114: 
χῦμα ποτὶ πτόλιν χαχλάζει, πνοαῖς Ἄρεος ὀρόμενον. --- ὃ πε- 
λάγους μόνον χάτθεσαν (οά.: πελάγευς μόνον ἄνθεσαν ΡΪδη., 

ο«υοὰ οαϊΐαν, παθα ἀυθίς Ἰονῖβ ροπ]δοΐαγα ΡΙδηι 5, « ἢ66 
Ἰάοπδύμη 6586 56 η5ΌΠ γϑυθογύτη ἀνατιθέναι φέγγος » τοσΐα 
αἰχὶξ Ἠδοκογαβ, φαΐ οοπη ϊοῖξ ἅψαντ᾽, τηραϊδηη ἰογμδτη θχθη- 
ΡῈ ἑαϊξαβ Ρ. 351. 56 ΡΝ 1ὰ ἐτδάϊίο χάτθεσαν. 
ΜΘΙΏΟΥ ἐγοαθη Ἰββίπηεθ ἵπ δηξίιιβ ΠΠθγῖ5 ῬΡδγπηαξδέϊομῖβ 
πΐογαγατα Η οἱ Κ, οορίίαθαι ἀ6 ΗΝ ᾳυοὰ Δρϊγονῖξ ἴπ ΚΑΙ, 
ΚΑΤ, οχ ἤνθεεν. --- ὁ ἐλευθερίης Οοά. εἴ ΡΊ]Δη., τηυΐξαν 

Βεῦπεξ. --- 7 γενέθλης αἴογαυςθ, 56 Οοά. βυροιβοτίρίο α. 
« Ηδγου δ ἢ 5 ΤΊ Θροϊθτοαβ, ΟὉ εὐράθιν ρδΐγία ργοίαρῃϑβ, 
ΒἈποάστῃ τυρηϊξ οἱ ἀγθθ5. ἴδ᾽ σοπαϊαϊξ, ἰοκία ΗἨουηθτο Π]. Β, 
52 56644., Ριπάαγ. ΟἹ. ΥΠ, 20, 4]. » Χας. --- 8 κοιρανίαι 
(οᾶ.; κοιρανίη; ΡΊΔΠ., οοΥτ. ΒΓΌΠΟΚ. 

ΘΕΧΧΗ͂. Γιοπηπιᾶ : ἀνάθημα τῷ Διονύσῳ παρὰ Πορφυρίδος. 
Οοάεκχ 5ἴπ6 ποιηῖπθ ροείξϑ. Αρφαίπὶα ἐτϊθαϊξ ΡΙ απ. « 5ϊ- 
ἀδ5, 4] ὙΘΓΞῸΒ ῬΥΙΤΩΟ5. Θχ νοΐ ἴπ Δίθυρσον, ἐγίθυϊξ 4τ- 
τίαπο. 56 Ῥυΐο Αὐτίδηϊ [556 8118 υθῦθα {ὲθ πΌΠΟ Ρδγ- 
Ἰογαπξ. Ουὐἱ οοπίμυ!ογῖξ οἰαβάδιη. υοοδθυϊαπι ᾿Ανέδην, υἱἷχ 
δἃ ἀ6 τὰ ἀνθ ζαθϊξ. » Β. -- {, 2. « Ὑεγθὰ δίθυρσον λογχω- 
τὸν νἷχ τοοΐῖε δοεορὶξ Οτοίίυβ : σοηιῖπα οἰῆν Οιδρίαα 
ἐπ γϑιιηι. Βίποβ ἔῆυτϑοβ. πΠοππυησαδηι σογοθδηΐ ΒΔΘΟΒ δ: 

οὐαὶ φαυῦπ ῬΓΟΡΓΙΘ [ιαϑῖο βἰηξ, φυδγτη οὐδρίά65 μιδάθγϑ 

ἈΝΤΒΟΈΟΟΙΑ, κ- 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ὟΙἜ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 941 

᾿ ΔΗ Θθδπξ, Δρρ6)1 πίατ λογχωτοὶ δὲ ἅπὰ γοοα θυρσόλογχοι. 
6 δρὶϊ ΒΔ! πιδ. δὰ 50)1η. Ρ. 379.» 7αο. --- ἡ χισσῷ 
τὴν Ρίδη. πηδ]6. --- 5. ἁδροχόμη Διόνυσε Ρ]δη. οἔ φοαϊξξ. 
δυϊάε ν. Ἠώρησεν" ἐχρέμασεν, ἀνῆψεν. 56ἃ 5ογίρίϊ ΠΡ τὶ 
ϑυἱἀδθ. πηᾶρηο Θοηβθηϑβα ΡΑἸδίϊ ποτ οοάΐοοτῃ τοίδγιπέ. Βο- 
{μῖπ8 αὐτὴ σοὶ, Δ. --- 6 χαὶ δααίαϊξ Ταοομβίαβ: τὰ τοῦ 
χάλλους ΡΊδη. δυϊάαβ χυοαᾳιδ τὰ χάλλευς, 5ἰπο ταῦτα. τ 

ΟἼΧΧΗΙ. Τϑιηᾶ : 

-- 1. «Ηἴπο ϑυϊάδς : 
ἀνάθημα τῇ Ῥέᾳ παρὰ ᾿Αχρυλέδος, 
θαλαμηπόλος, ἡ περὶ τὸν θάλαμον 

ἀναστρεφομένη χαὶ φυλάττουσα, ἡ νεωχόρος. » Β. Ῥτορτία 
αἀἸοϊξυγ ἀθ Οὐθοῖοβ βδεογάοΐθ Οτπη βοαπθηεθι5 ΘΟηΙ. 
ΤΒΥΠΠαμ ΥΤΙ, 6ρ. 223, 1, 2, τηοποηΐα Ηδθοκογο. --- 2 τὰς 
ἱερὰς Ἠδοκογαβ : ἴδοθα Ογνοῖα δασγαξβ; ἸοροθαΐοΥ τοὺς ἱε- 

᾿ ροὺς ... πλοχάμους, σΑΡἢΠ05 4808 τηοᾶο ποῃδρογαΐ ΠΟΙᾺ 
᾿ φῇ Π 

ΝΕΡΌ τρια οὐδ να “ὠὰ ΤΠ 8 ἀρβῶτε δὲν" 128 
ἐπ 665 δυάς. « Τδηΐδπι 6586 Βογίπδοοὶ βο!δγέίδτη πο Ἴγθάβ- Ϊ Ἀλχιδίη πλοχάμων ἕερ ἣν ἀνέθηχε χαλύπτρην 

ἬἫρε: 

οἴ ᾿ηἴγὰ θρ. 178 Ἠδγου]θβ ᾿υ θείαν δέξασθαι Ἀρχεστράτου ἵε- 
ρὸν ὅπλον. ΝΙΒΗ Ἰριίαν ἴῃ ϊΞ τηουθπάθπτη ογαΐ. ---- 3 Κυθέ- 
λῃ οογτίσίξ ἰάθμη Ἠδοκογα5, οοἸ]αΐο ορίστ. ΤΌ φαοᾶ τηοᾶο 
τηθιηογαίοτη, οἵ δ ἰτηδοῆϊ ἔγαστηθπίο 310 : θεῷ δ᾽ ἀλά- 
λαγμα νομαῖον δοῦναι. ὅϑδη6 δυὰ ἰἀοποατϊῃ θὲ ὀλολύγματι 
δοῦναι ἦχον, γὙοΓΌτη πὸ ἢδθο ἱπησοπᾶᾶ βυηΐ, θα δοῦσα 
εἰς ἀχοάς, οἴ οτηπίᾶ Ἰορσϊεγηθ Ῥγοσοάπηξ. Υοοὶ γαλλαίῳ ἴῃ 
Οοάϊοο 5οδοϊατη μοο δἀβογρίαμη : τῷ τῶν Γάλλων, ἤτουν 
( εἴτουν) εὐνούχων. Πεοϊπάρς : Κυδέλης δὲ τῆς Ῥέας. Κύ- 

ὄρη Φρυγίας, ἐν οἷς τιμᾶται ἡ αὐτή. 5: γ}18 ἀρ. ξυϊδξαν 50! -- 5 τᾶς δὲ Οοά. Ὀερτγαναΐθ περιχλεῖδι δ 485 ἰῃ 
᾽Ορεία. --- 6. Οοηΐ. ὙΠ], 6ρΡ. 37, 6. 

ΟΕΧΧΙΓΥ. Τριπιᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ. Απεραίτὶ 560 - 
πἰὶ ἀρυὰ ΡΙαη. Οοηΐ. 1,δοπίάεθ Θρίσγδιητηδία ἱπίγα 288, 
289. -- 1. « Ηἶπο 5υϊάδϑ : ἀσάχνης ἀρσενιχῶς, τὸ ζωύφιον, 
παρὰ τὸ ἀραιὰ ἴχνη ἔχειν. Εχ Ὑ6Γϑὰ ὅ : χερχίς" ἱστουργιχὸν ἐο- 
γαλεῖον. Ἐξ: μίτος, τὸ λεπτότατον σχοινίον. Εχ Υ. 7 : ὄνει- 
δος" μέμψις. Εχ Υ. 8 : ἀρνυμένη᾽ ἀντιχαταλλάσσουσα. » Β. 
- 2 στήμον᾽ ΡΙΔη. --- 3 ἐύπλοχος Οοά. ἃ δοΥΓΘΕΐοΓΟ, ον ἃ 
ΡΓ. τῇ., ἕξ Ρ]άπ. οἵ δυϊά. ᾿Αρσινόα: Οοἄ. « ᾿Αηδόνα γνοσαΐ 
Γδαϊοτη ἰοχίογία τη δ0 ἀγρυΐο,, 46 πη δαϊξ, βίγεριξα. Εατὶρὶ- 
ἀδ5 Μοίθαστο ἃ. 8680]. Ατῖβί. Άδη. 1351 χερχίδος ἀοιδοῦ 
μελέτας αἰχ!ξ. ΤΔΥΒΘΠ5ΙθῈ5, ΓΌΠΟΒΟΒ ᾿πΐογ ΟΠ μὴ ΡΘΓ 
ΠᾶΓ65 δἀθηξθιβ, υἱοῖπὶ ποιηθη Κερχίδων ἱπηροθαθγδηξ, ἂρ. 
Ἀῖο Ομγσβοβί. Οτ. ΧΧΧΤΗ͂, Ρ. 405 (463 οχίγ. δὰ. Ετωρογ.). » 
“ας. --- 6 ἃ ΡΊΔη.: εὖ Οοά. οἱ δυϊᾶ. --- 7 ἕχαστα (5|6) 
(οά., 56 τϑοΐδ 1,οἰἀθηβῖβ ϑυϊάφ : εἴλεθ᾽ ἑχάστη ΡΊΔη. 

ΘΟΙΗΧΧΥ͂. Πριυτᾶ : ἀνάθημα ᾿Αλχιμένους. » ΥἹάα ΟΠαγάοη. 
ΒοοΝ. ΜΊ566]}. ἔ. 1, Ρ. 104.» Β. - 1 ἐπὶ εἴδμονα Οοά. 
- 3. « Ἴδ᾽ ὅμ., υἱᾶδ ΥΥὀγηῖοκ. δὰ Τγυρμϊοά. Ρ. 267 864. » 
Ψαο. --- 5. « Ῥα ποιηΐπθ χλοιὸς, Θυ 1428 περιτραχήλιος δε- 
σμός, υἱᾶο 844 πιϑᾶ ἀπθοᾶ. ΕΟ, ν. 429, η. 2. » 8. ΡΙαμ. 
ἈΑεύχωνα. --- 6. « Γαίΐγαπέϊ5. δηΐηι οἰγηι αοτιιηι εοαπῖξ 
»ογϑιαάεδαίΐ {{11, 56 οἰΐαηι ἱποθΕ7γ6 }0556. ΟΥΘΘΟΓΌΓΩ 
γουθογαπὶ 40 8}18 Ἰοσαπέαγ ἢΐς τΐπὶ υἱάθίυγ 6886 86 η818, 

4αθῖι ποῃ χρυ τοί γϑγβῖο.» Βγιπεῖ. 

ΟἸΧΧΥΙ͂. 1Θμ μη : εἷς τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ. « Θ4}}166 γοῖ- 

εἰ σμαγάο Βοοῖ. Μῖβο. ἔ. 1, Ρ. 103. --α 1. Ηἰπο 501688 -: 

σιγύνη" καὶ σιγύνους, τὰ δόρατα παρὰ Μαχεδόσιν. Εχ σϑῦβα 

4 : ἀχόλους᾽ χλάσματα καὶ θραύσματα ἄρτων. » Β. Ο(οᾶοχ 

σιγνον, βαρεγροβίίο υν, ἴῃ ΠΙΔΓΕ. σίγυνον. --- 2 δὲ ζῶντα 

Οοᾶ.: δ᾽ ὡς ζώοντα ϑυϊά., «φυὶ ἀείπάδ ταὔλιον,. σοάᾶ. 

τωὐλίον. ΝΙΓΗΪΓΌΠῚ ΘΒ ΠΘΙΩ 116 σταίτενον ἀεαϊεαδαξ, αἕ ΒῸ 

γο5 ἁστίοοϊα 6ρ. 40, 08] Υἱάδ. 
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ΟἸἼΙΧΧΥΤΙ. Τιοιπηᾶ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Δάφνιδος. 
« 51η6 πΠοιηΐηθ ρορίῶ. « 7 βϑοορὴ πουάθη ἱποογίαμι οϑί, 
4αστὴ δ βἐ: ἰδηΐαπι ἴῃ ΑΡΡοπαΐϊοο ΡΙδηπᾶθθ Ρ. 816 56.» 
Β.ΑΡ. ΑΒγοηβίαπι Ρ. 168 866. --- 1 χαλῆι (σα. Ηἴπο 50]- 
488 : λευχόχρως" λευχὸν τὸ σῶμα ἔχων. --- 4 χαὶ πήραν Βο- 
{πῖιι5. Οοοχ αἵ ποτ᾽, Ραγβίηυ8 Ὁ ἅ ποχ᾽. 

ΟἸΧΧΥ ΤΙ. Γϑιηπηᾶ : ἀνάθημα τῷ Ἡραχλεῖ παρ᾽ Ἄρχε- 
στράτου. Οοηΐ. 6Ρ. 127. --- 1. Ὅπλον, 561}. ἀσπίς, ὰ0 Γ6- 
[γα αν ἔριηϊηΐηᾶ ἴῃ ΒΘΩΌΘΠΕΕ15. --- 2. Ηοπη. 1]. ζΖ, 248 : 
δόμον... ξεστῆς αἰθούσγσι τετυγμένον. --- 8. « Ῥοϑί ἱπηροτγὰ- 
{ἰγιιπὶ Πδυα ΓᾶΓῸ 510 βϑαυϊξαγ ορίαϊ γιιβ, Υ. ὁ. Οᾶγββ. Χ, 

391. » Ψας. Οαυἱὶ νἱά. δὰ Υ1], 6Ρ. 391. 

ΟἸἼΧΧΙΧ. ΓιΘΠηπᾶἃ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ τριῶν ἀδε)φῶν 
θηρευτῶν. Τῃ τηδΥρίηθ ζήτει οἵ ᾿ἴτᾶ : ἀντεθλήθη ἐπιγράμματα 
θ΄ ὡς χείμενα ἔμπροσθεν. ζητεῖται (510) κἀχεῖ. ὙἹά6 5080]. δὰ 
6Ρ. 16. --ο 1. « Ηἶπο δ 1488 : βιαρχέος, τῆς εἰς τὸ ζῇν ἐπαρ- 
χούσης. --- 3 (πίγρις σοα. ἃ ΡΓ. Π)., πίγρης ἃ ΘΟΓΓΘΟΐΟΓΟ, 
ἰΐθμι ἰῃ 6Ρ. 180 οἵ 181.) Ηἷπο ϑυϊάδβ : δειραχθὲς, τὸ τὴν 
δειρὴν ἀλγῦνον. ϑΟΥ͂ρΡ81 φυοᾶ ἱπ Οοάϊοθ, πετανῶν, ΡΓῸ πε- 
τηνῶν. Εβί πετηνῶν ἰῃ οοἀᾷ. ϑυϊάτο. Βίορῃδημβ, αυθιη ἴῃ 
ΤΠΟϑΔιΓΟ ΠΟ ΟΡ βγη πὰ ΓΌΒΡΟΧΙ886 ΟΡΙ ΠΟΥ͂, ΡΓῸ πετηνὸς ἡ 
γηδ]οθαΐ πετεινός. » Β. ΡΊδη. πετεινῶν. « ΝῸΠ δ Βι15 ΒΌΓῚ 
τηὰΐδιθ, Φυδιηυδτη ῬγΟθ 1} 18 οϑὲ οογγθοῖίο ΒΥΓΌΠΟΚΙΪ δει- 
ραγχές. » Ψας. Θαδη Βοίμέιι5 γθοθρίί. --- 4 ὑλανόμων Οοά., 
ἹΠὰα ΡΊΔη. --- ὅ πόρε Οοά.; αἴθρης ΡΊΔη. --- 6 χαὶ γᾶς χαὶ 
πελάγευς ΡΙδη. 

ΟἸΧΧΧ. Πιομμᾶἃ : εἰς τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ. --- 1 θαλάσσας 
οοὐτοοίου ΟΟαἸοΙ5.---- 3 τέχνας Οοα. Ὁἱλαμηᾳυ6 γερο 58. 
- 3 καὶ τὰ μὲν Βοίἶ5., « Ῥγαγδιη ΤΘΡΘ ΟΠ 61 » ΘΟΥΓΙΘΘΗ8. 
510 ἴῃ ΒΟαΙ ΘΗ ορίρτ., 568 δχοϊρίθηΐ τὰ δὲ... --- 5. « Μι- 
ἰανὶ γυ]σδίατη ἠερίῃσι ΟὉ ΓΟΙΙχαἃ. » Β. ΒδΠππογαΐ οχ Οοά. 
οἵ ΡΙδη. ΨΦδοοθβίιι8, χερσαίῃσιν ρΡοϑίίο οὰπὰ ΡΪδη., οἵ 86Γ- 
νδηδα ἢ δγδηΐ. --- 6 πλωτοῖς ῬΙδῃ. ΗΒ 8. : ᾿Αγρεὺς, 
ὁ Πάν. 

ΟἸΧΧΧΙ. Τρ : εἰς τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ. --- 2 σοὶ γέρα 
ΟΟΥΤΟχὶ δ ΒΡ ΠΟΚί 8, ῬΓΟΡΔΌΙ ον. Οοηΐ. 6Ρ. 864 ΈΘΗ8. --- 
5 ἠερίοισιν (οἄ.: Πα ῬΊΔη. --- 6 εἶεν ὁ δ᾽ ἐν πελάγει ἄρχυν 
(ᾳιοὰ νοῦ. Ῥυηοίβ ποίαυϊξ ὁογγθοίου) εὔστοχον ἄρχυν ἔχοι 
(Βῶς ροβίγθημα γοσδθι]α ἄπο ἃ οογγδοίογα βουρία) σοάθχ: 
ἄγραν ἔχοι ΡΙδη. Ηἰαΐ5 ῥγοάϊί πΠ08 ροδίθ τἸηδηϊμ ποὴ Βᾶ- 
ῬΘΓΘ, 

ΟἸΧΧΧΊΙ. Το : εἰς τὸ αὐτὸ ᾿Αλεξάνδρου Μαγνήτου. 

Πηο Μάγνητος, αἵ οοΥτὶρις Μοίηθι. Απα]. ΑἸθχ. Ρ. 236, αὶ 
“Ἰποῖο ΑἸοχδηαγΟ ΠῸΠ ῬΟΒ86 {ἰγὶθαὶ ἀοοοῖ; « ΑἸοχδηᾶγο 
Μ|ηοδῖο νἱπαϊοδηάατη υἱάθυὶ. » ΑΡ. Ρ]ὰπυά. οϑὲ Αἰοχαπαγὶ, 
51η6 σϑηΐη!. --- 1 Πίγρης πο ἰρϑᾶ Ῥγίπια τη. Οὐάϊοἶβ. --- 
4 ἱδρυτὰ Ὀἷ5 ΡΙΔη.: ἰδρίτα Οοάθχ, φχοᾶ 80 ἰξρίτης ῥΓῸ ἴδρις 
αἰοῖο ἀποῖὶξ δ ϊά88 ν. ἤϊδριας. 1Π 4110 Κ,ΓΔΥ 55: ΠῚ ΤΠΘΏΒΕΓΩΘ 
Ρθοσδίαπι ποΐαί Μοίηθκ. Ρ. 237. : χψυοὰ 5ἱ δϑβϑοΐῖ ΑἸδχδηάγὶ 
ΜΠ]ΟΒΙΐ, δα βου] ΟΓ ἢ. σΓθοΒ ΡΟΘβ᾽85 δοαΐθιῃ 6586 γϑ θβδηά τη. 
ϑρα ομηθηδαίοηθ οογ Ἰβϑίτηδ οἵ υἱζίαση οἵ τηΐγιιτὴ βαθβίδη- 
ναι γϑιηου ἨΘΟΚΘΓῸ5 1, Ρ. 236. Οοηΐ. ΠΟΡΘοκ. Ρδίμο]. 
Ρ. 381. -- ὅ ᾧ δ᾽ ἀπὸ ΡΪδη.;: τῷ δ᾽ ἀπὸ ΟΟοά. 

ΟἸΧΧΧΊΠ. ΓιΘμηπηᾶ : εἰς τὸ αὐτό. --- 1 θηρευταὶ ΗΘΟΚΟΓΊΙΒ. 
Ἑάεοθδίιν Πὰν θηρευτά. --- 2 χυνηγεσίης, 3 πτηνῶν ΡΪΔη. -- 

, ὅ. « Μέσσης ἠέρος. δ 1488 ἴῃ Ἠέρος " λέγεται δὲ θηλυχῶς. 
Εὖ θπηο Ἰοοαμὴ αἰεγξ. τὲ Ὠομηθη αἰθὴρ, 56 58} 06 ἀὴρ δρυὰ 
Ῥοσδίδϑβ [ϑτηϊηΐπατη οϑί. Ρορίαᾳ Ῥαυίμθηὶ ο. 21 : πολλὰ δ᾽ ἐς 
ὑγρὴν ᾿Ηέρα χεῖρας ἔτεινεν. ὙἹν ἀοοίι8 οἰΐδηβ ΕἸηρθάοοϊοᾶ, 
Αἰθέρι δ᾽ αἰθέρα δῖον, [4 ἰηχυΐξ, γοδογδοπ νην βυὶ Ργ7Ὸ 
δῖαν. Τπ|0 βθ  δηάιηὴ ἐπ δῖαν. Αἀ4. ΜΟΙίβ ῥ. 2 δὲ ποΐ:; 
Δ κοί. ἴῃ Ῥαγῖο ΟἸαββίοο {. ΧΧΧΥ͂, ρ. 82. » Β. 

ΑΝΤΗΟΙΟΟΘΙΖῈ ΡΑΙΓΑΤΙΝΩ͂Ι 

᾿ ΟἸΧΧΧΙΥ͂. 1οπηπιᾶ : εἰς τὸ αὐτό. --- 2 τέχνας Οοά, -- 
3. πτηνοῖσιν ΡΙδη.; ΠΠυ οἰϊδτη « Βιυιϊἀδ5 ἰπ Βόλος, τὸ βα)- 
λόμενον εἰς ἄγραν ἰχθύων. ΡτωροΒίξο ἐν οἰΐδιη δ πτανοῖσι 
ΡΟΡΠ ποῖ. 510 τῆυχ Θρ. 187, ὅ. 46 ποΐ. δὰ 1Υ̓͂, 6ρ. 3, 58. 
-- 4. Ἀοίουξ ποιηθῃ θηρσὶν δᾶ {τα δἀϊδοξίνα Ταῖοὶ. ἴθ ΤΊ65. Ὁ 
δίοριι. Πἱάοί. 8} Ἅλιος. » Β. --- ὃ μέν γε δοο δία: μέν τε 
Οοά.; μέν τι ΡΙδη. 

ΟἸΧΧΧΥ͂. Πιοιημηᾶ : εἰς τὸ αὐτό. --- 5: Νεφέλην, οοηῇ, δᾶ 
ΘΡ. 11. -- ὃ ἁπλότατον ἁλὶ πο) Υἱάθίαν 6586 βἰποθῦαμῃ. [ἢ - 

᾿ [ΟΠ ρὶ οογίο ῬΡοβϑὶῥ ἁπλωτὸν δ᾽ ἁλὶ, φιεοί ρανπαδέιν ἠϊανὶ, 51- 
ΤᾺ] 80 ἰδοίϊξαν. ΗΪ8. [ἃ βου ρεϊβ Τιοθθοκία τη υἱάϊ προ ἀἴ586- 
ΤΌΓΘ ἴη ΡΔΙΠΟΙΟσίθ οἰθιη. 1, ρ. 300 : « Βοιθίδυιιβ Ρυωΐ, 

ἌΡΟ]]. Ρ. ΧΥ͂ 5 δἀϊπηρὶ! ἁπλότατον, φαορᾷ πιϊπίπηδ ουΐη- 
ΟΡ οχ Ζοβίπιηὶ δρ. Νδπη ργὸ {10 δάϊθοϊϊνο, φιοὰ οαπὶ ἀἃ- 
{ἰνο ἁλὶ Ῥᾶτατη οΟἢοτθέ, βου θοηάαπι υἱάθξιν ἁπλωτὸν, αἱ 
6Ρ. 107, ὅ : δίχτνα ἐν ῥοθίοις ἁπλούμενα. » --- 6 πίγρη δ᾽ 
Οοά., τ᾽ ΒυΡΘΓροβίίο ἃ οογγθοίογο. Ὰ 

ΟἸΧΧΧΥῚ. Τιϑιημηὰ εἰς τὸ αὐτό. 1η Ρ]δπ. οϑὲ Ἰουλιανοῦ. 
-τ 1 εὖχος ΗἨυβοΒΚίμ5,, 60}1. 6ρ. 43, 3 : (βάτραχον Νύμφαι:) 
εὖχος ἔθηχεν. Μίπιι8 ῬΓΟΡΔΒΙ ον ἩΘΟΚΘΡΙΙΒ οἶχον ἀδ., « υἱ 
τοί νοσθηΐιν Ποῦ πὶ ἰγαίγαμι θοπὰ δὲ ἐοΐαμη ραίσίπιο- 

| ὨΪΌΠΙ. » --- 2 πελάγους Οὐᾶδχ, πο πελάγευς. -- 3. ὙΦΥΒΙΙΒ, 
᾿ Βΐο ἴῃ ΡΊδη. οἸηἰββι8,, ἰῃ Οοάϊοθ βαρρίοἔιβ τϑοθηξὶ τοᾶπιι 
᾿ ΒΟΙΗΪ 8 ΡΙαπάθα ὡἴαίο, οἱ Ἰυάϊοαΐ Ῥαυίββθη,, ἰ θυίου 8. 
᾿ οῦβαβ ΒΘ θη8 διχτυδόλει τούτῳ δ᾽..... οἴ ἂρ. ΡΙαπ. οἱ 
ἰπ Οοαΐοθ ἃ δηΐίαιο Ἰἰθγαγίο θχαγδέιβ, ἃ δυάδα γ, Ἄγχη 
810 δ ΓογαΓ : 

᾿ θηροδόλει τούτῳ δ᾽ ἄγχεσι θηροτόχοις, 

ἄγχεσι ΘΧρ]ἸοδΔηΐθ συνδένδροις καὶ ὑλώδεσι τόποις. Ἐρὶξ ἀθ δὰ 
[6 Ηυβοβκὶὰβ Απαϊθοῖ, οΥἱξ, Ρ. 135, βοᾷ ἀἰβομση παυὰ 
ῬΓΟΒΔΌΙ ΟΡ οοηβ υϊ, ΜοΙὶαΒ βυσοοβϑὶξ σδοοθ βίο : ' 

διχτυθδολεῖν πόρετ ᾧδε παρ᾽ ἠϊόνων χροχάλαισιν, 
θηροδολεῖν τούτῳ δ᾽ ἄγχεσι θηροτόχοις. 

Ουοὰ ἰη Ἰαΐϊηϊ5. Ροϑαϊ. ῬΊοΟΟΙΟβ βογγαΐ ἱπηρογαϊγοβ.,, βου - 
ΘΒ διχτυδόλει σὺν τῷδε. 56ἃ Ἰδεὰμπᾶ ἱπηροαϊξ «αοιηΐηιι8. 
'ρ884 Ὀἱοοὶ 8 Τᾶπὰ8 ὑπαυδη ροβϑὶξ τϑρουῖτὶ. ἨθΟκΘΡῸ 

Πα φῬρηΐδηηθίον ἃ ϑυϊᾶα δαί οχ ἰηϊξίο μοχατηθίγὶ δὲ ρο- 
βΒίθυ Οὐ 8 ὙΘΓΒῸΒ ΤῊ ΠΟΥΪ8 Ὑ 8. οοπη αι υἱἀθίαγ, » 

ΟἸΧΧΧΥΤΙ. ΤΘμηᾶ : εἰς τὸ αὐτό. Αρυᾶ ΡΙδη. Αἰρίιθο 
ΜΙἐγθηΘΟ ἰηβογρέσμη. Ὑ 6γὸ ἰηΐον ΗΓ οβϑθυὶὶ ΑἸοςῖ θρί συδηι- 
γηδΐα γοίρυστο υἱἀθηΐαῦ Βγαποῖ, οἱ Μοίποκ. -- 1 ἄλλης ἀπ᾽ 
ἄλλης Οοά., Ιᾶρϑιι. δίγαθηά τη : σύμόολον ἄνθετο ἀπ᾽ οἰχείης. 
ἐργασίης, ἄλλος ἀπ᾽ ἄλλης. --- 4 ἰθυτενῶν ΡΊδη.: Δ] ἴθ νῈΠὶ 
οἴδιη ϑυϊάδϑ γΥ. Στάλιχας, πασσάλους " ἡ εὐθεῖα στάλιξ. Βο- 
1ῖ08 τηϑ]υἱξ ἰθυτόμων. --- 5 ὦ μὲν ΡΊΔῃ. --- 6. « Βυϊᾷαθν. 

. Ὠφελείας : ἐν δὲ ̓ Ἐπιγράμμασι διὰ τοῦ τ (ΒΘ αυϊξαν Πἰο ὙΘ 55), 
διὰ τὸ μέτρον. Ουδ Ορβουυδίϊο {118 οϑί, ααυτη οἵ ὠφελία 
ἰπ ῬΓΌΒἃ 4ΌΟ4υ6 ογδίίομθ γορογίδίαν,» 8. 

ΟἸΧΧΧΥΤΙΙ. ΤιΘΠ]πἃ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ παρὰ Θηρομάχου 
(5810). -- 5 ἐν ταῖς ἀγχείαισι ΟὈἄοχΧ, φαΐ ἴῃ τηᾶγρ. ἔν τε ἀναγ- 
χαίῃσι, « φιοα ῬΓΟΧΙΠΊΘ ἃθοϑί ἃ Ὑ6ΓῸ, Πη040 ἂν ΡῬΓῸ σὺν 
βουϊρίαμῃ οορὶίοβ. » Ψας. ΑἸΐδγαμη ὃχ ΡΊ8Π. « 500 Ροβϑὶξ " 
οἴΐδιη ἐν τ᾽ εὐαγχείῃσι, υἱ Δ] Πτηδοῖι. ΟΘΡ. 82 : Πίνδω ἀν᾽ 
εὐάγχειαν. » ΗΠ δο 61. Ουἱ ἱπ πα οογγοχὶξ δεξιτερῇ οἱ. Οοά. 
οἱ ΡΙδη. δεξιτερῇσι. ΒΓαΠΟΚΙΙ8. δεξιτερῇ σῇ, 980. δεξιτερῇ 
σὺ (ϑἷς Βοἰ58.) ἀξ δεξιτερῇφι (51. ΜοΙη61.). ΠΟ ΠΠΡΡ. Ῥ. 847, 
δεξιτερὸς σύ. --- 6 δῶρα κατ᾽ ἀντιπάλων (οἄ. εἴ ΡΙαῃ., φυρὰ 
βουυαθαΐ Βοΐββ., δπποίδηβ : « ΡΥΟΡΟΒαΪ  ΡΓΟΡΔΌΙΝΟΙ 680. ᾿ 
χαὶ ἀντιπάλων. Ῥοΐαϑέ ἰδηθη ΠΟΠΊΘη οἵ ἄθ Ποβεθιϑ οἵ ἀθ 

1 ΒΟΙΤαΐβ οαρὶ. » 584 δῶρα [δγγὶ ποη Ῥοΐοβί. Ἀδοθρὶ 78 51} 



ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΥἹ 

᾿ ἷ ΘΟΠ ΘΟ γ8 ΠῚ) πρῶτα χαὶ ἀντ., « ζι ρ6Γ- 
οἰδσδηβ ὀπιθηαδίϊο οϑί. ΝΙβὶ ἰογίε ὦνα βου δοπάσμῃ. » Ἠοΐ- 
ποῖ. Ῥ. 119. Σκῦλα τηλ}} Ἠθοκογ. 

ΟΟΠΧΧΧΙΧ. Τιϑμηπᾶ : ἀνάθημα παρὰ Κλεωνύμου ταῖς Μού- 
σαις, Μυροῦ: (510) Βυζ., Βεἀ γοοΐα 6ρ. 119: γ. Μεοΐποκ. Ρ. 99. 
Ἑρτοσία ἀἰδβογίαίίοπθ ἢοο δρίβγϑιητηα ῥγΐγηι8 Θχρ! ουϊξ 
ὕηροτιβ, Κυ δοῖιο δέυιαϊθη, ΞΊ} ον. ΑἩίΪν. 1, ἴῃ Ὀΐαγη. 
δηΐᾳ. βίυα. 1843, τη. 50]. π. 78. Νιπηίγαπη ἴρβα ΓΙ Πηἃ 
γοῦρὰ, Νύμφαι Ἅμα δρνάδες, ᾿Ἰδοίογ!Β. τηρηΐθη) ἴῃ δ] 16 Πἃ 
Ὁπηηΐα ΘΟΠΊΡΟΙΘθαηΐ. Θυογιπὶ υἱέΐο ρογβρθοίο ΤΠΠΡΟΓῚ8 
ἀοουῖξ ΟἸδοπντηστη ἴῃ “070 Ατγοδαϊθ Πανίο Ἰαυ 556, τ 

“ΧΙ ΕΠ σο, {ἃ ἸΔθογαραΐ, βαηδγθέιγ, οἵ ΝΥΡΗΪ5. Αγ σγὶα- 
αϊδιι5 ξόανα ἀραϊοδβ86. Ποουρ] οἴο5. ἐθϑἕοβ βἰβίϊξ Ῥδυβδηΐδιη 
οἱ Βίγδθοποπι. Π16 Υ͂, 6 : ἔστι δὲ ἐν τῷ Σαμιχῷ σπήλαιον οὐκ 
ἄπωθεν τοῦ ποταμοῦ χαλούμενον Ἀνιγρίδων Νυμφῶν ὃς 
δ᾽ ἂν ἔχων ἀλφὸν ἢ λεύχην ἐς αὐτὸ ἐσέλθῃ, πρῶτα μὲν ταῖς 
Νύμφαις εὔξασθαι χαθέστηχεν αὐτῷ χαὶ ὑποσχέσθαι θυσίαν 
ὁποιανδήτινα " μετὰ δὲ ἀποσμήχει τὰ νοσοῦντα τοῦ σώματος " 
διανηξάμενος δὲ τὸν ποταμὸν ὄνε' δος μὲν ἐχεῖνο χατέλιπεν ἐν 
τῷ ὕδατι ἐχείνου " ὁ δὲ ὑγιής τ᾽ ἄνεισι χαὶ ὁμόχρους. δΐναθο 
δυΐοτη Ὑ1Π, Ρ. 346 : ἔστιν ἐν τῇ παραλίᾳ δύο ἄντρα " τὸ μὲν 
Νυμφῶν ᾿Ανιγριάδων , .. πρὸς γὰο τῷ ἄντρῳ τῶν 'Ἄνι- 
γριάδων Νυμφῶν ἐστι πηγὴ . .. ὑποδέχεται δὲ τὸ πλεῖστον 
τοῦ ὕδατος ὃ Ἄνιγρος βαθὺς καὶ ὕπτιος ὧν ὥστε λιμνάζειν ... 
ἀλφοὺς δὲ χαὶ λεύχην χαὶ λειχῆνας ἰᾶται τὸ ἐχεῖθεν λουτρόν. 
---ι. Ἀνιγριάδες ὉΠροΥιΒ,, ΡΓῸ ᾿Αμαδρυάδες, φαοὰ ομνίυτα 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. οἡ 2 

ΟΧΟ, Το : ἀνάθημα παρὰ Λεωνίδου. Γαιτουλίχου., 

Οὐἱΐ ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ Βαρογροβυὶζ γαιτούλλου. ῬΙαπ. Γετουλίχου, 
« ΤΠιϑοη 88, ΤῊΟΓΡῸ ᾿ἰρογαΐαβ, οχῖσαδ, τ ῬΔΌΡΟΓ, Ν ἜΠΗ 
ἀϊοαΐ τηθπογὰ. Ορέϊπηθ δυΐθγῃ ποβίου 1 θοηϊς ἀἰοθηαὶ σθηῖι5 
ἰτη δ 5 6βΐ. » ὕαςσ. --- 2 λιτὰ τάδ᾽ ἐχ λιτοῦ “Δοο Βῖιι8; αὖνα 
τάδε χλυτοῦ ΟΟοά. εἴ διυϊᾷ.; αἶψα τάδε χλειτοῦ Ρ]ΔΠ. οἔ 
Βγυῃοκ., « νἱξίυτη ΟὈΠ ογδηΐθβ ροΐα8 ἀυᾶπὶ ἰο]]Θηΐθξ. » 
ΝΠ γάτα ΑἸΙΤΑᾺ π᾿ δηΐξίχαο οοαϊοθ 6886 υἱάθθαίΐαν ΑἹἸ-"Α., 
48 ἔδυ γοίυβία ἰὈγτὴᾶ οϑί ᾿ἰοτ Ψ. Ὀυθατο πο 51η}ΐ 
᾿ρβα πη Θρ ρτδιηπηδ ΠΘοηϊδ ἢ. 300, οἵ βθαιθηβ ΟὉΥΠΟΙΗ 
Ποηρί, ἀ6 ποϑίγο ΘΧργθββϑΌτη. « Ηΐης βυ 1885 : αἶψα " θᾶττον. 
Νοη βουυαυΐ γϑοθρίαβ οοῃ)θοΐαγαβ, Φαδγην 8 ῬΓΟΡΠ}155}- 
τηᾶ8. Επὶΐ δἴϊδυῃ ἴῃ δορὶ {Πποῖο χλειτοῦ φαοα ὙΘΠΘΓΟ ΠῚ που θγοῖ. 
Εχ υϑῦϑὰ ὅ ϑυιϊάαβ : ἁλινήχτε:ιραν, τὴν ἐν ἁλσὶ νηχομένη». Εχ 
Υ͂. ὃ : ψαιστῶν, ἅπερ ἦν ἄλφιτα ὑπὸ μύλης χατεψημένα. 
Οοηΐ, δὰ 6Ρ. 334. ΕΓ : πενιχραλέον᾽ εὐτελὲς, πενιχρόν. ἔτ 
Υ. 8 : κύλιξ᾽ φιάλη, ποτήριον. » ΜΒ. --- 8, Εὐρώγεα, οοηΐ. 
δὰ 6ρ. 22, 3. -- ἅ πρώϊμον ατῆιβ; εὔφυλλον ῬΊΔη. --- 
δ. Ἁλινήχτειραν, ΡγοΟδαοίο τ, Οὐ} 5 811 ὀχϑυηρία, 4 Ὁ ἃ 
Ἰιχαϊάα ᾿ἰΐογα δχουβαίοπμθμη πὸη δαροηΐ, αἰζα! ἨΘΟΚοΥ. 
Ρ. 120. « Ομ οθαηΐον οἰϊν ἴῃ συν α : ππᾶθ᾽ ἀλυάξε: οΣ 
χολυμδάδες, Αἴδμοη. 11, ". 56, Β. ---α ψεστῶν (σά. Δραγυα 
οϑί χαδηΐαμῃ τηᾶπὰ οἂρὶ ΡῬοίοβί. Ουοα υἱάθ δὴ 1]δύθηξ 8 
σοηνθηϊδί  πᾶτη ὀλίγων ο5[ Ργὸ μιχρῶν. Μαϊΐπι ἄνμα, ἰ. δ. 
χλάσμα, δυΐ θραῦσμα, οδχϊὶσιιιην γ αν γϊασοη ας [)λ- 
δίπιηι. » ως 7δοοθϑίιβ βουρβουαΐ ἴῃ Ποϊοοία ᾿. 41. 5ρὰ 
ἴῃ ποίϊβ. ᾿ 85. Ῥγίδυς ὀλίγον, φαοα ἃ ΡΓ., πη. ἸορΙ αν ἐπ 

Ἡργαυ 8, ροβίψαδηι ΑΝῚ Ἰθοΐαμῃ ογδξ ΑΜ. άτὴ ργωίογοιηᾶα 
βπηΐ ΕΠ εἶα αΐθιι8 ποταμοῦ χόραι ᾿ΐ8 ΔΥΡΟΓΌΤ ΝΥΤΩΡ 5 
δοοοτηπιοᾶδγο ἰθηίδθαηΐ ἰηΐογργοίθβ. --- 2. « ῬΘΥΥΘυβΌμ ἢ 
ῥοδέοις ποσὶ, 4υυδδὶ ὙΘη δίδΓαμΏ Θββθηΐ τοϑοὶ ρθάθϑ, Πο ΠῚ 
οδηαίαϊ, αἵ Γ68 δ. [το τοβθῶ ἀϊσαπίογ ἰρβὲ Ηδιηδαγυδαθβ : 
ἀμδροσίοις ῥοδέαι στεί6.» Βοίλιῖιι5. οο ᾳύοᾳιο- Θχρ!οανῖ 
ΟΏΘΟΓΙΒ : « ΝΥΤΩΡΙ 5. Αηΐστὶ ἱπιδ ἕθπθη θι8 γοδοὶ ρϑάθθ 
᾿ἐγ δα πηξαν ον ΘΟΙογθῖ Δ4ΌΔΓΌ μη ὨἾ 8 θινώδους ποταμοῦ, 
οἱ διὰ τῆς ἰλύος ἐρυθραίνοντος τὸ ῥεῖθρον, αἱ Ἰοχυϊξαγ ατο- 
σοιΐυβ Νυβ. Ἐρίβέ. Π|, Ρ. 628, Α, Βοάϊδ ἀϊεῖ! « Μαιιγο- 
Ῥοΐδπιο », βου! ΑἸΡΏΘαΒ,, βί γα] υἱ τηθαϊοα ργεραϊιβ., Ποα 6 
εβὲ ποιριιίαη, νοὶ Ποΐοο, ἃ Ῥαγὶ ϑοϊογθ, ψιθπι ἰθβϑίδη 
Ῥοᾶννο!!. οἱ Ῥουσχαθυῖ!θ. » φοο οἱ αἱϊὰ βεῖξαα αἴσῃ ὕῃ- 
ϑογιβ, ἀμδρόσιαι 46 τηθάϊοα (δουϊξαία ᾿ης6}]Ἰ’σοη5, ἀ6 48 
ἰΐογαπι ἃσὶξ ἰη Βεοὶ ρα Ῥ. 3. --- ἀ. « Ηἴπο 5188 εἴσατο" 
χατέθετο. » Β. ὕπσοῦιβ ἀοοία οἵ ἰησθηΐοβθ : εἴσατ᾽ ἀ π᾿ Αἰ- 
πυτίων, αὖ Αγοααϊῖδι5, φαογύμη ποπιθὴ Αἰπύτιοι ἄοςει- 
τρϑηξίβ δϑίγυϊξ : οὐ ἀσοὰβ [πους ΟἸΘοηγτηι8. ῬΓΟΡΔΌΙ6 
οϑέ δηΐπη ἰπ ἴρβο {Π0 ἃηΐγο Απὶσυϊδάστῃ,, φαοᾶ Βα ρουβίθβ 
γαῖ Τυοᾶννο!! 5 (Π|, 2, Ρ. 196), Ροβὶία ἃ ΟἸθοῆγτηο [αἶ556 
οἃ ξόανα, πο ΔΙίοαὶ ὑπαὶ πιτύων, φυοὰ ἀδίϊνο ἀἰοὶ 
βοϊοξ, ὑπὸ (ταῖσδε) πιτύσιν, οἵ Θρ᾿Ποΐοῃ ἀθδϑί ἱποουημηοαθ. 
ψοΓιτη 5[ ΒΌΡΟΥ ἶρϑο ἃηΐγο οΥθυθγδἢξ Ὑ6] ργοχίμηθ βίαθδηΐξ 

Οσοὰ., εἴ οοπ εῖξ πενιχραλέων, πᾶπὶ Οοά. οἱ ΡΊΔη. πενιχρα- 
λέον, ϑυϊάαθ φυοααθ, 56α ἰάθη ὀλίγον. Θά γοίθτ Ρι:- 
ἰδτηα8 : ἰἸάθτηψαθ ργοροβαΐ Βοἰββοηδαϊιβ δὰ ῬΔΟΠΥΤΠΘΥΘΤΣ 
Ρ. 146. φυϊηφαθηπίο ροβέ μηββᾶβ δὰ πὴ6 ΘΔ 51} ποίδϑ δά!- 
απ). ΗΘΟΚΟΓ5. οοη]. ποᾶγμα πενιχραλέον, « ἀ6 4υἃ ΡΘ-- 
ΡὨγαβὶ Υ.. ἱπίξ. δὰ Ρ]αΐ. Ονξ. ῥ. 53, Ὁ. » --- 7 σπονδίτην Οοά., 
αἰΐογαση ΡΊδη. οἱ ϑιυι]ά. --- 8 τῆς χύλιχος βωμῷ ΡΊΙδη.: τῆς 
οἔαμ ϑυϊάς οἀά., 5θα ΠΠΘῚ ΟΡ Γι τὴν χ. --- Θ. « Μοιο- 
ΤΆΌ116 ἀυριοχ Ὑ ΘΠΟΓΙΒ τη π118, ἃ ΤΉΟΓΡῸ ΠἰθΟγδηαὶ οἵ ραιροὺ- 
{15 Ἰουὰπᾶς. 56 Ὑθπθγοιη ἀογηθϑίϊουμη ΡῬιΐα Τιθοηϊτ 
[υἶ586 πυτηθη, δὰ χαοα 808 Γοίδγοθαΐς οτηηΐδ. 510 ἴῃ 51}}- 
Ἰΐατη ἀοπογίτη ΘΠ πγηθγδίϊοηθ Ῥἢδηΐδ8 ἰηἴγα ΘΡ. 299 : τοῖσιν 
ἅδοι χαὶ Κύπρις, ἐμὰ θεός. » νας. --- 9 ὥς μευ (οάδχ οἵ 
ΡΊδη., οουγ. Ηθοκογαβ; ὥς οἵ ΡΓΟΡοποΡραΐ 7Δοοθβίιβ. Θαὶ ἰὴ 
ποί 8 τη83.,) βουυαίο μευ, Γϑοθρὶξ ΡΙαπαάθιμ δώσω. --- 10 δά- 
σει (οἄοχ, 5 ρουβουρίο γρ. δώσει. ΡΙΔη. δώσω, ΡΓῸ 480 
ΒτΙαμποκ. τηδὶϊξ θύσω. Βοϊδβοηδαϊι5 δυΐθιη δ. ἀἰββουῖ, δά 
Ῥοῦγτη. Ρ. 147 : « ΟΥ̓οπα ον δα ἐγαηβίζτη ΡΥΪ πὰ ῬΘΥΒΟ μη. 

τ μεὺ 8 ἰογίϊδη δώσει, οἵ οοπ]δεΐαγῶ Παπηΐ. 56 Τηθμ ηἶδεὸ 
οροτγίοί Θεία]! στη πὸ 500, 564 ποιηΐηθ Ἰο΄πὶ Τ,Θοη] 48». 
Οὐδ Ὑϑηι5 νδϊοίυαϊηὶ γοϑπθγαΐ, Οδοία]οι5. ἀθῶο ῥτο- 
τ ΕΠ, δὶ ραν θ φιθαΐ οἵ δ᾽8 Ἰθυᾶγθ ρδιιρογίδίθμπι, ἀδίι- 
τῦχμη,, ΠιΘοπίάδηη 56 Ποῖ, ἤῸπ ἰᾶτῃ ἤοπ8 οἵ ἀνὰ, οἵ (418 

Ρἰμαβ, ἰδὲ ροΐθνδηΐ βἰπηυ]δογὰ 6886 ροβίία ἢ Ζυᾶγα Βΐς 
αυϊάθηη ὨΪΗ1] τηουϊμλιιβ, ΠΟῚ 88η6 ΟὉ ἸδίΠῸΠ ΟΡ ΣΤ Τηὰ 
ἀαοα τηθάϊο ἴδγθ βϑϑβου]ο Βα ΡΘΓΙΟΓΘ. ΡΓῸΡΘ ϑροϊδίμχη. ἑθυγὰ 
[αΐθ56 δγαἴατη ἰδέαν, ἃ ΒΌΓΓΩΔΠΠΟ ἴῃ ἈΠΙΒΟ] ορίαπὶ [αὐ ΠΆ τη 
γϑοερίατη Υ, 21 : 

ΝΥΜΡΗ. ἙΟΝΊΤ. ΤΥΒΙΜΑΆΟΘΗ. Υ. 

Νυμρμ, ἰοπ οο 8 ΝΎ ΠΡἢ 8, 425 σΌΓΡΙ [5 Β}} 5 
 Ε᾿ογηυτη ΓΟβ60 [Πα {15 ἱπιὰ ρ6668 : 

- ΠΥ ΒΔ ο πὶ βογυδίθ ! 58} αἰ ηταπίηια (!)} μέγ 
Ναμ θὰ8 ΡΟΒαΪ αὶ βιπηϊδογα 8. 

Ουοά ορἰστατηγηα γϑοθηΐθιῃ ἀοοίὶ 4] ΘΟ} 18 ΠΟΙ ΠΪ5 ἸΠΒΌΤΩ Ὁ 
6886 Δθπηα6 ἀοιηοηβίγανι Ὀηρογιι8 Βείίγαφο Ρ. 1-8, ἰπ 
60 ἰδιηδη ᾿διᾶδπαϊ φυοὰ Παηιαάνγαίαβ ᾿ΐπο 80 ]6ρᾶ- 
γον, 

ἄοπα, 56ἃ ρἰπριθπι οαρΓΌμη. Μυΐδίϊο Ρθγβοηθθ, ροϑέ ἤϑὴο 
ΘΧρ αἰ ϊοπθιη,, Ἰδοίογθη ΠΟ ποτα αγ. Ουοάβὶ 418 ἀ6- 

βἰάογοῖ 1ιθοηϊᾶδο ρϑαυρογίαί 8 ἀἰ βου] Ογ μὰ Τη θη ΙΟΠΘΠῚ., ΘΟ Υ- 
τίρογο οδί ἰπ ῥγοιηρίιπ ἐλᾷς οἱ ΡΓῸ ἐλάσσεις, 510 βογγαΐο 
[αΐατο οἱ δᾶάϊξο ργοποιηίηθ. Νοίΐδην [Ὀγηδ πὰ ἔπαΐαν! δἵ- 
{ἰοᾶτὰ μά θ 65 ἃρ. Αγ βίορῃ. Βδη. 203, 50ρῃ. Αἱ. 499, (Εὰ. 
Τ. 407.» 

᾿ ΟΧΟ,ῖΙ. Πϑπιᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αφροδίτῃ παρὰ Λεωνίδου. 
᾿ Κορνηλίου Λόγγου. ΡΙδη. Λογγίνου. ΟΠ ΟΡ Θρίργ. Ργῶεο- 
ἄθη8. --- 1 οἶσθα ἀχρ. Οοα. οἵ ΡῬΙδη. « Θυῦτῃ Ρ]ΘΓ ΠΤ 
5Ύ}18 085 ΘἸἀθπά88 βουῖθαΐ ἰηΐθρυὰϑ ΠΙθγαυ 5, Φ8 6008. ΡΓο- 

᾿ΒΑΡἢΠΠββίτηθ οογγοχὶξ οἷσθ᾽. 56 Μεΐποῖ. δὰ Μοπδηᾶν. ". [25 
Ρτοροηϊί οἶσθος, ἃ6 56 ῬΓΟΡΑΥΐ856 Ὑἱάθίαν ΥὙἱΓῸ ἄ. ἴῃ ΤΉ 5. 
ὈΙάοΐ. ἕοπι. ΠΙ, Ρ. 200. ἘΦυΪάΘ ΠῚ ΠΟ Δ5ΒΘ ΠΕΣ ὈΔΥΡΔΥ 

Π 6586. οἶσθας ἀϊορηΐ! ΕἸπΊΒΙοῖο δὰ Αοθδτη., αατη οί δὰ 
᾿ ἰοιτηᾶ δυοίογ αΐϊθι5 ἀοίδπαϊ ροβϑιί : 56 οἰἵγὰ ποοθββι ΐουη 

10, 
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τ μη ΤΟΟΪρἰθηα οϑί. Ψ146 ηοΐ. δᾶ ΧΙ, θρ. 73.» 8. [ἢ ποί(. 
188. 580. Μοίποκίο ἈΒΒΘΠΕΠ{Π}. --- 2 δέχου ῬΙΔη. --- 8. ΠΏ 
ϑυ 458 ἐπιφυλλίδα " μιχρὸν βοτρύδιον, {18}1ἃ Ὑἱπάοῃγ ίοΓ 5 
τοὶ ησαπιηΐ. λίπαστος, Ταδ ἁλινήχτειρα Υ. δ ΘΡίΘν. ργῶ- 
ὁρα θη 5. --- 4. Ηΐπο ϑδυϊάδβ : δρύπετα, τουτέστιν ἐλαίαν. 
ΒΡ. οἵ τηθηϑιγᾶ οἱ ἑτεροχλισίᾳ, 4 γ6 δρύππαν Κιιδίο- 
ταϑΒϑ δα ϑυίάαπι, οἱ α. Ὀπάογί. ἴῃ ΤῊ65. ". 1695. Βοίμἰι5 
δουπεπέα, Ψ. ΤΠ] νομίην Οοα., 5 ρΟΓΡΟΒὶο μ.. -- 5 σπονδὴν 
τὴν ἀσ. (οἄ. οἱ ΡΙαη., σον. ΒΡΌΠΟΚ. οοὶ ἀφύλισα ἴῃ Οοὰ. 
προ Ρροβίία μοί ἀπ} {8 {101}}8. Ὑ6] ΘΟΥΤ Ρί6] 2 .---- 7 ἐσὄόψεται 
(510) Οὐἀ. « 51] τη6 ἃ Ῥδιρογίαίθ βουυδύθυθ,, τ] ον α8 ἘΠ0Ὶ 
ΒοΟΒΕΠ|8. ΠΠ4}00. Θυδγο [δϑίϊηδ, ῬΥΘΟΟΡ, ὁ Ὀῖνα, τὴ Ορα]θη- 
ἰοῦ (ΔΟΘΓΘ, αὖ ποχ ᾿δυΐογᾶ ἃ τὴ6 δΟΟΙρΙἃ8. ΠΉ ΠΟΤ. » 
“αο. 

ΟΧΟΙΙ. Τιοτητηᾶ : ἀνάθημα τῷ Πριήπῳ παρὰ φιλτύλου, 
βἷο, δἰϊδυη ἴῃ τηᾶυσ., 8564. οοΥΤοίου Φιντύλου. Οοηΐ. [,60- 
ἰῷ Θρίρστ. ΒΌρΓὰ ἢ. 4, ἱπρυ 8 δαΐθιη δ ρ, 33. --- ὁ δίναιὰ 
(510) Οοα., ΘΟΥΤ, ϑδ)γηϑίαβ, « ἰᾷ οδέ ἀοχαῖα, σαθρὰ, πολυ- 
χρόνια. »]ὴ ΠΠριήπῳ 80ρΟΓ ΒΟΥ ρα α. --- 3. « Ηἶπο βυϊαδ8 : 
γαμψόν' ἐπιχαμπές. ἘΧ γΟΓΒὰ 5. : τριτάνυστον᾽ μαχρόν. Ἐχ 

6 : βόλος, τὸ βαλλόμενον εἰς ἄγραν ἰχθύων. » ΒΜ. -- 
δ. ΡΙηάάγι8 Ρυί. 11, 80 : 

ἀδάπτιστός εἶμι, φελλὸς ὡς ὑπὲρ ἕρκος ἅλμας. 

“- 0. Τάθδῃη γὑϑυβῈ8 ἴῃ 60. 23, 6, δὶ νἱᾶθ, 

ΟΧΟΙΠΙ. Τϑηημηᾶ : ἀνάθημα τῷ αὐτῷ. ἨδΘηἀΘΟΔΒΥ Δ. --- 
1 αἰγιαλῆτα Οὐἄθχ, ΟΟΥΤ. 58] Πη88. ἃ Οπγδίαβ. [ἢ ΔΡΟΡΤ. 
Ῥαγ. φυχογεῖτον. « Οἱ ἴῃ ΓΔΥ5 ΠΟ ἃ δι 15 οἵ ρἰβοδίο- 
τ θ8. ΟΟἸΘθαΐαν ῬΥΪΔΡῸΒ. Ὑἱοίη 5 ναί τῷ φύχει, αἰσ τηᾶ- 
Υἱηξ8, Πυδηη πη δ ἰὴ Ε{{{π|8 6} οἰ ηΐ. ---- ὃ χυσσομέτρης Οοά,, 
ἀπο τηϊηΐτηο ἀρίοθ αἰβίαξ ἃ βυσσομέτρης. Ουἱΐ τηᾶτὶὰ Ρ6Γ- 
Θαγ ηΐ,, ΘΓ ΟδίοΓΘ8., Ῥἰβοδίουγοϑ δἵ 8}11 ᾿γυ}τ|8 σθηθυ 5. ΠῸ- 
Πλΐπ65 τὰ χύματα μετρεῖν αἰοσυ . ---- 3. ΡΙβοδίογῦ, «αὶ 
ΘΔ 115. ῬΘΥ ΟἸΏΠΘΠῚ Υἱΐδηη ᾿ΐὰ Δα ἢ εοβογδΐ, οἱ οογὰ σ᾿ ΠΊΠη: 
ἰηῃοογοῖ,, πέτρης ἐχμαγεῖον γοοσδίι. Οὐ 5 γοοὶβ Ροΐοϑίδίθπι 
56 δχρ]ϊουϊί Ἠθμηβί, δὰ Ρο]ϊαο. ΙΧ, 130. Τάδιη βθηβιι 856- 
αθη 5 ἡ βδέλλα σπιλάδων. » 740. ΑἸϊΐοΥ Βοἰββδοηδαϊαδβ : 
« Ἐχυαγεῖον. Τὴ ΤΡ θιι5 ἕδη οοηβίδηξον πα ἑαγογαΐ οἵ αἴ 
οἵ ποοίιι 688 δ60 {γἱγογδί τηθυ ὈΓ 5, τι ΓΔ οἴδθ οϑβοπξ θυ 8, 
ογβδθ, εἰ. » Οὐ} 5 Βαηΐ Ἰαἰπὰ : γιρὲ5 ἐδγβογίιηι. Νὰ- 
ΤΉΘΥ 8. {ἰπηθ 8 ΒΟί 5 τῆς πέτρης, [Γαβίγδ. --- δ χἀμφίδλη- 
στρα ΒΡαποκία8, ἰδηυδηι 6χ Οοαΐοθ. « ΑἹ ἰδὲ τάμφ. Ἰοσίξαν, 
4πἃ γ066 "0 αἰ γθυβιμη Ῥ]ΡΆΓΠ ΘΘΠΙ5,, 564 ΔΗ τυ 0 
τοίϊβ., ργεθδηη ΔΗ ΘΠ 18 δὲ ΘΟ ΡΓ θη ἀθης5, βρη ποαίαγ : 
ταῦτα τὰ δίχτυα τὰ τὴν λείαν ἀμφιδάλλοντα. » ψαο. --- 6 εἴ- 
σατο Οοά. 

ΟΧΟΙ͂Υ. Τιοιηπὰ : ἀδέσποτον εἰς σάλπιγγα. εἴρηται δὲ εἰς 
μέρος σαλπιστιχόν. Θυοά ποῃάμπμη Θχρθᾶϊο. 1ῃ Ἰηδρρὶπο 
βουρίαμῃ : Ἀρχίου γραμματιχοῦ σάλπιγγες, οἵ σάλπιγξ οΔ]Δμ)ὶ 
ἀποία ἀο!ηθαΐδ. « ΠιΘμ τη 18 εἰς σάλπιγγα γογϊαΐθιη ἤῸῈ 
ΡγΘϑ οτῖηι. Ἐβέ ἰῃ ΤηδΥσίη6. ΔΡΟΟΤΔΡΪ ΡΑΥ, Πϊ 6 γ}8 συδη- 

ἀἰοῦῖθιιβ βουρίαση ΣΑΛΠΊΓΡΕΣ, φαοᾶ ποβϑοῖο δὴ δὰ τὰ 
τεθέντα ΤΟΙ ΘΓΘΠ ΠῚ 51{.» Β. - Οοάθχ σῶιζε. « Τριτοῖ, ἰ. 6. 
ῬΆ}85, σα ἃ1188 Τριτωνίς, Τριτωνία, Τριτογενής. ΝΟΙΉΪΗΪ5 
ΟΥἾἶδο τριτώ, 4υοᾷ γοίουϊ ᾿ΐηστα (αραΐ βἰρηϊῃοδί.» δγωποῖ. 
Θὰ δΔααϊα! τε. 

ΟΧΟΥ. Τιημηᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρὰ Παλλαναίου, 
« ἘΧΡΡΘΘΒΌΤΩ οϑὲ ὙὙΤΏΠΪΒ ΘΡΙβυδιητηδίθ, Βυργὰ ἢ. 151. 
ΠΡΟ Πΐο Παλλαναῖος, 868 Πελλαναῖος ἃρ. ΤΎΤΉΠΘΙ (αὶ ν. 
δά ν. 1). ΓΛατα. οΧχ ᾿]ΐογο δπηθηἀδηάαμῃ 5ἰξ, ἀϊοδί «αὶ 
ΜΙοσαι ἰλιηο Δ] απ 6. 510] ποΐαμη βοϊνουξ, οὐὐα8 Γπογῖξ, 
4πο04 ὁ5Ὸ ῬΙΌΡΒΒ ἰσηο!Ὸ. ἘΠ ΤΌ(6 ἴῃ ἸΟ6Ὸ Παλλανάδως Β0ΥῚ- 

ΠΑΝΤΗΟΘΙΟΘΙΖΣ ΡΑΠΑΤΙΝΑ 

ΒΓΘΡΠδηυ5. ἴῃ Πελλήνη, ΔΕΘΠῚ λον οὶε: ἨοΙ5ἰοηΐιϑ. » 
ΒΡΆΉΟΙΣ. ---- 3 ἀριδρεμέταν Οοά., ΒιιρογΡοΒίίο ἐρι, οἵ σμικρὸν 
ΡΙῸ μίχχος » (πο ̓ᾶτη ἴῃ ΔΡΟρΓΑρΙ 5 δΧχ Τ Ύτὴη6 ΤΘροβίξιηι. 
-- 8 αἵ, 1. 6. ᾧ ποτε Οοάθχ, 50 ]]οοί σάλπιγγι. φιιὲο ἱμξ 6 Πρὶ- 
ἴων: αἱ ΠΣ ΘΙ Ροθίξθπο Ἰΐοο 510 δὴ ΠΡ ΓΔΓΙΪ ; ΟΥ̓ ΠΘ8. ΟῚ 
Βιμαποκίο ᾧ. -- ἅ εὐνομίης Οοα. 6. τὸ οοηΐ., τῶ δὰ 6}. 
151, 4. ἢ 

ΟΧΟΥῚ. Τοιηπὰ : ἀνάθημα τῷ Πανὶ ἴ κούδξῳ. 
ἰαμδικόν. « Ῥίβολίοῦ Ῥαηὶ ρᾶραγιμη ἀοαϊοδί, 6. μος ὁδη- 
ΟΓΟΓΕΠῚ σΘΉΘΓΘ, ἃ ΠοΟΒίΓΠ ΘρΙ σταγητὴᾶ θΘὴ6 ἀθβου ρθη 
ἀραϊξ, ποάϊοχαθ ἴῃ Ογωοϊα θοάθι υοοάρυο Δρρο!]δΐαπι, 
Υἱάθ ΕἸ ́ Δη. Ν. Α. ΥἹ, 31:1Χ, 43, Ορρίδη. ΗΔ]. 1, 285 56... 
οἱ ργβουμῃ ΗΓ ΒΕ ΠΡγατ Τυγὶοὶ οαϊζαμ : ἤοη, Κσαν- 
ϑϑη τινὰ Κα θῦδθην. ---- 1. ῬῬαιδοσχελής, ἱ. 6. ὁ χαμπύλα εἰς 
τὸ ἔνδον τὰ σχέλη ἔχων, βδοιηάστῃ ΡΟΙ ΠΟ, 11, 199...» Χ06(. 
Δίχηλον Ρ]Δη.: διχαλὸν ΔΡΟΡΥ. ῬΑγΙ5., φρο 5[π6 δούῤδηξι Υἱ- 
ἀοίμν 6886 ἴῃ Οοαΐοθ, ᾿Αμμοδυότης δυἴθηι, « ΠΗ ΡΆΒΠΠ15 [Οὐ μλὰ, 
ΟΕ 18. Β᾽ ΠΉ 16} ̓αγ6 ἡθρδΐ ΤΔΟΟ 5ἴ1ι5. Δ}}01 ἱπν ϑηΐαπι.,, πθα τς 
ἰηνθηθγαΐ ΤΟ θθοκῖ 8 ῬαίΠο]. ἴθι. γο]. 1, Ρ. 472. Υἱοβᾶπ) 
γροίο Ρυιΐαγθ υἱἀθίαν Μοίποκίαϑ Ρ. 325, φααπη ὀονίο ἀμμο- 
δυέτης Θχβρθοίο5 Ροΐ[ι8, ἱπβονίο ε δά. Ἀπδ]ορίδτη ΠΟΤ ΠῚ 
ἴῃ ἕτης, Ὑ6] ὉΔῚ ργωοθάθηβ 5} θὰ ΟΡ αν, ἴῃ ἥτης. » 

17. Ῥιπαον. ἴθ Τῆοβ. Μοϊποιίιβ (οηΐδξ ἀμμοδυσόπαν, 
αὐ θηΐ ἰαίῦγ α5 βιϑοιηίθηι. Αἀαἱξ Το θοκῖαβ : « Βὶ ροδίἃ 
ἀμιωοδύτορα ΒΟΥ ΡΒ βδοί, υἱὶ ἀμπελοφύτορα, ΠΟΠΊΟ 
Δι ἰσογοῖ. » --- 2 ὀπισθοδάμονα τρχχηλὸν Οοά.;: ὀπισθοθά- 
μονα, τρίχηλον Β1488.--- 3 νήχταν τερεμνόνωτον Μαϊπομίαδ ; 
νηχτάν τ᾽ ἐρυμνόνωτον (ἄδχ οἴ ΡΊ]δη), δι 85 ἴπ γοτ6 νηχτάν 
ἀοβίηϊξ. Ἡρβυ Ομ α8 : Τέρεμνος " ἰσχυρὸς, ἢ στέρεμνος. ΕΔ6- 
Ὀαίῃν νηχτὰν, ἐρυμνόνωτον. 

ΟΧΟΥΤΙ. Τιϑιτηᾶ : ἀνάθημα τῷ ἀμ εἰς Παυσανίον, 
« δἷθ, αιυοα οχ δίογο Ἰθιημηδαΐθ ἱγγορϑὶξ. » Ῥαιίβα. ἘΠῚ ἴῃ 
ΤΡ. : Σιμωνίδου εἰς Παυσανίαν. Ἠαθοΐ οἰΐδτη ΤῊ πογαϊᾶος 
Ι, 132 : χαὶ ὅτι (ὁ Παυσανίας) ἐπὶ τὸν τρίποδχ ποτὲ τὸν ἐν 
Δελφοῖς, ὃν ἀνέθεσαν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τῶν Μήδων ἀχροθίνίον, 
ἠξίωσεν ἐπιγράψασθαι αὐτὸς ἰδίᾳ τὸ ἐλεγεῖον τόδε" “Ἑλλήνων 
χτλ, ΒΟ ἢἶ 415 6586 ΘρΙσγιητηδ ἀἰβουίο ἐοϑίαίαν Ραιυβδηΐαβ 
ΠῚ, 8, δ 2 : ὅτι γὰρ μὴ τῇ Κυνίσχᾳ τὸ ἐπίγραμμα ἐποίησεν. 
ὅστις δὴ χαὶ ἔτι πρότερον Παυσανίᾳ τὸ ἐπὶ τῷ τρίποδι Σιμω. 
νίδης τῷ ἀνατεθέντι ἐς Δελφούς, ἄλλο δὲ γε παρὰ ἀνδρὸς 
ποιητοῦ, Λακεδαιμονίων τοῖς βασιλεῦσιν οὐδέν ἐστιν ἐς μνήμην. 
Ρυξοίογθα Ἰορι αγ ἀρ. Ποιμοβίῃ. Ο, Νϑῶσ, Ρ. 1378, Ρ] αἴδτοι. 
1)ὴ6 μηδ]ῖρῃ. Ηθγοά. ν. 873, Ο, οἱ Ἰαξίπο ἀρυὰ Οονη. Νοροΐδιη 
Ραμ. ὁ. 1. --- 1 οἵ 2 8. Οοᾶ.; οοἴουϊ ὥλεσε οἴ ἀνέθηχε, οἔ 
Ἰομοἶ5. Ὁ γ6 ὙΘΟΔΌ]ΟΓ ΠῚ [ὈΥΠΉΪ8. 

ΟΧΟΥΤΠ. Τϑμημπιᾶ : ἀνάθημα τῷ ᾿Απόλλων: παρὰ Λύχω- 
νος. ἴῃ ΡΊδηῃ. Ῥυΐογα τηρᾶο ἀἰβίοια ἀμ Ἰοσιιηΐαιν βἰπθ ἃὰ- 
Οἴου β ΠΟΠΊΪΠ6. --- 1. « Ηἴηο ϑιυϊάδβ : ἴουλος, τὸ ἐξάνθημα 
τὸ ἐπὶ τῶν γενείων. » Β. 746. οοηΐα!! Ποπιουῖοα Θᾶν88. Δ, 
319, 46 ΑἸοοὶ Π}118, 4υΐ μϑυϊθυαηΐ πρίν σφωῖν ὑπὸ χροτάφοι- 
σιν ἰούλους ἀνθῆδσαι, πυχάσαι τε γένυς εὐανθέϊ λάχνῃ. 
- 2 ἄρσενας ἀγλαΐας ἨἩΘΟΚΘΟΙῈῸΒΊ, Ρ. 137, γον ββίτηθ, οο]αΐο 
ἘΠΡΠοΓΙοἢἶ5 θρῖον. Ἰηΐνα 279, αὶ πρῶται ἔθειβαι βιιπξ παιδείη 
ἀγλαΐη. Τιορο αίαν ἄρσενας ἀγγελίας, ἃρυά ϑυίάδηη ἄρσενος 
ἀγγελίας. --- 8. « Ηἴο ἈΡΟἸ]ομ ἀδπὶ ἰηγθηἶ888 πρῶτον θέρος 
ΒΌΒΡΙΟΟΥ5. ΘΧ 6]08 πη δίοπθ Χ, ὁρ. 19 : 

ἡδὺ παρηϊάδων πρῶτον θέρος ἤματι τούτῳ 
χείρεο χαὶ γενύων ἠϊθέους ἕλιχας. » 

ψας. --- δ, 6. « Οἱδπηαπι αἰδίίομομ, φυοα δϑὲ αἰΠοῖϊ6, 11- 
Ῥουϊαβ νου ατοίϊαβ. Βοίδγίυγ τοίην 88 πολιήν, οἵ 6ϑΐ τίθει 
δὲ... ΘΧΡΙοΔΕΟ τοῦ τοίην : ἑαϊθην Ὁ670 (αὶ εθηδοίαηι, [α τ΄ 
οἰίοχιια ον, αὖ απίθα ἰαϊθηι [ϑοἰδίὶ, δ'0 ροδίεα, 

Βοηάιπι οϑβοῖ,, 5ἱ ἂδ ΘΟ ΏΓΠΠ0115 Ομ θ.5 γϑνὰ γα ἀἰβϑοῖ : φιαπάο υϑηογὶπὶ οαρὶίὶ πῖυοθ8. Τὸ νιφόμενον οομῇ. δά 



ΙΝ ΠΑΡΌΤ ντς 
Ἔ ΨΗ, ΘΡ. 91..» 88. Τοῖον, 56}}. οἷος νῦν ἐστι. Οσοηῖ, 6ρ. 242, 
ον ὅ, 6. ---ὐ ὡς Οσοᾷ., εοττ. 786. 

ΟὌΧΟΙΧ. 1μδπημα : ἀνάθημα Ἀντιφίλου. « ἈΠΕΡΒΙΠα5,, {{{- 
ΘΓ [6] οἰτογ ρογὰοίο, Ὀἰδηᾶ: Εἰνοδίᾳ, υἱαγιηη οἰιοίοαϊ, 

ἴτὴ, ἰδηαυδιη σύμθολον ΡΟΓΟΟΥΙ ΔΙ ΟἢΪ5., ροπῖξ. σομηβίας 
ΡΠθυπὴ ἰηδηΐοθ ἰδηΐαπη σοβίαββο οἵ αυὶ 50} αἴτο 

ΠΤ ΟΡῈ5. (δοίθυδηΐ ; υἱάθ ΥΥ ΠΟ Κοϊτηαπη. Ορ. Ὕ, Ρ 78 ὅξᾳ. -- 
ΟἽ φίλη Ὁοᾶ,, οἴϊδιη. δυϊάδ Πρτὶ. Οαοᾶ ὁ Ηἰαΐατν ποὴ ἴδ- 
Τοπάυ πη. Φίλης κόρσης, 5ιὲ ἐρδίιι5 σαρὶ ἰδ, βοουπᾶππι 
Ὀβιιτ ΠΟΠΊΘΥ ΟΠ. » 7. --- 3 ἔνθα χελεύθοις Οοά. εἔ ΠΡνὶ 

ἀώ ἴπ Ἦσθα, ἧ:, ὑπῆρχες. Ουΐι5 οἀᾷ. ἔν τε, φυοά τὸ- 
ἐΘρουπηΐ Βεπποῖι., ῬΊσΟΟΙΟ5 οἵ Βοῖβ8. Αββθηξ πηαν ΤΔΟΟΡ5ῖο : 

α Πρηΐαβ υἱάθθαίον ἦσθα, ργιρροβίξοπο δᾶ χελεύθοις 50}0- 
πα ϊία. » Νιπηΐγιπι Ηἶς φαοααδ, αἕ ἰπ 6ρ. 190, οἰἵπι [66- 

Ἴ οδΐυπι 6856 υἱάδίιγ ἴῃ Ἰοσθπαϊβ ποῖα! θὺ5 ΗΟ, φαθυ5 
5 ΠΗ πη ΝΟ, δχ νεθα δυΐθπι χαϊὰ (λοδιθηξ ηἰδὶ ἔνθα ἢ 
ΗΘΟΚΘΓΙΙΒ : « ΜΙΝΪ δ ΑπερμΠ]ο ῥγοίδοξαμη υἱάοίαν ἔμπα 
χελεύδοις, (01}}. Τ4 600}. ἡ. 355, ἀ6 ροβίουϊογο 5.} θὰ οοῦ- 
Τϑρίὰ. » -- ὃ. Μάρπτειν οσὕπη σοηϊξῖνο βίγασίαμη δχ δπαϊορία 
ἴοΐ ἑαπφοπαϊὶ εἰ εογγὶρίοηαϊ νϑυθογιιη, δἀἀοπάστη Τιι- 
ΒΔΌΓΟ. « Μάργος, ΠΙΔΠΌΠΙ 8 816 Πἶβ ποὴ ΘΟΠ ΒΘ η5, ἀχό- 
λαστος ἂρ. ΤΗΘΟρΡΗν]δοΐαπι ἘΡἰβί. 83. : ὁδίτου γὰρ χεῖρες 

ἤλαστοι, χαὶ γεωργιχοὺς ἰδοῶτας ἀξιχεῖν ἑτοιμόταται. » 
“ας. 

(Ὁ. Πιοπῖπὰ : ἀνάθημα τῇ Εἰγυθυίᾳ (510) παρ᾽ Ἂ μθροσίνς. 
στ ὶ εἴληθυια Οὐαθχ, ουἱ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥΓ εἰ ΒῸΡΘΓΡοβαΐ. --- 

. 3. Πρὸ ποδῶν. « Οπιηΐδ δηΐπι αι δὰ ᾿αβῖη βίδίις ἰδεοιξ, 
86 [6165 5ίδξιιεδ ἰάσογο ἀἰουπέιν ἃ Οτέροίβ.» ἤδοκον. 1, 
Ρ. 194, υδὶ οἴ ῥ. 350 δχϑιηρα ΠΡ68. --- 3 ἐφ᾽ ᾧ δεχάτῳ ἐνὶ 
μηνὲ ΗΘΟΚΘΡΙΒ, « αν ταίϊο γοαάϊξιιγ Φυλγο ἀοπδυ ει τ 
δος ἀοἀϊοανουῖξ Ατηθγοβία, αἱ ΑΕ δὲ νυ θὶβ ὅτι, οὕνεκα, 4115», 
408 Υἱὰθ Ρ. {39 Ξ64. Τιοσοθαίαν ἐν ᾧ δεχάτῳ ἐπὶ ((οἁ. ἔπι) 
μυμί, ΑΔαΙΕ Ρ. 350 ἐπὶ μηνί ΡΟΓ 56 ρόββο ἀοίοηάϊ!. Πέπλων, 
ἐν ᾧ 7ΔΟΟΡβυ5 ἱηίο!Ποχογαξ 46 « υθβεριβ φαΐριιβ, αυπὴ 
Ῥᾶγογοΐ, ἱπάυία ἔπογὶξ », φαοα ἱτηργοθάθ!!6. --- 4. « Κῦμα 
ΡΓῸ χύημα. Υἱᾶς ΒΙομπιοΙ ἃ. 6]055. δὰ “Ἔξ... Αράγη. 117; 
δα ΟΒοορῖι. 125 : ΥΥ ἀκοἢοϊα. 511ν. οὐἱξ. {. ΤΥ, Ρ. 89.» δ. 

ΟΟΙ. ΓΙουμᾶ : ἀνάθημα τῇ Ἀρτέμιδι παρ᾽ Εὐτράντης. 
« 560 γϑῦβῃ 6 ποιηϑθῃ ὐφράντη ἀπθίαμη ἔδγπηθ δϑί, φιαπὶ 

τ 818 εὐφράντη ἴῃ Οὐαΐοα. » ΜΒ. -- 1 μυρόπτην Οοάδχ, ΒΡ ΓΡο- 
5110 πνουν. --- 4. « Μαστόξετα, ἴαϑεϊδο Τα ΐθ118 ΤΩΔΙΏΠη86 ον] - 
βοθαηξαν, ἢος ἰοσο ἀἰνοῦβοθ βυηΐξ ἃ εν ; Ζαθτη οοηΐΓα 
ἃΡ. (ΔΙ Πππδο θυ δ. 19, μίτρη, ἣ μαστοὺς ἐφίλησε, γορ6- ἢ 
γἱαΐαν, οἕ ἂρ. Ἠδαάνιυτη βαρτὰ Υ, 6Ρ. 199, ὅ, μαγαχαὶ μίέ- 
τραι, μαστῶν ἐνδύματα. » 9646. --- ὃ ἔυδουον ΗΘΥΙΩΔΠΠΙ5, 

αυοα Ηδοκοῖοὸ οἔϊδηῃ (1, ἡ. 149) « πηΐοβ υϑγαπ » υἱάθέαν 
δίφιδ ἰάθη οοηϊθοθγαΐ Βοίθϊαβ: ἄμόροτον Οοάδχ. θ 6 40 
ΜοΙπΟΚίτβ Ὁ. 183 : « Ὑ γθα ἄμθοοτο, ὄγχον 58ηϊ5βί πιὰ βυηξ. 
Νιπγατη ἀρουΐωτη δοθγαξ ἘΠρὨνδηΐθ. Νοΐαμι δβί χυϊὰ 51 
ἀδροτεῖν οἱ ἀδροτάζειν. Ηἴης ἄδροτος Ξβῖνε ἄν ὅρυτος Ἰά6 πηι 65: 
αιοᾶ ἁμάρτητος, ἁμαρτωλὸς, ζγιιοίΓαίτι5., πος αἰ γέ Ὁ 
ἀδροτήμων. » Θυοά οὐτὴ εὐωδῖνος βίδγαΒ Υἱχ ρΟΞ56., Ἔχ θη 5 
ἀοοσυϊξ Ηδοκογ. Οοτημη. Ρ. 123. Βοϊββοηδάϊυβ : « ὕἱ ορὶ- 
ϑγδιήσηᾷ ροβϑοΐ ἱπίθ! Πσὶ 4} 115. φαὶ Ἰοσιιπέ Ῥοδίϊεθ, ἤθη 
ογϊεῖοο, δὲ ποΐδϑ ποὺ δρουϊαπξ, ἄμόροτον τηυίανϊ ἰῃ ἄμμορον. 
Ὄγχον ἄμμορον φεῦγε, οἱέατυὶέ οπιις τ᾿ [εἰϊ ας ρογπὶοϊο- 
δι: αὐονὶ φὶ ρορογὶἐ [αοὶϊθ αἋ 5ἴπδ ἰαϑοῦθ. ἴῃ 51 ΠῚ 
διρυτηθηΐο 6ρ. 272 οϑξ ἀογαλέον φυγοῦσα βάρος. » -- Ο εὖὐ- 
φάντηι νηῶ Οοα., τ τοὶ Ρ6Ὺ Ἰαρβῦπι ἰγδηβροβιίο υϑὶ Ἰοῆσδο 
γοσδὶὶ, αἱ ἢξ, δα]δεῖο. 

ΟΟἸΠ. Ποιητηᾶ : ἀνάθημα τῇ Λητοῖ(νἀ8 δᾶ υ. 3) παρὰ Ἂτ- 
᾿ θέδος. ---ἴ. « Ηἷἶπεο ϑυϊᾶαθ : χύπασσις, χόσυος γυναιχεῖος. 
 Οὐοηΐ. 5: π}ΠΠἸππατη δορὶ 272, ᾿θίψα6 56}0}.» 18. Ηἰς ἴῃ Οοά. 

ἈΝΝΟΤΑΆΤΙΟ. 245 

ΒΡΟΥΒΟΓ ρἔΏΤΩ : τίς ἡ (810) χύπασσις : --- 2. ΠΠΤαρθένιο: θύραι, 
[ὈΓ65. ΤΘΙΩΡ} 1 Π δι) υἱγρίηἶβ. ἨΘΟΚΘΓΊΒῚ, Ρ. [39 θῆχεν ἐπὶ 
προθύρων. --- 3 ὦ λητοῖ Οοάθχ, οοττ. Οτϑῆυ5. δὰ Μοίθαρτ. 
Ρ. 150. Νδιὴ [ἴοι πθ6 παρθένιαι θύραι οοπγοηϊαηξ, ποὸ 
ΤΏ Π115 ΡΑΥ ΌΤΙ ΘΠ 118 ΟΡ ἘΠ] Δ Πα Ϊ. ---- 4 ὑπ᾽ ὠδίνων ΗδοοΓα5 
τϑείθ ῬΓῸ ἀπ᾽ ὠδ. φυοά Ἰοσοβθαΐατν. « Τηΐλη5 ζωὸς ἀπ᾿ ὠδίνων 
εϑὲ παΐτι5 οἷσι, ααοᾶ πος Ιοοο, πθὶ ζωὸν ῬΕΙ͂ 56 τϑοξὶ5- 
ΒΤ ΌΤΙ δϑξ, ἱπθρίυχη. Ὑπ᾿ ὠδίνων ἀϊοΐατη αἱ ὑπ᾽ αὐλῶν, ὑπὸ 
συρίγγων, ὑπὸ μαστίγων. » 5]Πσι ΠΥ 6 δπΐοτη ἀϊεξιιη 
ἐλύσαο, 4αοά Θχ 88 νου ἀ6 οἀρέϊνῖ5. ἀουϊναΐατη υἱάϑίυσ: 
80 βαρυνομένης τῆσδε Δοοίρίο ρΙῸ σρϑηϊνῖβ ΔΡΞο] 5. Βο- 
(Βϊι5 τῇδε. 

ΟΟῊΙ. [μοπὴπιᾶ : ἀνάθημα ταῖς Νύμφαις παρὰ γραὸς πενι- 
χρᾶς. « 6 γνοίυϊᾶ,, ροάϊθι5 ἸΔογαπίθ ῬαυδΙ γ εἶσ τηογθο, ἃ 
410 οαἰάαγατι δααδγιπι οΡ6 ΠΒογαΐα οϑί. Ποβεϊπαΐξατῃ υἱ- 
ἀογὶ Ροΐοβξ ἢοο δρ᾽ σγαπηπιὰ ἔδθι]. οὉ σταΐδτη Βοπϑῆοὶϊ 
γοοογαδεοηθιη δα {πθυτηδβ 185 ρομθηᾶς. » )ας. Αἀάϊξαπι 
δγαΐ {ΡῈ}: ἀν παυίατη υοΐίναμη. 18 ἰπ ἀαυΐβ Ρυγτηοηΐδηῖβ 
οἰϊπλ δά (Ὀπέθμη, οὐΐπ5 Ὑδρουϊθιβ 50] αγοὶβ βαπδθαπίῃν 
Ὡρτοί! οἵ οἰδᾶϊ οἵ ραγαϊγέϊοὶ, δρροπάθθαπέωυν Βδοιη!, 
αυΐθοβ δαγηϊηϊοι} 8 πβὶ ογᾶηξ δηΐθαιδπιη ΔΙΠΔΓΙΠῚ ΟΡῈ 
βδηδίϊ {πργὰπέ. ΘΟ ΘΓ. ---- 1 γρηὺς Οοά. Τάδιη οἔ ϑυϊᾷαβ 
γυρὴ, τγοίίο ἰογίροβ απιι5. « Αἴ (Δ}} νἱεϊο, φιοᾶ΄ παΐατο 
οβξ, ΠΟἢ ΤΠΟΥΒΙ, {ΠΥ :8 ποη τηθἀδθηΐαν. πᾶγο γυτὴ Βοτρϑὶ. 
Ηδοβυοδ. : γυιός - χωλὸς, νοσώδης, πηρώδης. Γυιῆ" χωλὴ, 
ἀσθενής. ΑΡ. ΠΥΘΟΡΉΓ. 144 Ῥάτος βυπέ γυιαΐ, 56}10]. χωλαί. » 
ας. --- 3 Θἀομθαίυγ ἧλθέν ποθ᾽ ἑρπύζουσα, ΄αοὰ δοτγοχίξ 
ΗΘΟΚΘΥ. --- 4. Τετρωμένην, ἀο ἢ αΐδτῃ ροάππμῃ τόσο. Ηἰπς 
ϑυϊδβ : διεσχήριπτεν" ἐπεστύήριζεν. --- 5 εἷλεν Οοά.: εἶχεν 
Ξδίτηδβ. Ποίπάθ (οάοχ εἴ ϑυϊάαβ ἐρινόμου. ἈΘΟΘΡΙΠΉτ5 Εἴτα 
Ρἰονίβα"θ οοπἰδεΐαγατη ΗΠ βίο βὶϊ, οὐ 5 Δ ίθγαση., οἵ 
τ᾽ ὀρείνομοι, ῥτείογέ ΗΘΟΚΘΓΙΒ, 6011. ΒΑΓ. ΕΔΡ. ΧΧΙΠΙ, 3, 
Δ 00}}8. ἴῃ ποίξ. Τη55. τηδυ } αἵἴγ᾽. --- ὃ παρ᾽ ὠρείῃσιν εὐμέθου 
Οοά. εἴ δυϊᾷ., οοΥτ. 541π|85. δηηιαίδις Πανΐ5. ἣν ἄρτοὸ 
Οδεηθηβὶ, « 46 410 τηυέἕα ἰπ Ατηϊοὶ Τιϑχῖοο ἰορορτ. 516 - 
Ἰῖωθ..» Β. -- 8, 9 ἀμφίχωλον ϑ4]τηὰ5. οἔ Τουρίιβ. « Ἂρ- 
τεμὲς φΟἸογοξ οὔτ διεστήριξεν, φαοα σγανῖ8 οβὲ 4αδῖη 
ἔθηχεν. Ἕδαοπι ῥγοϊερβὶ θρίστ. Ἀρρϑπᾶ. 100 : ἔνθα Μελάμ- 
πους Ῥυσάμενος λύσσης Προιτίδας ἀρτεμέας, ΄φυοὰ ποῃ 
τηδαῖβ οἴτη ἀργαλέης ΡοΙΤηπίδηδιιπι, Τυδπι ἱπ ποβίγο ἰοοῸ 
ἀρτεμὲς στη ἀσθενὲς δΔιιξ ἀδρανές. ὙἹὰ6 Ῥ]υγα ἃρ. ΠΟΒοεῖ. 
δα Αἴδο. 517,}. 277 56ᾳ. οἄ. 566.» ὕας. Οοάδοχ διεστήριζεν, 
ΟΟΥΓ. ΒΓΌΠΟΚΝ. --- 10, {1 5ἷς ραδθβθαηΐυγ : 

Νύμεαις δ᾽ ἔλειπε βάχτρον᾽ αἵ δ᾽ ἐπήνεσαν 
πέμπειν μιν ἀστήριχτον, ἡσθεῖσαι δόσει. 

«Τὴ 45 βοηΐθηξίοο ἕθποῦ μἰπ]οὰ5. Ῥγεοράθηξα οηΐπῚ 
γοβιι Δ4α:8 (ΟΠ 5. ΘΑ }14] βαῃαββα αἀἰσαηΐαν ρῬθάθβ νοία]εθ., 
ἀυδιηοθγθιη ΝΎΤΩΡἢ 5. Ὀδοῦϊατη ἄοπο ἀδαϊξ, τππηπ5 σταΐῖ- 
Πεδία. Ταμι ἀδατη Νυτηρι ἄπο ἀοϊθείαϊε ἀϊεσιηΐξιν 
οἴχιθ ἐγ 556. τὶ βἰ'πθ θΔΟῸ] Ορ6 ἀοιηιπι γϑαϊγ ροββοῖ. 
Ηπΐὸ Ἱποοιημηοᾶο αὖ ργοβρὶ εἰαΐαν, ευῖθο αἵτ᾽ οἔ ἡσθείσα:ς.» 
Ἡδεῖον. Οὐοᾶ παπᾶ ἀαθῖ6 υϑυι. 

ΟΟΙΥ͂. Τοιημηᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρὰ Θύήριδος }ε- 
πτουργοῦ (Ἰά οεὲ ηιϊππίαγίο, ἀπᾶθ ΠΟΡῚ5 Ὠιδηεΐδ61., 
ἴαθγο Ἰσηδγο). -- 1. « Ηΐης ϑυϊάδ5 : δαιδαλόχειρ,, ὃ ποι- 
χίλα χαὶ ἐξαίσια ταῖς χερσὶν ἐργαζόμενος. » Β. ΑΡ. ΒυϊάδΙη 

Δῇῆρις. --- 3 εὐαυγέα 1,. ὈὨΙπἀοτῆπ5 ΤἼΏΘ5. ΠΙ, Ρ. 2178, οἔ 
ὕπσογιβ, δά ϊΓαΠ4α6, πέλεχυν οἵ ῥυχάναν, ΤΟίδΓΘΠΒ; 
εὐχγέα, [γαρφίϊοηι, Οοάοχ. Μοϊποκίῃβ Ρ. 118, εὐθαγέα, 
αφιίαηι. « ΒαΒηΚοηΐα5 ἘΡἰβ(. δὰ Ὑ Δ ]ΌΚθη. Ρ. 151, ῥυχάναν 
6586. αἷΐ τῃηϑηβίγιμ Ὑοσδθ] οἵ Ἰορὶέ τυχάναν τ᾽ εὐαχέα. » 
Β. Ἰτο εὐάχεα, φυοα Μοίποῖκ. φαοααθ σοηῃϊθοογαΐ ν᾿. 31. 

ΟΟΥ͂. Τρτηπιᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρὰ Λεοντίχον λε- 
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πτουργοῦ. --- 2 βορέες Μοίπο τι οἵ ΒοΙβϑοπδ 18 ΘΟΏΒΘΗΒα ; 
βορεηι Οοάθχ. 116 Ρ. 112 : « ΒΡ ΠΟΚΙαΒ σαπη Καβίθιο τορέες. 
564 τορέες ΘΟΙΠΠΘΙ ΠΟΥ ΔΗ ὙΘΓΒῚ 8. ΑἸΪΟΓΠῚ ΘΟΠ] οἴ Γἃ8 
Βοίθη8 Ῥιδοίθγθο. ἤΘΡΟηΟ χάλων οἱ ταχινοὶ βορέες, γαρϊαϊὶ 
Πφηογιῆν υογαίΐογο8., αὐἰθὰβ ὙΘΓΡΪ8. Τποΐπα8 ἀθβου οὶ 
Δρουΐα πη) οϑέ, 48. ΟἸσ888. 6886 ἴῃ [ΔΌΓΪ Ἰσηδυ ἰηβίνιι- ὦ 
τη Ὠ ΟΠ ΓΘΟΘηΒ1 ΠΟαΌΔ]ΌΔΠη ΟΥ̓ 116 6ϑέ. [ΒΘ οΐο ἰἀπιθ 
δηϊτηδανογ! Οοἰβίϊι8, ΠΟ ΠΠΘΙ ΘΓ ΑΓῚ ΓΠΠΟΙΠ 85 ἴῃ Θρίστδιι- 
τηδία 103, 404 6 ΠΟΒΙΓῸ Θχργδβϑὶί ῬΠΠΡΡ8. ΤῊ 558] η]- 
ΘΟΠΒ15: ὈΓδοΐουθα ῬΓΟΡΓΪΌΓΩ ΠΟΠΊΘη ἕδστα ἀθϑιἀθυανὶ.] Υ0- 
ἐδθυ]αη βορεὺς αἰϊα δ. ποη οορηϊΐαχηῃ, δἵ γϑοΐθ [ὈΓΠ δία ΠῚ 
οϑὲ. » ΒοΙ55. : « ΒΟΥΡδὶ βορέες, νογαΐογ 05, οἵ ἱπίο! ]Πἶσο ἄς 
Ἐϊπηῖ8..» ΑἸΐδπλ ἀυθιἰα!οποη Ἠθοκογο πιουϊί (1, Ρ. 143) 
στάθμαι 51η6 ΘΟΡ]ὰ 0118 δ ]θοΐατη ; 4ἱ 6Χχ δρ  σγατηπιδίθ 
ῬΒΠΙΡΡῚ (φαοᾶ νἱά6) Βᾶυοἱαΐην καὶ χάλων ἰθυτενὴς μολίξῳ 
στάθμα. ΠΙυα τοοθρὶ ὁ Ἰθοίογθιη, 4αθιη βορέῃ γομθιηθηΐον 
ταν θᾶ. Οθίθγιιπη Βυαηοκί 8 ἀἰβπησαθθαΐ ἱπίοῦ χάλων 
τορέας, οἴ γόμφων τορέας, {1108 6586 ἀ΄ΟΘῊΒ « ἰηβίγαΤη ἈΠ 
«ποὰ βΆ,]} 106. γοοδιηὰβ ἑαγὶὸγ 6 εἰ6 οναγροηίίον, 6 [οη- 
{αἰγεῖθν; ἸΟ8., ὐὐλ6 Ὁ} 1116. » ---- 8 αἱ σχεδόν, ῬΓΟΡΘ ἰδοδηΐθ8. 
-- 4. Ἀρίδες, νἱᾶθ δᾷ 6ρ. 103, 2. --- 7. « γαϊᾷε ἀἰϊδρ!!οθιξ ᾿ 
ὠχήεντα, τέρετρα. 564 μ]δοονοί ὀξήεντα. Οποὰ ἃ ὀξύς οδά τη 

Ῥαίίοηθ ἰογμαίι 4 ὠχήεις ἃ0 ὠχύς οἱ αἰπήεις 80 αἰπύς 
ὙΙ, ορ. 273, 1.» ΠΘΟΙΘΥ. --- 8. « Τορέες 6886 ὙἱάδηξΓ 
ἴον πὶ φαθ8 ΟἸανὶ Προρδηΐαν, » Χ.ας. ΟΟυΥΓΙΟΥἸπ18 οογτσοῖθαΐ 
τυμέες, γογΐθη8 σοι ρο-οἰνουϊίἴος. Βοί 5 οὗτοί γ᾽ οἱ τ. --- 
9. « Ηἰής ϑυϊάδ8 : ἀμφίξουν, τὸ χαλῶς ξέον. Εἴ χαριεργὸς, ἣ 
γεχαρισμιένα ἐργαζομένη. » Β. Αηΐα σχέπαρνον ὙΟΟΔ]18 ὁοΥ- 
τορία τί ἂρ. ἤομι. Οἁ. Ε, 237:1, 391. ΧΨαο. Φαυτη χαρίεργος 
5116 ΘΧΘΙΏΡ]Ο 510 Πθαιι6 δχ 8018 ἃπδ]ορία ἰοσιηδίαμη, Ηθο- 
ΚΟΓῸΒ. Βου ρίαν ἃ ροθίδ [886 βἰαίι χειρουργῷ ᾿Αθάνᾳ, 
ἀθ Εγρᾶηθ, 00]1. Βόρῇοο]6 ἂρ. Ρ]υΐάγοῃ. Μον. Ρ. 99, Α; 
802, Β. ΟὀὐἄδΘχ χαριέργῳ, ΠοΟ δοροηΐα, υἱ νἱάδίαγ. --- 
10 ἀνὴρ Οοά.. οοτν. ΒεΆΠΟΙ,, 

ΟΟΥῚ. Τιϑιημηδ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αφροδίτῃ παρὰ γυναιχῶν. 
« Οομί, ορὶσγ πη ΒΘαΌΘΠΒ, οἵ Τιάγ μον, Ὠ 155. 46 ὙθηθτΘ 
Ῥ. 287. --- 1. Ηἴηο ϑυϊάδϑ : θαλπτήρια “ θάλλειν ποιοῦντα, 
περισχέποντα. Μ8]6:; 65[ 80 θάλπω. » Β. Οοὰ. βίττιννα, 568 
τοοίς ἴῃ 6. 564. οἱ ϑιυ αδ8. --- 2 ἐρατῶν ... χαμάτων Οοάδχ, 
ΘΌΥΓ. 58] 188. --- 3 φιλοπλάγχτοιο ἨΘΟΚΘΙῸΒ 1, Ρ. 230, 60]]. 
πολυπλάγχτου χαΐτας 6Ρ. 864. Υ. 1; φιλοπλέχτοιο (08, εἴ 
5.ἰὰ., αἰοα νἱχ δατ {{ξ οοτημηοάδιη Θχρ] δ οη θη. --- 
ά ῬαΠαιν ἰπέ6 Πρ ζν. « Ηἴης δ ϊάδϑ : χεχρύφαλον .... χεφα- 
λοδέσμιον. ΙΔ 6 ποί. δά Υ, 6ρ. 260. » 8.---ὖ δ᾽ ΒΡμΠΟΚίαΒ ; τ᾽ 
(οἰ., ᾳυοα οὐ ἰρϑαμα [οε ρμοίοϑί. --- 6. « Θαῦχη ἰμβου θυ 
Βιπἀὰ8. Τιοχίοο συ θὰ ἀραχνεῖον νῆμα, 6ἃ ἰὈΥβ88η 6Χχ 00 
ΘΡΪσυ δι πηαΐθ ΘῈ] 51}, ἴῃ 40 ἰηγθηθγαΐ ἀραχνείοις νήμασι. 
Ἠδθρί ἰδιηθη ἀραχναίοις νήμασιν ἴῃ ᾿Αρπεδόσι. --- 7. ΗἾπΟ 
ἴάδιη : εὐσπειρῇ  χαλῶς συνεσπειραμιένον. » Β. ὍΘ ΔΥΓΏ1}115 
βουρϑηΐαμη βρθοίθιῃ γί θη 8 ν. ΟἸθιηθηΐ. ΑἸ. Ῥῳάᾶδρ. 
Ἡ, 12; ΡῃΠοβίν. Ερὶβί. 40 : οἱ ἐπιχάρπιοι ὄφεις. ΗΘΒΥΟΙ. : 
Ὄφεις τὰ δρακοντώδη γινόμενα Ψέλια, οἱ 4 6Χχ τηοπὰ- 
τη 15 οοηροϑϑιύ Βοίρσον, ΖΕ ιυ)ἱοη γι αδῖι6 Ὁ. 87, ΟΟἸπθηΐ. 
ἐο Αὐἱδάπθ Ρ. 46, ποῖ. 10. ψας. --- 8 ῥαδινῇ σομπ]οοὶ! Βο- 
δπ1π|8. : « Β0]Ποοῇ ῥαδινῇ τινι κόρῃ. » διιᾶς οοᾶ. 1ιοἰά. 
ἑαδινόν. 

ΟΟΥΤΙ. Τιοιητηᾶ : εἰς τὸ αὐτό. « ἘΧΡΓΘΒΘΌΓΙΩ 6 ΒΥ ΘΟ θηΐο 
Θρ᾽ρυδιητηαΐθ, φαθοιπ} ΠΟΟ ἴῃ Βἰῃρσι}}}8. ΘΟΙΩραγαυ, ΠΡΘΗ. 
Οριαϑβέ. ΡΒ1]1Ο]. ἴοτα. 11, Ρ. 80 5644. » ψάας. --- 1 πολύπλαγχτόν 
τε φ. Οοάδχ, οοΥγ. Ψ9800}5.; ̓ πολυπλέχτου δὲ ΒΡΆΠΟΙ,. ΟῚ 
Τουὺρίο, οὉ πλοῦ ἐδυερτῦ χόμας, αιοὰ π᾿ ρΡιΘοραθηΐθ 6. 
ἰοβεβαίων.. -- 3. ΤΠ] νυ 8. ΡΔ]. ἴῃ φαϊηΐα μη ὙΘΡϑα πὶ ἈΠ ΘΥ- 
τΤαγογαΐ, : ξαυθὰ δ᾽ ἀντίχλεια τόδε προχάλυμμα προσώ- 
που, 86 τὐδ τως ἴῃ ΤΠΔΙ ΡΠ ἰηίορνὰ ΔΡρΡοϑβιϊί. Οοαθκ 
τρδον χεύθουσα νόημα, «ιοᾶ ὀριορίθ οοΥγοχιί, ΤΟ ΟΡ 8. 
« Νόθον ἄημα, [αοἰἐἐλιι5 ΠΔ 6111 γομΐα!ι5. ορρομίξιμ" 0670, 

ἈΝΤΗΟΘΙΘΟΘῈ ΡΑΓΠΑΤΙΝΑ͂ 

αἱ νόθον χάλλος Γασδίου τ σοηϊ πο Ρα]ΟΒν ἐπάϊηϊ. ϑῶΓ6 
ΔΡυα 5ΘΡΙΟΓῸ8 νόθα γοοδηΐαγ, 405 Βρθοῖοπὶ νου μαθοηξ, 
πΐ οΘοηο δ σὰρξ νόθη ΙΧ, 6ρΡ. 86, οἴο. » ψΧας. ---- ἡ ἀμ τς ὧν 
ϑυ 485 ἰη Μαλερόν" ἰαχυρῦν, ὀξὺ, δριμύ. Οοἄδχ ἀμυνομένην. 
- 5 τοδὲ ἷς Οοά. --- ὁ. Ηΐπο Βυϊάδδ ; : ἁρπεδόσι, τοῖς ἕστοῖς. 
1π|Ὸ νήμασιν ἱπέθ]]Πρσ6. --- 7 σπείρημα Οοᾶ. Π6 τὸ νἱὰα δὰ 
ΡΓΘΟΘΘη5. ΘΡ., Ὑ. 7. 86. οοηΐενξ ΦΕΒΟΒΥ] γθύβαμη : 

θανόντος ἐν πλεχταῖσι χαὶ σπειράμασι 
δεινῆς ἐχίδνης, 

ΟΠΟΘΡΙΙ. 2460. --- 10 αἰγιαλῶν Ναυχρ. ἴῃ τη] {18 . 
« οἵ 510 ργοίουἐ ΝΥ βββϑιησ. δὰ Ηδγοάοί γοῦρθὰ Π, 135, γι 
φιλέουσι δέ πως ἐν τῇ Ναυχράτι ἐπαφρόδιτοι γίνεσθαι αἱ ἑταῖ- 
ρας.» “66. 1)6 ἰδπηϊηΐπο ναεταί γ. ΤΟθΘοκ. Ῥδγδιΐρομη. 
Ρ. 267. 

ΟΟΥΠΙ. ἱμϑῃμμᾶ : ἀνάθημα τῇ Ἀφροδίτῃ παρὰ γυναιχῶν. 
Ἀντιπάτρον. (Εἴ 5ἷο Ρ]Δη.) [π ΤηδΥρὶπα : ζήτει" δὶς χεῖται, 
Νἰμλγατη ΓΧ, ροϑὲ δρὶσυδτητὴὰ 365, δὶ Ἰθιητηᾶ : Ἀγντιπά- 
τρου Θεσσαλ., εἰς τρεῖς πάλαι πόρνας, λαδούσας δὲ ἄνδρας 
χαὶ σωφρονισθείσας. πη ΤηᾶΓρ. : ἐπὶ τρισὶ γυναιξίν. « Ῥδϊο 
ΟΡΒΟΌΓΙ 8. ΔΓΕ ΠΘηξα τὴ ΘΑ  ἶ8. ἢ Ῥἱοἴδπι [Δα] τ βου - 
Ῥἔιπι 6586 ΔΙ Γαπξαν, ἴῃ ἃ ΤᾺ] 6 65. {γΐπδο {τἰπα ἀοηὰ 
ΤηΔΠ 18 ἰθηθηΐθ8, πΠᾶ Οἴμπ ὙΘΠΘΥΪΒ (ΟΠ Ρ]0 δὲ βἰμη]δοιῸ 
ΓορΓδοβοηΐαΐς δγδηΐ. Ηθυηι8 δα 6 Πὶ ἐγ68 1115 τηθγθ οὐ ὰβ 
Ὑ ΠΟΘΙ (θιρ] υτὴ οἵ βίαϊιδμι, Αὐἰβίομηδολὶ οριιβ, ἀθάϊοατο 
σρηβοῖ: » ͵Χ2αα. --- 1 ἃ δὲ Οοᾶδχ ΔΙΓΘΤῸ ἸοοΟ ; φάρος Πϊο. --- 
2 φημενόη (οά. 1νῖο, ΒΡ ΡΘΓΡΟΒῖίο ο. ΑἸίθγο Ἰοοο ἃ τὸ χ.---3. δ᾽ ὁ 
Οοά. «Ἰΐογο Ἰοοο, Ηΐο ὁ βῖπ6 δ᾽.---ὦ Ἀριστομέντυς Οὐἄοχ αἰΐοιο 
Ἰοοο. μου θυ, πὶ (]10Ὺ, 51Π|π|τ|8. ὁχ Βοο Ἰοοο, Οδίδ!ορ. Αὐ- 
{Π{Ο Ρ. 95 : « δίαϊυδτγίι5 ΒΕΓΥΠΊΟΠ6 πδίιιβ ἱησογίδο δοία 8, 
(δοῖ ἢ Ῥυγα 8 τηθγοί του πὶ βίδίιδβ, ἴῃ 488 Θχβίδί Απξραίτὶ 
ΟΡ ργδηημηᾶ. » ΑΤ᾿βίοιηθηθτῃ ρίοίογοηιν Τὴἠαδὶληη. ταθτηογαί 
ὙΠ γανίαβ, « σαὶ ἃ ρΡορία ροίοσγαΐ Ὑοσδιὺὶ ϑγυτηοηΐαβ, 
ἀ4αππὶ ΤΊαβι18. ἰηβ]8 ΠῸῚ ἸΟησῸ ἰηίθυυδ!]ο ἃ 5 γυτηοηἶβ᾽ 
ΟΒΕ 5 ροβὶία βἰξ. » ὕΧαο.--- ὃ αἱ τρεῖς ἀσταὶ (οά. Ἰέθτο ἰοοο. 
ἨἩφΟΚοΓα8β φαοὰ 80 θο πάσχῃ μυΐαν!ξ ἴπ ΡὨΠ]όΙορο ἃ. 1849, 
Ρ. 484, πᾶσι δ᾽ ἐρασταὶ ἔσαν, Ροϑίθδᾶ ἱπηρΓΟ θά 586 υἱάθίιιν, 
-- 6 εὐχρήτου ΡΊ]δη.: εὐχρίτου Οοἄδχ Πίος, εὐχταίου δἸίοιο 
Ιο00. « Τὴ 56 4ποηίθι5 ροοία γοϑροχῖ Ιθσθι αιδπι δὰ (6- 
ΟΙΌΡΘΙ ΤΘΙΘΓΓΘ 59] 6 δηΐ Αἰ εἰ, ἂρ. Αἴμθη, ΧΠΠ, Ρ. δῦ8, 
Ὦ : ἐν δ᾽ ᾿Αθήναις πρῶτος Κέχροψ μίαν ἑνὶ ἔζευξεν», ἀνέδην 
τὸ πρότερον οὐσῶν τῶν συνόδων. Οοῃΐῇ. ἰη{{. δα Ὀίορ. ἵ.. 1], 
δ 26. » Ψας. 

ΟΟΙΧ. Ποηπὰ : ἀνάθημα τῇ αὐτῇ παρὰ τοῦ αὐτοῦ. --- 
2 μορφᾶς οἵ εὐξαμένα ΟΟἄθχ, ΘΟΥΤ. ΒΙΌΠΟΙ. « Αύγδινον, 6χ 
Π]ΔΓΠΊΟΓΘ ῬΑΓΙΟ; Υ. 560]. ΡῬΙΠαΔΡῚ Νϑιη. ΤΥ, 131, δὲ ἰηξε. 
δα ΡὨΠ]ΟΒίγ. ᾿τηᾶσ. Ρ. 768.» Χα6. --- 3. τῇ μικχῇ, 561}. χά- 
ριτι. --- 4, Ὡς ἔθος, υἱὐ 5ο]οηΐ αἰϊ Ρᾶγν 8 του] πὶ τηππ6- 
Υἶθ5 πιᾶρηᾶ τον ΘΓ. Οοάθχ ὁμοφροσύνᾳ. 

ΟΟΧ. Τιθιητηᾶ : ἀνάθημα τῇ αὐτῇ παρὰ Νιχιάϑος. Φωιτὰ 
(81. Οοάδθχ οἰϊδηη 8111} Σαμίον. --- 1 πενταχονταέτης (τᾷ, 
ΟΟΥΡ. ἈΘΙδΚ ; ἔτι πλέον 58] )88., 868 γ. 540. Ρ. 172. -- 
8. « Χαίτης ἀνελίγματα νἱάθηΐῃ 6586. οἰποίηηϊ δχ οὐ η θι}5 
ΒῈΡΡΟΒΙΠΠ5..» Χ.αο. Ἡοίπαθ Βιιποῖ,. τόν τε ὃ. ---ἅ. « ΝΙ- 
ΤΉΪΓ ΤΙ ΟΠ απ ΓΕ σ'η6 Ἰεθϑιιπὶ 80 οΟΥΓαρίμηι, » γϑοΐο, 
Ραΐο, 94 0005. Βοίβ8. νϑυΐζθραΐ χοσιγαΐα σοΉ [οὐ τ αἰϊοτιο 
ΠΟΉ, (ΟΥ̓ ΘΉδ8. --- δ. « Οὐ φωνητὰ πρὸς ἀνδρός. Ὑ]ΔΘίΌΓ 850 
Ροδίδ γθίαρογα ἃ πιθη 0 η6 ΘΘίΘΓ ΔΓ ΠῚ ΓΘΡΠῚ : δ σι ἡθΉ, 
δι ὦ οἷγὸ πορηιϊπαπαα, ἃ τὴ 80 Π1οοὲ ααὶ ΝΙοϊδαϊ οομ- 
ΡῬΟΠΟ ΠοΒβ γϑυβίο]οβ. » .8. Βιτα  ΠοΥ ΦΔ 6008. ἴῃ ποί5 ΟἿ ., 
ἴῃ σιθοὶβ Βγαηοκίαμη βθοαΐαβ, 4] οὐ φωνητὰ πρὸ: ἄνδρας 
οαϊαονδί. -- ἃ ἐ ἐσορῇ: 9800}08. ἴῃ ποίξ: Πη88.: ἐσόρῆ (816) Οοά. 
Ιη ΡᾺ]. οἀϊάογαΐ ἐσορᾷ:. Ὄπτασία ΠΟΒΥΟΙΗΐο θεωρία, φαν- 
τασία, θέχμα. 



ΙΝ ΘΑΡΌΤ. ΥἹ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ο ΟὟΧΙ. Τιϑπηπιὰ : ἀνάθημα τῇ αὐτῇ παρὰ Καλιχριας (56 
Ῥαδυ]585.). ἰαμδιχὸν καὶ τοῦτο (τεπρεεία δὰ 6ρ. 203 οἵ 8}1). 
-- 2 πορφυρεῦν Οοάοχ, φυοά Μεῖπεῖ. Ρ. 113 τρᾶπχίξ. ἘΘΙΙ 

ος πορφυροῦν. «- ἔοσδίαηι οοϊπᾶιῃ αἰεὶ υἱάθυὶ αὐδοϊξἐαηι 
τς δηποίδγυηξ Ἠεῖβι.. εἔ Τοῦρ. [πὶ Γμποίδπὶ Ὀΐδ]. πιογθῖγ. 5 

χθῖθ 1μεβθία μλ}] 16 πηνήχῃ ἱπβίγυςεία. » ὑαε. --- 
9. «ῬΊῸ βεγρίο μελοῦχον Ῥδη6 νἱάογαξ οὔσῃ ΤΟυρίο [,ἀγ- 
Ερστβ 55. ἀ6 ὙθποῖῈ Ρ. 287 Ἰοροηάμπι 6556 μηλοῦχον, 
5εᾷ ὑαλόχροα ρτᾶνε ἀδ ροἰ!ιοϊάο ἰμίο!]οχίξ. » Β. Ἐδέ φοϊογίβ. 
φγυοὶ, βαθυ να 15. --- 6. « Γνησία (5ἷς Ο04.) Κύπρι τυ 5. » 8ι 
γανϊβαιθ οοπἸδοξαγὶ5 ἐδηΐαξιιπη οϑέ. Ἱποοηβίἀογαΐα Τουρ. 
οἱ Βυυποῖς. Κτησία, φυοα πἰΗΠ] 658 (οοηΐ. Ῥονβοη. δὰ Τουρ. 
Ἑιηοηά. ΤΥ, Ρ. 457). Νεο Β6π6 δου. γνησίαν ἀδ ἰοσίίίηια 
Ὕ πογο ἱπίογργοΐδἔαν, {υᾶμτη γᾶρδ οἴ υδξϊξω ορροπὶ δχίβεῖ- 
τηαῖ; πᾶπη γνήσιος πο ἰσαί ἑηιν5 οϑέ, βοὰ σοηπίηιι. Αο- 

ΟὉΘΟΪΕ φοιτορίϊο 5.) θα δηΐθ γνησία, «πῶ ἴῃ οἀδίαίο 
Ροεία, 4ιαὶβ 1ιϑοιϊάαβ. οϑὲ, μοὶ βίηθ οἰϊδβηβίουθ [Ὡθγῖξ. 
ΜΙ ποι υἱάθίαν ροβϑο ἀυθὶἑαγὶ φαΐ Κὶρη σία Κύπρι 5ετῖ- Ὁ 
Βεμάμπι 5ἰξ. τη Οτοία τὸ8 ἀσίτν ἀρυὰ Πιοοπίάαπι οἔϊδι 
4|1|5 ορ᾽ σταπιπιδίϊβ, νυ. ο. 262, 289.» Ἠείπιδῇ. -- 7 καλλιχρια 
(516) Οὐάδχ, οοτγ. 7846., 4υθιη βοαυϊξυγ Μοίηθκ.; Βοίβ8. 
Καλλίχρεια εἴτ ΒΡαποκῖο. 

ΟΟΧΉΙ. Γριηπιὰ : ἀνάθημα. Οάγηθη ἰηὐυτία ἴῃ βυδρίοϊο- 
ΠΘΙὴ νοθείας γοσαίΐυμη 6556 ἃ Ἀδίβκῖο οἱ Βοιποίουν πο 
(Ρ. 397) εοπβοπίαπε Ἠδοκογυβ οἱ Βεγρκίυβ Πυτγ. Ρ. 921. --- 
Ἷ τοῖς ϑαϊτηδβίυβ, φυοα τϑοθρογαηΐ ϑεῃποίθνν. οἱ Ηδεκ., 
Ῥοβέ Βγυποκίιπι : τοι σοᾶδχ; σοῖς τηδ}}ξ ΒοΓΩΚ. --- 2. « Εχὶ- 

211] 

Ἕξ ἐπὶ πεντήκοντα, Σ:μωνίδη,, ἤρα. νίχα: 
χαὶ τρίποδας " θνήσχεις δ᾽ ἐν Σιχελῷ πεδίῳ. 

Κείῳ δὲ μνήμην λείπεις, Ἕλλησ! δ᾽ ἔπαινον 
εὐξυνέτον ψυχῆς σῆς (τοῖς 56}Ἰπ6 146.) ἐπιγεινομένοις. 

ΒΘαΙ ἊΣ ἴῃ Οοαϊοθ Θρίβγαμημηα 5: πηοπί ἰβ ἰδπη βαριὰ 
οχ ἰ θἰΐατ ἢ. 144. 

ΘΟΧΙΥ͂. Πϑπμμὴὰ : ἀνάθημα. « Ἐρίργαιιπηα ἰηϑου ρίμπη 
ἀντ ροα 11 φάθι αϑίοη, υἱεΐογία 46 δι σ᾽ ἰδηβίθιι5 δᾶ 
ΗΠΪΠΙογατη Ῥᾶγία (Οἴντηρ. 75, ἃ. 1), ὕπα οὕτὴ {ταΐγνις 
ἈΡΟΠΠ ΠῚ ἀἰσανῖ. Ὑἱάς Ὀοάογ. ΧΙ, 26.» 7ας. ΑΥἸοτΕ βεῖο- 
ἢαϑίοβ. ΡΙπᾶδνὶ ΡΥ. 1, 155 : φασὶ δὲ τὰν Γέλωνα τοὺς ἀΞελ- 
φοὺς φιλοφρονούμενον ἀναθεῖνα: τῷ θεῷ χρυσοῦς τρίποδας (516), 
ἐπιγράψαντα ταῦτα“ Φημὶ χτλ. « Εχ 41ὸ σα! ]Πο6 γουτξ Βοίσ- 
ΒΥῸ5 ΥἹῈ. Βἰπιοι. ν. 106. » Β. σατῃ Πίοάογο σοηῃβϑη απξ 
ῬΠδηΐδβ Εγθβίιβ δὲ ΤἼθορορα8 ἀρ. Αἴδϑη. ΥἹ, Ρ. 231, Ε. 
- 2 Δεινομένευς 5680]. ΡΙηά., 4τιὸ ποιηϊπδ ογαΐ Οοϊοηῖς 

᾿Ραΐον; Διομένευς Οοἀ. Πεοίπάα 56}|0]. τοὺς τρίποδας θέμεναι. 
56α Βιι1488 δἔϊδπη Υ. Δαρετίου υἱ σοάοχ, οἴ ἀπὰβ [εξ ἐτίρας. 

᾿ τ ἐξ (σά. οἱ δυϊά.; οογγοχῖε Βα οκμίι5. Ἡδέγοϊου. ὕ7π- 
᾿ ἐθγϑεοῖϊι. γν. 295 δἵ 304, 0] μος ἀἰβέςοπ, ἃ 56 μο]. Ρίπᾷ. 

5(ἱτππδηδατη ΑΡΟΙΠἰπΐβ ἐπ ρ] πὰ ἴῃ ἴΌγο δχβίγασζαμι, ἀπᾶθς 
ἶρβ6 ἄδι τῆς ἀγορῆς πρύτανις νοςδίιν., δὶς Ὀαπα ἀρ. 50ρῈ. 
Εἰ. Τ. 161, κυχλόεντ᾽ ἀγορᾶς θρόνον εὐχλέα θάσσει. Εἰ (ο- 
τη μὲ ΑΡΟΙΠπἰβ βίαίυδ δχ γα αϊξ ἴῃ ἴογο, Ἀπόλλων ἐπί- ὦ ἔου ἰροϊϊηαοτειιι, βόα ὥπηοη ὧδ ρῶοπο ἕπῃ Βεμέϊείν 
χλησῶν Κλάριος, Ῥαυβδη. 11, 2. » ὑασ. --- 3 χαὶ οἱ εἴ χόρυνθον 
(οά. -- ὁ δέσποτα τοῖς στεῷ. (οἄδχ. « Οεπά απέ δα ποιηθιὶ 
δέσποτα Υἱτγῖ οΥ εἰ, ὰξ ΡγῸ βρυτίο Βαβϑαπέ δρίσγδτηπια, 
5αϊξοτη ἤἥποιη. 5ϑὰ μυΐανθγῖπι ροξίτ5 ζαἸβυτη 6558 5 τηοη 15 
Ποπῖθη, δὲ ρΡοοίδιη χυθιηοιηααθ, πῦπς ἱσποίΐυτη, [556 
Ὁὐίουϊβ βοῦναπι ἃ. ΡΓῸ ᾿ΘΓῸ ὙθΥβῸβ {Π085 ΘΟΙΠρΡΟβ ἶβ56. 
Μαῖον αἰ που]δ5 ἴῃ στεφάνοις. » Β. 56 8} 8115 οὐ  τοἷβ 
Τοαΐα ΔηΪηδυ ουβα5 οί ἀπίϊχιιϑ δὲ βἰτηρίοχ Πἰ ΟΣ σδυτηϊπῖϑ. 
Ζ86. ἑσοπ οῖοθαῖ 

αἶνον ἔχεις χαρίτων, αἷσι πάτραν στεφανοῖς, 

ΟΠ 58:1}, υἱπα!οδέ ἃ 5επηδίἀθυντηὶ (ρ. 183 5664.) βυιβρίεἴοπο, 
4] 50} ἀπ Ππατα μα ΐαθαΐ. --- 4 δαρετίου σοάδχ ( εὐτὴ βιβρὶ- 
εἰομΐβ ποίδ) οἕ δι ϊαβ. « Βοίβϑυιιβ 50] ]ἀβέθη δχρυ ἤθη 5 
Υἱΐανυτ αἰ Πα] δίοτη ας δϑέ ἴῃ δαϊδοΐϊνο Δαρετίου, φιυοά 
Ἰρ Ὑἱά θέων ἰπιθ]δοΐαμη ἔυΐββα ἃ ϑυϊάα, χὰ [οχῖοο ἴα 
ἡπα ᾿πηβδγυϊξ. 1υἀ. Πϊηδογῆιι5 ἰη ΤΉΘ5. ϑίθρίι. αἱΐ Δαρετίου 
6586 ΒΒ, δο υἱἀθίαγ ργοθᾶγο ΥΥ ἐββο!ϊηρὶὶ [κῖνο ΒΔΙΓΉΔ51Π 
οομἸθοξιγαμη Ἰορθης5 Δαρείου δᾷ Πίοᾶογ. ΧΙ, 26. [Μο]ϊὰ5 
Ο. Μυ]Πογα5. πη ΑἸηδ]. ΠΠ, Ρ. 27, Δαρειχοῦ χρ. ] Μαρῖς 
δαυϊάθηι ἴῃ Βοπεοίδηαπι [Ὀἰββογέ. ἄρ Ῥ Ια αν, Ρ. 229] Δα- 

οορίίδηβ, 56 5ουθθηβ, 84} 6Π0 ργοπιηξδηβ, Δαμρετίον. » 
Β. 5ιπΠΠογ Τουρίι5. οἵ Βομποίᾷονν. Ρ. 185. Βεγρκίιβ 
αύοααο γεοθρίξ, δηηοίδηϑ : « ηἶξὶ ἰογτία Δαμαρέτου ρτεϑίαϊ. » 
Νόμισμα Δημαρέτιον τηρτηογαΐ ΠὨἱοάοτιιβ 1. α. δἔ ΡΟ ΠΧ ΙΧ, 
85, ὈἘΠῚ ν. Ηβιηβίθυῃ. δ 8]105 ἃ ϑομηρίάθυνυ. ἱπαϊοαΐος 
Ρ. 185. 1η ἥπο τὰς δεχάτας (οἄ. οἱ σά. --- 5, 6. Ηἰ γογβαβ 

᾿ βαδάθηΐε Βομπέοο Δα" ὃχ 5680]. ΡΙπὰ. --- ὁ. « Χείρ ϑυϊᾶδ. 
εϑΐ οἴϊαπι ἡ βοήθεια χαὶ ἡ δύναμις. Οπαπέμμ ἀΐδπι ργα- 
5111} ϑυγδουβδηογιπὶ οοπΐγα Οδγμδρίηΐθηβθβ βιβεθρίωμῃ 

᾿ Βειυμη ατεοίβ αἰζυ!εγιξ, ἀοςοῖ Ἠογοάοίιβ ὙΠ, 163 5644. 
Α6 αἰαίαγ αοίοη 605 ἔμπα ϊξβ6 δοάδιη ἀ16 ψιο Ροίβ δὰ 58- 

Ου]ὰ5 οοπἰθοίαγο ἱποοτημηοᾶδ δχροηὶξ ἨΘΟΚΘΓα5, ἰρ56 ὑγο- ἢ 
ῬΟΠΘΗΒ ΘΠ οἵ δρ ἰββίγηδη Θιηθἀδ  Οἤθ μὴ, {πᾶπ| γθο8- 
Φίπηιβ. α ΟὍΤΟΠᾶ5 δατητηᾶ ἃτία δὲ υϑηυβίδίθ οοηίθοΐαβ 
ἈΡΟΙῺΣ ἀδαϊξ ἄοπα ἁγίϊοχ Ουνίο, υἱ δυγθατη ΘΟγοηδ ΠῚ 
ἐΐθπι ΑΡΟΠΙηΐ {γι} ΕἸΑτηϊππ5. Ρ] ἀξ. ΕἸδπι. ο. 12.» 1ἢ- 
Βοπῖοβθ, πί οπιηΐα, ΒΟγΡ ϊα5 : « 5᾿ Πρ} 1οἰββϑίτη τ ἐπουϊέ : 
αἶνον ἔχοις “χαῖρ᾽ ὧν, δέσποτα, τοῖς στεφάνοις, υὖ 'ρ86 

Ἰαμηΐπᾶ ἱησοπηέθτῃ οἰδάθιη δοοθρογαηΐ. » 7αο. 

ΟΟΧΥ. Ποιὰ : ἀνάθημα τῇ Λητοῖ παρὰ ναυτῶν. Ργοίοτξ 
Ρ]υΐαγομβ 1)6 τηδ]ῖση. Ηδθγοά. ὃ 39, Ρ. 870, Ε : Διοδώρου 
δέ τινος τῶν Κορινθίων τριηράρχων" ἐν ἱερῷ Λητοῦς ἀναθήμασι 

᾿ χειμένοις χαὶ τοῦτο ἐπιγέγραπται" Ταῦτ᾽ χτλ. --- 1 ἀπὸ δυσα- 

ἄδυβ ἱπνοσοίον.: 5εὰ υἱάθίυν δα Ἰαΐογο, [ογέ. αἶνον ἔχεις, Ὁ 
Χαρίτων δ᾽ ἕσπετ᾽ ὄπ:ς στεφάνοις. » 

ΟΌΧΗῚ. Ἰμϑυηπηᾶ : ἀνάθημα. « Αρίέυν 46 υἱοΐου!ῖβ, σαὰ5 
Βισηοηϊάθβ δχ δεγίδτηϊηϊθιιβ ροθίαγιιμη αἰ γα Ι σογιτη 
γϑευϊογαΐ : φαοα ἱπάϊοαξ ἐστ ΟὙ Ὧν τηθπέϊο. Τὴ Ηΐβ οογία- 
τη θ5 δὰπὶ [ϑαπ ΗδιτηϊοπΘηβθπ ΠΑ ἶβθ6 δάνογϑα- 
τίυτη, ἐοηβίδξ ὁχ Αὐϊβίορῃ. γ6βρ. 1391, ὉΒὲ υ. βοῖο].» Χο. 
-Ξ-Ἠἰ σιμωνίδης ἤραο (Οὐά., τ ρΡοβίίο ΞΌΡΟΓΙ αο, υξ Ποτοῖΐ 
ἤρατο. Ἑαϊξαπη ργοδοέ Ὑζοίζθϑ ἸθοῸ τπὸχ αὐϊογθπᾶο. « δπηχὶξ 
Ῥοεία ἔδυγοβ οἵ ἐγ ροάαβ, φαυοᾶ 411|5 Ἰοοΐβ ἐγ ροᾶδβ δρβέυ- 
Ἰετᾶξ, αὐ ΑἸ Θπΐ5, 4}1|5 ἔδιγοβ. » ϑοϊποίάθιν. μ. 191. --- 
9 τοσσάχις ἵμ., ἀεἸοΐο δ᾽, ἨΦΟΚΟΓ. 1, Ρ. 149. --- Αἀ Βυΐας. 
ΤδΡτηἶπἰς βίη ἀϊπθυη ὀχ ργθββϑαπι δϑξ δριργδιημηᾶ ἴῃ 5ϊπιο- 
πἴάθπι τηογέσατη, φυοᾶ αἰίονέ Τχοΐζος ΗἰβΕ. Ι, 636, ἃ Βδο- 
ΟΕ 6 οοπιροβίξιπη, οἱ 5ίαίαϊξ 5. μποι ἀθυνίηαβ : 

μένων Οοάθδχ, ΘοΟΥΓαρΡίαΠ) ὁχ δἰΐογο, ψιιοᾶ βουυανῇ Ρ]αξ. 
- 2 ἀνέθεντο Λατοῖ (οά. οἴ Ἰδγὶ ΡΙαἴαγοῦ!. « Ῥυΐδηάπμη 
ΠΟ 68ξ ροΐυϊββ6 5: πηοπιάθιη (6 φαδηζαΐα ποιηΐπῖβ Λατοῖ 
ΟΥΓΆΓΘ. ῬΆΞΒΟΥΠΙΒ ΡΓΟΡοβαξ, ὅπλ᾽ ἔϑεσαν ΛΑ. Πιᾶγο τα β δα 

᾿ ΡΙ]αξάγοηὶ Ἰοσῦμῃ ἱπέον Ηθγοαοΐρα ἔ. ΥἹ, Ρ. 499, υἱζίπ) ΠΟΙ 
εϑέ οἀογϑίιι5. » Β. (δγίδίίτη σογγαχθγαηξ ΒΙομο]ά., Ὀὸ- 

᾿θγϑαβ, ΒΟΩΘΚΒΙα5. ἴῃ. ΟΟΓΡ. ΙΏ50ΓΓ. 1, Ρ. 47. τϑοθρογαπέ 
Βομποίάου. οἵ Βογρί. Αἱ Ἡθοκοιβ 1, Ρ. 193 : « Ηδης 
ὙΟΓΌῚ ἰΟγτηδτὴ ΡΟΘ Ϊβ τιϑ ἰαΐϑπη [1586 πδρο. » Ρ]αξ. ναυ- 

μαχίης. 

ΟΟΧΥΓ. Τοιηπιᾶ : ἀνάθημα τῷ Διὶ παρὰ Σώσου χαὶ Σω- 
σοῦς. « Ναΐθσμη ΠοΠΊΘηὴ Διὸς 6χ ἰηΐογρτγοίδεςοαθ ποιηΐϊηῖβ σω- 
τῆρι, 4αοα 4υσθμ ὙΘΓβι5 γοβριθγαξ, βοῦῖρϑὶ σωτήρια 6Χχ 
οοπἸδοΐαγα υἱγὶ ἃ. [ἴῃ τπᾶῦσίηθ ἀρΟρτ ΡἢΪ 400 Βοἰβκίτα 
αἱεραΐαν 7.» Β. « ΑΒ]ααϊοανῖξ Βομποί ἀοννῖπιιβ Βἰμηοηϊαϊ, 
βεα ᾿ηβουΐαμ οϑὲ βϑηυΐη 5. ΘρΡΙ Βγδιητηδίϊβ, ΠΟ 6 [4115 Τὰ 



ολὃ 

5115 ἰηαίρηιβ πος Ροθία. » Βογῖ,. Τγγ. Ῥ. 921, 4] 'Ρ86 
4υοαι6 σωτήρια. Οοἄοχ σωτῆρι. ἈΘΙΒΚΙ5. σωτείρῃ. 

ΟΟΧΥΠ. 1ιοπιπιᾶ : ἀνάθημα ἐπὶ Γάλλῳ λάτριδι τῆς Κυδέ- 
λης. « ΝΟῊ 6886 ΠΟοΟ γορίθι 8 {ΠΠπ|8 Β μη η 15. συ η6 ἢ ὁοη- 
οἰαί; 564 πθὸ πϑροίϊ δ᾽ 8 οἵπὴ Ἀοιβκίο {γ]Ρθαϊ ροΐοϑί. 5δογὰ 
ΟἉ]Π]οτυπ ροϑὲ οἰγμρ. 125 ἴῃ αγοίδηι ᾿Θηθίγαγαηΐξ. δδιὴ 
ΑΒ οοΠο Μ. τορπδηΐθ, ἱ. 6. ροβί οἴγτηρ. 139, ἃ. 2, υἰχὶέ 
5ηοηΐά68 Μαρηοδῖνι5, δὶρυ ὶ {Π1π|8.,. φαθιὴ ϑυϊάδ5. Απέο- 
ΟΕἱ γ68 βοβίαβ βου ρϑῖβ86 ἰγδαϊξ. νὰ υδὴ αθη8, Ὀββογ. 
ἀκα 5ϊπ. Ρ. 38. Ηἶο [ογίδϑβθ ΒοῸ δρ σγδιηπιὰ Θοηβου ρϑὶξ, ἴῃ 
40 Θ811ι8., Υἱ ἰδιηροβίδ 8. 5110 ΓᾺΡΘπα ΘΟΙΏΡ δι18, 16ὸ- 
ΠΘΠῚ {γτηρδηΐ 8111 50Π0 ἰῃ ἔπρδηι ορῖβδθ πᾶυγαΐαγ, ΕἾ Δ}}} 
Ἰάθιη δυραυσηθηΐαμι ἰγδοίατιηΐ. » 7.6. ΒοΥρκῖυΒ Ρ. 924 {{Ἰ- 
βυσπάμμ ρυΐαί Σοοηΐῳ Ταγοηΐίηο ; « ἴῃ δοἀθιηααθ ἃΓ- 
συμηρηΐο {Ππβίγαηο νευβαηΐιν. ργοχίμηᾶ θρσγδιημηδίᾶ 
ΑἸόϑὶ, Αηξραΐγὶ, Πἱοβοουϊἀς, αὐ ἰἰὰβ {φαοαιιθ οογίδ πὴ 
ἴῃ ϑδᾶθιη τηδίθυϊα υϑυβδηΐαγ; ποθ {Ππὰ ομδίαί, φυοά 
ῃ. 221 δἰϊπα Πιϑοηϊᾷδο Θρ᾿ σγϑγητηδ 5: γ]θ [6] ]ἀτὰ ργοαϊί. 
Οο θοαὶ ἤδη οἰ γίδηι ἰδηρὶί οἰϊὰπι Ὑάγγο ἴῃ βαξαγβ, ΓὍνῳ 
λύρας ἃρ. Νοπίιμῃ Ρ. 483 : Νοην υἱαϊ διἐ δἰηυν αε)ι ιν ἰθογ δ 
αὐ Ιάαῃι 6 ἴοοο, δὲ φινοννάαην διυδέίο φυὴν ψιίηι υἱἰδδοηΐ 
φιααγιροάθηι ααἰϊὲ ἐψηνρανὶβ αὐθὸ Γδοθγι πιαηδιι6- 
ἔωην, οἱ ἐγαοίαγοηΐ ἡιαγυΐδιιδ ὕ» ---ο 1. « ΗἾπο δ ϊάδβ : χα- 

τήλυσιν᾽ ἐπέλευσιν, κάθοδον. Τά 61 6Χ Υ. ὁ : ἤρασσον᾽ ἔχρονον, 
ἔπληττον. ΒυΓδιι5 6χ υ. 9 : θηλυχὸν λάτρις θεράπαινα, δούλη. 
ΕΓΘΧΎΥ. 10 : ἐνδυτά, τουτέστι περιόλήματα. ΟΟμΐ. ΘρΡ. 237.» 
8. -- ἃ ἦλθεν ὑπὸ δυϊᾶ., φιοὰ ργοραρθαΐ Ἡριᾶμη. δὰ 
ΟΥΡΗ. Ρ. 724. --- 3 ἀπομόρξατο Βογρὶ.. ἘΔοθαίαν ἀπεμόρ- 
ξατο. --- δ ὁ δυά.; ὃ Οοά., φυὶ ἀοίηαα τύμπανον ἔσχετε 
χειρὶ, ἰῃ πηδΥρίπθ : γρ. ὃ σχέθε χ., 4υοα γϑγιπ). ϑυάαϑ 
ἔσχετο. οΡθὰ ὃ σχέθε φαοἀδιηχηοάο ρΙΘοπδϑίϊοδ, τ βωΡίι8 
ἔχων, ΥἱγρῸ} 15 οἰηχὶ ̓ ς Ῥάββου. ϑουρίς. μηϊβο. Ρ. 200: ΠΔΠ} 
τη816 ἀἰδίϊησιιοθαΐν ροβί χειρί. --- 9 ὃς ταδ᾽ ερείαι (510) 
Οοά.; τάδ᾽ ὄρεια δυϊἀὰ5 ἀποθιι8 Ἰος8. --- 10 ἐνδντὰ Οοά,, 
ὨΟῺ ἔνδυτα. 

ΟΟΧΎΠΙΙ. Τιοι πᾶ : εἰς τὸ αὐτό. ᾿Αλχαίου Μιτυληναίου. 56ἃ 
οϑὲ ΑἸοδὶ Ἡϑεβοηὶὶ. ϑδῖηθ θη! ἴῃ ῬΙΔημα. --- 1 ἄπο ὅ80. 
ΡῬΓῸ ἀπὸ φλ. οοἀϊοιιπι. « Ηἶπο 5188 : ἀγύρτης... χαὶ γάλλος. 
Εχ γθῦβα 2 : πρῶνες" ὀρῶν ἐξοχαὶ, βουνοί. ΕΧΥ. 3. : πελώριος" 
μέγας. Τέθηι : θοίνη᾽ τροφὴ, εὐωχία, χατάδρωμα. Ἐχ Υ. ὅ : 
ὠμηστῶν: ὠμὰ ἐσθιόντων. Εχ Ὑ. 7 : γένυσι" σιαγόσιν. Εἰ 
τένοντας᾽ τοῦ τραχήλου τὰ διατεταμένα νεῦρα. » ΜΒ. --- ὃ ὕλης 
εὐδ. Οὐἄδχ « οὐϑοιχὶβ ἀποίθαβ, «υΐ [δτὰ ϑα]τηδϑὶο ἴδαϊο- 
Ρδηΐ ποσοίίαμῃ. ΡΥΪηᾶτὴ υόσθιι Ομ ΒΘ 488 ἰῃ Πρῶνες. 
ῬΙαμ. οχ οοηϊθοΐαγα ργοοαὶ ἀυθῖο βησσήεντας ἀνὰ πρῶνας. 
7. 6. βομποίάθγιβ ρυο ΡΒ Πἰΐον ἤϊδης εὐδένδρον. Οοηΐ. Ὑὰγ- 
τΟΠἶἷβ Ἰοσαμπι (πιοᾶο δὰ ορίὶξνι. 217 δ]]αΐαμ). » Ψας. Ἀ6- 
οορὶς Μοίπθι. ρ. (88, οἱ ὕπροῦιβ Βεοὶίγῶφα Ρ. 11, ὁοοη- 
(ογθη5 Τἄαηι [γον άοδαηι Ὑἰν δ, οἱ }18ἃ. ἨΘΟΚΘΓ 5. πη η 8 
ποιιθη ἐπὶ Γηάϊα τοὶ Ρἢγ σία μῖς οὈἸ  ογαΐαπι Ῥαΐαθαΐ, 
ῬΓορίον δρ. 320, 1. ΑἸάπιβ ἐδουνοπάτει « ὁΧχ ΟΟὐΪ06 Δ]14υ0. » 
-- 3 θοίναν Οοά,, δυϊά. οἱ ΡΙδῃ. --- 4 πιναλέου Οοά. --- 
5 ὠμηστέων ΔΡΟρΙ. Ρᾶτῖβ. Ποίηαα Οοά. ὡς αὐδάξαι, ΡΙδη. 
ὡς αὔδαξε γ6}], αἱ ἴῃ ΠΟΠΗΙ]ἐ5 δα α., ἄνδαξε. ΑΡ. ϑυϊάδῃῃ ὡς 
ἂν δόξα γ6] δόξαι γε] δόξας. « ΠΟ Δ}}1} ΔΙ1{6Γ, 864 Π1}}0 ΟἸΤὴ 
ΒΟ ΟΟΒθὰ οιηθηᾶδτο οομαίὶ βυηΐ. Ηδυᾶ ἱπάϊσημπη ρμοθίᾶ 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΙΕ ΡΑΠΑΤΙΝΑ͂ 
σφ Φιν 

60]1]. ΘΡ. 320,9 : τότ᾽ ἄναυδος μεῖνε δέους ὕπο. 56 Ὀηροιιϑ 
ἀαστη θηρὸς μόρον ρᾶϑϑῖγα δοοίρὶ βοϊδαΐ ἀθ δα έο δου, 
πο 61 δοίϊια, ἰγδάϊξεθ βευρέαγο δ !Ιοἶθιι5. αἰ σθηΐον οχὰ- 
ἈΡΡΗΝ, δ ΠΟΥΔΙῚ 80] [ΤΏ 16. βθηξθη πὶ ἀο]αΐιι5 οϑὲ 
Δη((6 : ; 

δείσας δ᾽ ὠμηστέω θηρὸς βρόμῳ οὗας ἀδάξαι, 

« γογϊυβ. ΟΔ}1π8. Π6 βίγορι ἐπ νοὶ ΒΟΤθῸ [οΥἰβϑίμηθθ Β6Ι 80 
ΔΌΓΘΒ Ργ τοί, πἰ ΠΟΤ ΐπτι5 Θχ Β80Γὰ Φυδάδτη ἃιηδηξία ἔγτη- 
Ρᾶπυμη ρυϊβαυϊξ. » 6 βρόμῳ ἰπ ΟὙΒ6165. βδουῦὶβ πηυϊίας 

᾿υβοδκίυβ Απαϊθοῖ. οὐἱξ. Ρ. 108 5644. Βοϊββοπδ 8 γθοθρθ- 
᾿ τδξ οοπ͵δοίαγατη ΦΔΟ 511 οἰ δ Απαϊθοΐα ργοϊδίδπι, ὡς 
. ἂν ἀλύξῃ. --- 6 ἐξ ἱερᾶς ἐπλατάγησε νάπης Οὐἀ. ο Ρδη., 
᾿ 4υοᾷ ᾿π[6} Πσὶ πο Ροίαβί ηἶδὶ ἀθ β0ὴ0 δχ βδονὰ γ8116, υἱδϑὶ 

[ἀοεξ ... μόρον, ἐξαλαλαξας τύμπ., 00]]. 6Ρ. 219, 17 864.» 
᾿ μομῖηθ Ὀἰπάντημμι πηοπΐθμῃ βίσηϊ ῇοαγο ρΡοΐαϊξ, Ῥοββιππηίὶ Μοϊποξ. Οτιοά ἃ νϑυῖβί μα} ἀθθ5ϑ8ὸ τηοηβίγαΐ ΟΠΡΟΡ ΕΒ Ρ. 13. 

Εοάριη υϑῦθο ὡς ἀλάλαξε Ηἰον. 46 Βοβοῖι., ΡΓΟθδηΐθ Π6ὴ- 
πρϑρῖο Ρ. 299. ὕμᾶ Πΐοτὰ τοι αΐα ροϑαϊ οατ ἩΘΟΚΘΓῸ ΟὈΓΆΜη. 
Ρ. 127 ὡς αὔγαξε, ἀ6 αιὸ γογθὸ οἰΐδηι Βοίϊ 5 οορ! γθγδΐ, 
ΒΟΙΓΠΘἢΒ μόρον, ὅν γ᾽ αὔγαζε. Ροβίογι 5 ΗδΘΟΚΘΡ, 1, Ρ. 241, 
μόρον εἰσαυγάξαι, ῬΙατὰ ἰδηΐδηδ αἰτοααθ Ἰοοο. 6618 : 

, δείσας δ᾽ ὠμιηστέω θηρὸς μόρον, οὔτ᾽ αὐδάξας, - 

{ὐτηρᾶηαπ) μα ]βαθαΐ ΟΔ]}118, ἸΟΠρΙ Πα αΐπ8 δχδιιαϊοπᾶο : δὲ 
ΡῬΙΟΧΙΠλ8. αϑίδθαί 160: ΠΘ4Ὸ6 νάπη δρίαῃπι ροβί πρῶνας 
γ. 3. Ηδφοκοιιβ οοπ) οί θαΐ ἐξ ἱερᾷς ἐπλατάγησ᾽ ἐνοπῆς 
« βδοτὰἃ ἀθῷ σοῦ δαμπιοηϊξιιβ ἔγτωρᾶηᾶ Ραϊβαυξ »., 60}}. 
6Ρ. 220, 9, τινὸς αὔρῃ δαίμονος ἐς τύμπανον ἦχε χέρας. ὸ- 
ΓΠῚ ἀββθουΐαβ οϑέ ΠΟΥ 8, 60}}. Ρ]αΐ, Οτγαΐν]ο ῥ. 491, Β - 
ὡς θεία οὖσα ἄλη, οἱ Βαδί, Οοτηπηθηξ. ΡαΙο στ. Ρ. 799 5664. 
- 9 δὲ προφυγὼν ΡΊδη.; εἴσατο ῥείη ΟΟά. --- 10 ὀρχησμῶν 
οογγοοίου Οοαϊοῖβ, ὀρχησμὸν ἃ ΡΥ. τη.; ὀορχηθϑμῶν ΡΙΪδη. ἃ, 

ΟΟΧΙΧ. 1μομημηλὰ : εἰς τὸ αὐτό. Εἰδτη ΡΊΔη. 5[η6 σοηε!, 
Αηξραίτο δίαοηίο {υὔϊαϊξ ΒΓΌΠΟΚ, --- 3. « Ηἶπο βιὰ : 
λυσσομανεῖς" ὑπὸ μανίας λελυσσηχότας. Ιἅ6Πι ΘΧ Υ. 8 : ἀσχη- 
τός᾽ μετ᾽ ἐπιμελείας χεχοσμημένος. Εχ Υ. 4 : ἅμματα᾽ δέ- 
σμια. Ὀδηΐχιθ 6χ Υ. 12 : σφεδανῶν᾽ στεῤῥῶν, ἰσχυρῶν. » Β. 
οιυθητοὺς 580. οοτηραΓαΐῖ ουτὴ 5. ΑΡυϊοὶ! Μοίδτη. ὙΠΠ, 
Ρ. 581 : ογϊπιοδιιθ ρϑηαιιϊοσ ἴῃ, οἰγου ιν τοίαηπέθ5. ΟοὨΐ; 
ΗΈΒΟΝΚ. ΑΠΔ]. Ρ. 106. -- 4 ἁδρῶν Οοᾶ,, οἵ ΡΊδη, οἱ Βυϊά., 
ΘΟΥΓ. ΒΓΌΠΟΙ. --- ὅ ἴδρις ἰάθη. « ἼἼθρις ΗΘΒΟΙΚΙΪ βαρδοί(διν 
ἀοροίυγ. 56 γϑοῖϊαβ. ἤθο ποιήθη ἴθρις 50Ὑ}}}} υἱάθίαν. » 
Μοίποκ. Ρ. 208. Ηδβυοι. ὀχροηϊ σπάδων, τομίας, εὐνοῦχος» 
πῃ ἢπθ πέτρην Οοἄθχ εἴ ΡΊδη., {Π6 α ΘΒ ΡΘΡΡοβίίο ἃ γθθθῃ. 
[ἰογ6 ΠῚ. ---- 7 τὸν δέ χεν Οτἀ.; τῷ δέ χεν Ρίδη. 986 008. οοηΐ. 
τάνδε χαὶ, δαπάδην βρϑίιποαηι, ἴῃ ΠΟ8 ΤΏ88. τῷ δὲ χαὶ 
ἀῤῥ. «Ὁ ηΐοα γϑγαη οϑΐ τὸν δὲ μέ τ᾽ ἀῤῥ., 501}. ἱμϑὶ χατ᾽ ἴχνος, 
6Ρ. 217, 3: χατὰ στίθον, 6Ρ. 220, 8. » Ἡδἰγιοἶξ. Τῇ Οοάϊςθ. 
ἀῤῥήγητος. ἘΓυβέγα ἀυθ (αι ΤΏροΓι5. Β οὐ ἑ)". Ὁ. 18 46 Ἰθοὴθ 
ἀῤῥιγήτῳ., φαΐ ΠΟ] 64110 ορροῃῖδιν, γθοῖ8. 46 ποι ββίμηο 
μετ᾽ ἃ ΠΙθγΑΤΙ͂Ο ἴῃ ΓΑΓ Τὴ χεν ΘΟΥΓΕΡίο, ἱπηργΟ ΒΔ Ὀ 6. δα θτΩ 
ἰοηΐαθαΐ, 

τῷ δ᾽ ἐς ἕν ἃ ῥιγητὸς ἐπείσθορε ταυροφόνος θήρ, 

« ἐπίῤῥημα σχετλιαστιχὸν χαὶ ἐχπληχτιχόν, 16 χ. ἂρ. Βαϑί: 
δὰ ατορ. Ρ. 293 : υἱ ΘΔ1}1}5 ἀἰοδίτ 6χ ΠΟΥΥῸΥ 6 πἰνίατη ἴῃ 
ΚοΥογ ην Ἰϊατῃ ἰπο 5856, θῆρα ῥιγητὸν Υ6] ῥιγηλόν. » --- 
8 ἐς ΡΙΔη. οἱ Οοά., αὶ βοααθηΐ σϑῦβα εἷς. --- 9 εὐγρήτοι- 
σιν Οοά. -- 12. σφεδανῶν Οὐοᾶ. ἃ ΡΓ. Τη.; σφεδανὸν ΟΟΥΤΟ- 
οἴογ. Ποῖπάθ ὄμόδριμον 5]. --- 14 ὑλάης Οοᾶ. ἃ ῬΓ. π᾿. --- 
15 ἐν μὲν "σοά. οἱ ΡΊδη., ΘΟΥΓ. Φ800008,, 501]. ἐξεάγη. --- 
41 βύρσας ΒΙΌΠΟΚ. ; 

ΟΟΧΧ. Πιϑιημδᾶ : εἰς τὸ αὐτό. --- Ἰ πισσινόεντος Οοᾶ. 
« Ῥρββίηυηΐθπι Ῥηγυσίδτη αἰοῖξ,, φαοῃίδπι ἰδὲ τὰ παλαιὰ 
τῶν Φρυγῶν οἰχητήρια ἐπογδηΐ ἰο5ί6 Βίγαθοπηθ ΧΙ, Ρ. 568. 
Ἐῤγίαββο ἰδηιθη. βου] θοηἄθτη Πεσσινόεντος ἀπ᾿ ὀφρύος, 49 

ἱπαταϊηθηΐθιη δὲ τηᾶσηδϑθ ΜΙ υ18. 5ΔΟΓΙΟΟΙ ΔΙΊ {ΤΟΥ 18 πο- 
θη αΐαμι. » Μοίπθι. Ῥ. 161. Θυοᾷ Τηᾶρὶ5. οἰϊδπι ργοργῖθ, Ὁ 
αῇ οὔβουναΐ ὕπροῦιβ Βοὶἐγθγ6 ν. 17, ἱπίθ Π ρογθίαν ἀ6- 
᾿Αραϊβι πποηΐθ,, 566. Ρδιιβδηΐδῃ 1, 4, 5. : Πεσσινοῦντα ὑπὸ. 
τὸ ὄρος τὴν Ἄγδιστιν, ἔνθα καὶ τὸν ἴτυν τεθάφθαι λέγουσι. --- 
α χυμαίνειν δοὺς ἀνέμοισι τρίχα ὁ0η]. ΗθΟΚΟΙιΒ, 60]].. 
ΗΙΙΔΟΓ. 1, 4 : τὰς λοιπὰς χόμας ἀφῆχε ταῖς αὔραις ὑποκυμαί- 



τῶν »-- 7τοῦδε Οοὰ --- 9 αὐδῇ Βοιμίπϑ - 

ΕἸΝ ΘΑΡΌΤ ΟἹ 

ἴὰ να ρὴι ἃ ΡΓ. τῃ., ἀοίηαδ ἃ οογτγθοΐογα ἄτις, 568 
ΠΟ ιάραι ἰα πιδερίηοις γρ. ἄτυ-. « Ὧρφ Κυδέλης θαλαμηπόλος 

Ἰοὶ δὰ Νίοδηάγ. Αἰεχ. 8, Ρ. 80. Θάλαμαι Ῥέας 
τ τόποι ἱεροὶ, ὑπόγειοι, ἀναχείμενοι τῇ Ῥέᾳ, ὅπου 
ιενο: τὰ μήδεα χατετίθεντο οἱ τῷ Ἄττει χαὶ τῇ Ῥέᾳ 

. ὈΙησυθρηᾶα δυΐομῃ θαλάμη ἂν ἄντρῳ κατάν- 
Ὁ ρεσκῶ πον. Ρ' 18, 0δ᾽ ρΡΙαγα. --- 4. « ΟΑ]]8 ἃ ἴἌγΟΓα 
 Φαυϊΐεβοῖξ, οἱ ΡῈ οὺ ἱπίθσγυδυτω ἴῃ δηΐγυσγω οοποραϊξ. 
Ἡνεῦμα ϑεοφορίας ο5 δγα (ὈΓΟΓΙΒ αν η 5 οἱ ἱπιτηϊββα 
ΒΓΑΥ ΒΩ ἴπ δ᾽.5 ΡΘοΐογο ῬγΌοθ 15 Θχοϊδηβ.» 766. ΒοΙ55.: 
«Ηἴπο δυϊάδ8 : ἐψύχθη" ἠρέμησεν. Ἐξ θεοφορία" ἀπεπαύθη, 

. Ἐχ υϑῦϑι 8 : οὐχ ὀνομαστός" ὁ μὴ δηθῆναι δυνά- 
ς, ὁ πολύς. Ἐχ νυ. 15 : θαλάμη, καὶ θάλαμος, οἶχος ἢ κοι- 

«Ὅοζο, Ἶ0850. » 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. φ49. 
ἀύδιη οἵ ἔδοθγδμι ἰ ἰξουηααθ Ῥϑογ καρ. Νουᾷ ΒΙΠ]. οὐἱέ- 
ΤΥ, Ρ. 56] : χ- δὲ θερμήνας. γεγίαϑβ : -ἠἐδογπαηι χιηι 
εαἰξάϊι5 ἰγαηδοσὶ [γα ποοίθηι. » Β. 515 Βοίμῖι5 χεῖμα 
δὲ θερμήνας θὴρ νύχτιον. ΒΓγαΠΟΙΙα5 θὴρ μείνας διανύχτιος. 
Μεΐπεκ. χεῖμα δ᾽ ἄφαρ μείνας 9. ν., δάγογθῖο ουτῃ 56αυθη- 
ἘΠΡῸ5 Ἰυπροπάο. Ηθοκογυϑ χεῖμα δ᾽ ἄθηρ μείνας θὴρ νύχτιο:, 
«160 4αϊ ἔδγε ἱπάοϊθιη ρίδαπθ ὀχυϊξ», βθὰ ἴῃ {δ} ῖδιι5 οχυ- 
ΤοΥἿβ Ὁ. ΒοΒηοι ἀγα ἄπο γοοδθυ]α οοπίγαγία 5ΘΙΏρΡΟΓ ἱππρὶ 
ΟὈβογυδυῖξ, 4110 πα}]ο ἱπίογροβίίο. --- 8 βροτῶν Οοά., 5εἀ 
γϑοίβ ΡΊδη. οἵ ϑυϊάδβ. Ουἱ ἀθίπάο οἴχετ᾽ ἐπαυλόσυνος, υἱ Οο-- 
ἀδχ: οἴ οαϊΐατ, ΡΊΔη. δ Υ αἴϊο. 100. Ξρᾷ 46 60 δἀϊθεξίνοῖ,ς- 
Βθοκίυβ ναϊάθ ἀυθίίζαξ Ραΐ!ο]. ῥγοὶ. Ρ. 235 : «πθίαο ἀποιχό- 

᾿ συνοςγἀποδημόσυνος Υ6] 416 ΔἸ χυϊᾶ ργΟΒΑΓΙ ΡΟ536 δι ἴγου. 

᾿ς -ὶ 10 τὸν ἑὸν (οἄδχ οἵ ϑυϊᾶαβ., φυὶ Ὠἰης δηποίδξ τύμπαν)ς 
ο΄ ἀεὶ ἀρσενικῶς. ϑαϊτηδβ. τὸ ἑὸν, « [ογία556 τϑοΐθ : φυδιη- Ὁ 

. εἰσηϊβεοδέ. » 

 4ὕλτη ὃ τύμπανος ΠΟη ΤηδρὶΒ ΠΙΪΓΟΓ ἀυδιη ὁ πρόσωπος εἴ 51- 
παϊία. » εν οἶς. ΤΔ 005. οοηϊ. εἷς τὸ χενὸν, σαν ατη, χοῖλον. 
« Βευῖρβὶ ἐς χενεόν. Μοᾶὰο 6ρ. 219, 22 : χενεὸν δοῦπον. Εἴ 
τη τ χέρα ΡΙῸ χέρας. » Βοῖδ5. ἨδΟΚΟΓῸΒ ἐς ταναὸν τ., 

᾿ ΘΟ]. 6Ρ. 219, 19, μέγα τύμπανον. ὕπροτγιιβ τοναῖον, 50Π0- 
τίη, οοττορία αϊρηξποησο υὐ ποππυπάθδιω ἴῃ γεραιός, 
πατρῷος, 8]. --- 11 οὗ βρα χὺ μυκ. ὕπροΓαβ, ΟὉ τορϑεζυγη 
Τοχ βαρύ, οἔ ᾳυΐα βεηέεοπίϊα ροβίυϊαγε υἱάθαίυγ : δέαίέηι. 

μὲ ἑπδοπμῖέ ἐψηεραπιιηι. --- 13 ἀχοῆς Οοάδχ ; ἀχοῆς 854]- 
Πη88., « αυοὰ γογυτη υἱάἀδίυγ, » 9ας.: ἀχοῆς, ατγίδϑιις, 
Μεῖΐποι. « Νίβὶ φυὶβ βαρὺν ἀκοῆς ψόφον 60 βδηδιι δοοὶρίαἑ 
400 ἀϊεϊξαν ἀχοαὶ βομδοῦσι, ψοφοῦσι. » ὕπο Γ. 1ἴα οΕρίβ856 
γἱἀοίαν Βοῖββ., υϑγΐθηβ αἰγνηι δοποῦθπι. Τὰ πα Οοάδκ 
τι Ἰδευπυΐα, ἐχ δὲ 8. ἧς, υδ᾽ Ὁηρθογαβ γοβεζυϊξ βοείης, 
ἘΝῚ οἴἴατη Βοξῃίυ5 ἱποίἀογαΐ : πράι6 ἰπ γθαθηβ βοείη 
ἀ6 ἔγτηραπο. Ἐχρ!ἰοδί δαΐθιῃ : ποπὶ διιδέϊμθηις δέ ΓΘ ρ [ει 
δὲ εὦ ἰψηυραπο πιαίγθηι, ἐκ. δὲ βοείης μητέρα, ἱ. 6. Μᾶ- 
τε ροξοιεϊαιν «ιιῶ δχ {Π ἱ ἔγπορᾶπὶ τηδηϊ βία ἱρϑὶ Περί. 
Αἴ ποῖπο δεῖ! « 58:5 ουυΐδπ πηυΐδίϊοποι ἰθγίϊ88. ΡΌγβΟμ 8 
οὕτη ῥγίπιᾶ » μἴο αυϊάθμ [δγαΐ. ΑἸΪὰ5. μη ΣΝ 
ΘΧΘμρΡα ἂρ. ὙΥ εἰσκογαγη 5 ]ος. Ρ. 203. ΤΔοοθβῖαβ. ἴῃ ποίξ. 
τῆβ8., ἐχ δὲ βόησε, μῆτερ, ἰάδτηα6 Ροϑαΐββα υἱάθο Βοῖββο- 
πϑάϊαπι. Βτιαποκίαβ ουπι ϑαἸπηᾶβῖο : ἐχ δὲ βοήσας, μῆτερ. 
ΠΙαὰ ῥγαίογομάσπι. ΓἰΡγατίαβ βᾶπθ βογΙ ρβίϑββ υἱάθίυγ 
βοείης, ροβίθα φογγοχῖββα βοῆς, ἱπβροθοΐο ἔογίδβϑθ ἀγομείυρο. 
ΜΙπίπιδ δυΐοθπι οχριοβογίγω οἰπὶ Ὀπρετο βυβρίείοηθτι Μοὶ- 
ποκῖ : « ῬτΟΒΔΡΙ 5 τοϊεὶ υἰἀοξον ροϑὲ ψόφον ἀ8 γΥΘΓβι5 
γαρταῦ οθ δὰ » τ΄ 14 μητέρα Οοὰ. Αἀπιοπεῖ ὈΠρΟΓῸΒ, ἴῃ 

ἴστα δταδβ Θχοπογαγα Οδι τη ΠΠαυΐστη οἂἱ δαβιία οί 
Ῥοββίπιϑβ. --- [5 πλατάγημα οἸΐτη 740 Ὀ 5188. --- 16 θτρὶ τυ- 
γῆς Βοϊπκίαβ ; θηροφυγῆς Οσα. - θηῤίον φυγῆς 5ϊά. 

ΟΟΧΧΙ. Ἐξὶ Τιϑοηϊάς Ταγοδξϊηϊ. « Ηἰβίοτία ἀθ ᾿θοηβ, 

«αἱ, αξ ἰοϊηρεκίδίετα υἱΐαγεξ, βδὺ ποςίδζη ἴῃ σαργῆϊ Ἰαΐαϊέ 
ἀπᾶθ, οδεβαπίθ ἰοτηρθβίαΐθ, ἤδὸ Βοιηϊπῖθυ8 πθῸ Ῥβουᾶς 

1ϑὶβ, δοπ. -- ̓. Χαλαζήεντα συρμόν, ΡΓῸ συρμὸν χαλάζης, 

δ ἀἰϊοϊξαν συρμὸς νιφετῶν, πρηστήοων, ἀνέμων, ἴῃ ψαῖθι8 

οτηηϊδαβ ἰγασέϊηι, ἱ. 6. σαυγβατη,, ἱπηρδίαη), ὈΓΟΘΓΘΒΒΌΠΙ 
.7ας. --- 3 ἄθροα Οοᾶ., βίη δοοθηΐα, « 46 4ὸ 

ἴῃ αἴγατασαθ ρᾶτγίοτη ἃ σγδιητηδίϊοῖβ ἀϊβρυΐαίατη 6856 ο0η- 
βἰαΐ. ΡΊδπ. ἀθρόαν. ϑεγῖρβὶ ἁθρόα βρίγιξιι ἀβρϑτο, υὖ ἂρ. Ηο- 
τηθγΏτω τοϊαϊξ Ατὐιβίδγοπβ δὲ Ρ]αΐομὶ οχ ᾿ἰθγῖβ. πὰπο τα- 
οἰἰξαΐαπν. Βοεΐο 7146. δχρ!ϊοαΐ ἥγηια δὲ σομεραεία Ὠϊενι- 

ὅτα. » Μεϊπεῖ. ν. 136. ᾿οθθοκίαβ Ραῖμο]. Ρῥγο]. Ρ. 235 

(μοΐ.) οοπ]εοῖξ ἄτρομα γυῖα. ---ά αἰγονόμων ΡΙδ8η. --- 6 εἴα- 

τὸ σοά. -- 7. Χεῖμα μείνας. ἱ. 6. ἤπιδηι ἰοτηροϑβίδεξ Ἔχβρα- 

οἴδηϑ, ἜΧΘΠΡ 5 τυϊαβ εϑὲ Ηθοκϑγιβ Ουϊπέ ΥἹ], 137: ὙΠ, 

379, εἴ ἴαπι Ηεβιοαϊ Ορ. 652 Οἰΐο βομιποίάθγιιβ, {αὶ τθρο- 

ξαχη θὴρ υἱ βα ποὴ σάγογα δχἰβεμηδί, ἔθη ὃ Ζδοοθβῖας 

ἴπ Πεϊδεΐα Ρ. 387. « Οὐἄεχ γαίϊο. 100, ἃ π|8 ΟἹ ἵπὶ 1μξοξϊε 

οἰηβροεΐυβ,, οὐπὶ Ρ]απ θα ΘΟΠβρίγδη8 : χεῖμα δὲ δὴ μείνας. 

Ὑπᾶε Οδηΐοτιϑ χ. δὲ δειμήνας. Βδοορὶ 7800 511 ΘΟΠ]ΘΟΓΌΓΔΠΩ, 

Ουδιὴ 5 ΒΡ ΟἸΟΠθμ. δδυρεῖ σον οἷ (δ ο  Πὰ5 ; παῖ οἵ 
βἷο βοῦῖθὶ Ροίεξί : ᾧχετ᾽ ἄπαυλος ὄρος, ὑξ ἴῃ ἐρίατ. ἀυος 
ἰπηϊξαΐυγ 217 : ὑχονόμος θὴρ... ἀν᾽ ὑλῆεν ὠκὺς ἔθυνεν ὄρος, 
εἴ; 5 φυϊὰ ναγίδγα υοϊαἱξ, ᾧχεθ᾽ οπουλύσινος, 40.} εἰν 
ἐπαυ)όσυνος ΤηΪΠΙ ΤΩ. ΠῚ ἀϊδίδι βοηΐοηξ αι ρόπαςϊ5 δαάϊξ 
ορροβιξξοηθ οοπίγατογαμη ποσοηἐϊδείηια δοοίϊα ποσιιξ 
γι.» ταὶ 9 οἱ δὲ πάϑης δα οθβῖι8, ργοθαΐαπι ἃ Μοίποι., 
Ηδθεκ. εἕ Ο. δε ποίάογο. Οοάδχ εὖ δὲ πάθης τόδε (Ξυροῦ- 
Ροϑβιίίο δ᾽, οἴ ἴῃ τιᾶγρ. γοροιϊξατα : τόδε δ᾽ εὐγρ.) εὐγρατές. 
Βταποῖ. τόδ᾽ ἐῦγρ. Ιηΐογροϊαντ Ρ]απυά.: εὖ ὃξ παθόντες 
ἄγαλμα τόδ᾽ εὐγραφές. 1π ἔπε Οσοά. ἀχρολοφεῖτα:, Ρίαη. ἀχρο- 
λοφῖται. « Ἔργον ἐϊγραφὲ:, [Δ] τ Ηἱεΐαμυ Ὀομΐ ἀγεοεἰς,. 
ἰὰ φυοὰ ἴμππι ᾿ρ518 οοῃέρογαΐ, τὴν πάθην, τὸ πάθος, τορτω- 
βϑηϊδηΐθιη. ᾿Αχρολοφῖται, σΔΡΓΔΙΙ, 4υΐ ΣΓΟΘ65 ἴῃ ΒΟΟΡῈ5 εἴ 
5 ἰθὰ5 Ραϑβεεραπέ : ηἶβὶ ροοία ἀφάϊξ ἀκρολοφίτᾳ Δανί, 
Φουϊ ἱπ τηοηξῖβ ἴυσο ρΡοβίξο. 51. ΡΙδὴ. 250, 3 : οὐ γὰρ ὀρειε-- 
χαρὴς ὡρμᾶς (ὁ Ἑρμῆς), οὐδ᾽ ἀκχρολοφίτας. ΗρΟ τηδὶοθαΐ: 
Φ. α. δεδηοίάθγυβ, 41 ργωΐογοα οἰΐδιη Πανί βυβρίοαίαν 
ΡΓῸ Ζανί. Αἰ ὐουὲ ἀοπαγίατη [αϊββο ἀοαϊοδίυτη υἱχ ἀπΡι- 
ἴδγα Π08 ραϊϊυν Υ. 6, σωτῆρα Ζῆν᾽ ἐπιχεχλόμενει. » Χ6ς. 
Οὐυοάὰ ἰονββίπηΐ οβέ π'ουηοπίὶ. Οὐ ΠΘΟΚΟΓΟ σϑοδρίμηι5 
οοτγθοϊοπθιῃ ϑΟπ ποίει, ουὐ 5 ἴρ56 ἀοΥβπηι8 δισοί ργὸ- 
Βα Ὀ  Π δίθτ. --- 10 τῷδ᾽ Οοἀ,, αἰξογαμη Ρ]Δη.: « 410 ἴοτ- 

᾿ ἔαβ86 ποη δγδαξ ορῃβ. 516 δηΐπι 5680]. Ατίβίσρῃ. Νὰ. 402 : 
σημειωτέον ὅτι οἱ Πελοποννήσιοι ἀρσενιχῶς λέγουσι τοὺς 
δρῦς. » Ο. δεϊποίάογ. 

ΟΟΧΧΗΙ. [ϑιμᾶ : εἰς σχολόπενξδραν. « ΒΕ τὰ ἤἢδης 
ΤΔΓΙ ΠΆΓΩ, παίαγεθ συΓΙοβὶβ ΒοαϊΘ ΠΟἢ «οσηϊίδηι, ΘΟΙΏΓΏΘ ΠΟ - 
ταὶ ΖΕ] ϊδαπὺβ Ν. Α. ΧΙ, 23 : πέπυσμαι καὶ σχολόπενδραν 
εἶναί τι θαλάττιον χῆτος, μεγίστων χητῶν χαὶ τοῦτο, χαὲ 
ἐχθρασθεῖσαν μὲν θεάσασθαι οὐχ ἄν τις θρασύνοιτο' πῶ 
γοῦθα τηϑηϊδδίθ ποβίγαγη δρίσταγηπηᾶ γΓοϑρίοἰπηΐ.» 96ς. 
« Αἢ δϑξ βϑρϑηβ ἴΠ|6 τηδγῖπιβ, ἀθ 400 παροὺ Ροτίθηξοβο 
Ρθγογεθαθγαηΐ μϑυτγαί!οη65 9 --- 1. Ηἴης ϑυϊάδβ : χυχᾷ΄ τα-- 
ράσσει. ἔχ Υ. 2 -: ἔδρασεν" ἐχ τῆς θαλάσσης εἰς τὴν γῆν ἔῤῥι- 
Ψεν. ΒΌΓΒΙΒ 6ΧΎ. ἅ : βουφόρτων᾽ πολυφόρτων. » . Νοίᾶ 
γἱὶβ ΟἸοηΐβ πἰμηθοβὶ. -- 2 Ἰαπυγίων 94οοθ βία; 564 υἱάθ 
6. ᾿ἱμάοτγί. ΤΠ65. ἴπ υ. ᾿Ἰᾶπυξ δχίγοιηδ. -- 4 σελάχευς 
δυϊά.: σελάγευς Οοά. οὑτπὴ ποία ἀμ]. Σελάχη « Ατῇβίο- 
ἐδ! βυπξ ρΐβεθβ αὶ Ργὸ ξρίπα δδγί]σίποπῃ μαθθηΐξ εἴ 
δηΐμη8} ρατϊαπί », ᾿ἐϊηϊιι5. --- 4. Δαίμοσι, ἀ115 τηΔΓΙηΐ5, Ρᾶ- 
Ἰϑτηοηὶ δὲ Ἱποηϊ: νυ. δρίσγ. 564 6 η8. Βούτορτοι εἰκόσοροι 
τηδσηὶβοοπέϊαβ ἀϊεΐαπη 46 Πᾶυ]θ118 ΟΠΘΓΑΓΙΙ5. Ε 

ΘΟΟΧΧΠΠΙ͂Ι. Ποτηπηᾶ : εἰς τὸ αὐτό. Εξέ Απέραίΐγ! ΤἬΘ55410- 
ΠΟΘ 513. --- 1 « Ηἰπο δυϊάδβ : ἀμφίχλαστον᾽ πάντοθεν χε-- 
χλασμένον. Εξοχν. 3 : πεφορυγμένον᾽ χεκαλυμμένον. » Β. 
-- ξ3 ἅπαν πεν. ϑα᾽πηδϑῖι5 οἱ 811}: ὑπαὶ πεφ. Οοάσδχ. « 81 

4υα πυυΐδπάθτῃ, ργοθίδγγοιῃ ὕδους πεφτορυγμένον ἀφρῷ. 
βοὰ αυδιηνὶβ ργροβιεῖο 58{15 οἱϊοβα, ἴῃ Οοαἰο5 Ἰθοϊομο- 
δοζυϊοβοθηάμτῃ υἱἀθίυγ. » ΗΘΟΚΘΥ., αὶ ὑπ᾽ ἀφρῷ ᾿πηχῖξ. 
γατ 5 1485 ΦΌΟααΘ Δ} 16 Ὁ : Σῶλα (114. ἣἡ πολλῷ) πεφ. 

Οεΐο ὀργυιαὶ οἰποιαηΐ ἀυρἀεοαυίπαυδριπία ἔδστηθ Ῥϑάππι 
ΠΠΘΗΞΈΓΔΙΩ. -- ὅ ἑρμώναξ δ᾽ Οοά. οἵ 5υ1485 : 5οἃ νομουσο 
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παης Δοϊοῖ ΖΔ00}98. οὐπη 5] πιαϑῖο δὲ ΒγαΠΟΚΙο. « 51 σοηπίηᾷ ἢ 

δβί, δᾶ λείψανον ὙΘΓΡῸ. δι θδίδηί ναι 50 δια γὶ ἀοροΐ, --- 

6. Ἰχθυόεντα βόλον, ῬΓῸ τὸν ἰχθύων βόλον, το οὕχὴ ῬΙδ01- 

Ρυ5. 5ῖς Ορρίδῃ. ΗΔ]. 1, 6 : βίον ἰχθυόεντα, ΡτῸ ἰχθύων.» ᾿ 

“ας. 

ΘΟΧΧΙΥ͂. Πϑιππιᾶ : ἐπὶ κοχλίᾳ θαλασσίῳ. --- ( εἰν ἁλὶ 

Οὐάοχ οἱ ϑυϊᾶαθ ; Εἰνάλιε λαό. ΒΡαποκία8 οἱ Βοίβ8.: Εἰνάλι" 

ὦ λαθ. Ῥονν 5 οἱ Βοίμίαβ. 580. ἴῃ πΟΙΪ8 Π188.: « ΑἸ 

«υϊά Ἰαΐοΐ. » ΟΡυ5 ογαΐ θρι{θίο ἢ πθάιθ ἴῃ βϑααθηίὶ ἐξ ἁλὸς ᾿ 
Ἰπουπᾶάδηι ἰδυϊοϊορίδμι. » --- 2, ΗΪπο 5]- ΔΡΊΟΒΟΟ « ΡΔΙ ΠῚ Ιοϑ : 

ἀπὸ τῆς ἄγρας. ΑἸ πο οὈυΐαπη γοοδθα- 
Ϊ 

(188: ἀγρέμιος, ὁ 
1ππὶ. 1ῃ ἤπα εὑράμενος ϑυἱᾶ. --- 4. Τάθιη : ἀντριάσι, ταῖς | 

τοῖς ἄντροις φιλοχωρούσαις. ΡΒΓΥ ΠΟ ΑΡΡΆΓ. ΒΟΡἢ.Ρ. 17: 

ἀυτριάδες, νύμφαι, οἰΐαί ΒοΪ58. « Νγυμρι Ναϊδᾶθβ ἴῃ 8η- | 

ἀνῖβ ργθθοῖριιο οο]οθδηέατ, αὐ ἀοοοί Θοθη8. δᾶ ῬοΓΡΆΥΥ. 

Ρ. ΧΧΙΨ. Ἐ)αβιηοαϊ δηΐτὶ ΝΥ ΠΉ ΡΠ 5 βδοῦὶ ἀ βου ρ Οἤθτὴ 88 15. 

ΠΠαδέγομι ἀοαϊξ Τιοηριβ ἰπἰ το Ραβέ. ---- ἀ. Τηγρηΐα ϑγαΐ {Π|4 

δ ο θὰ δᾶ ῬοΙογαπι βῖνα Ῥίον, 5101}: Ῥγοιποηίου πη. | 

ΟΟΟΙΙδᾶγαπι ῬΘΙου ἰδηδγιτη σᾶγη68 ἴῃ ἀ6}10}15 [α͵586, (οϑ[δϑ 

Ογ6Γ0 ἃ ᾿πἀ θη! θ5. ἀϑυτραίδβ,, ἀοοοί ΠΟ ΟΡΎ]]]. 5[οα]. Ρ. 18.» 

ας. 
| 

ΟΟΧΧΥ͂. « Αργίοοϊα ρυϊ τη δ5. Ῥοηΐξ ΝΎΤΉΡ Ϊ8., ΠΘΓΟἰηἶ5.. 

{ἰργδ, 485 510, αὐ ἴῃ ποὺ ορ᾿ βυδτηπιαΐθ, ἀθβουρίδ8 ἀραὶ! | 

ἈΡρο]οηΐα 8. ΒΒ. ΤΥ, 1358 564. Οοη, ΥΥ̓ 6586! ἴῃ. δὰ Ὀῖο- ᾿ 

ον. ἴοι. 1, Ρ. 217, 1.» 766. --- 1. ἄκριτον πα ἀμ} 16 ΥἱΠο-ς 

50: ἄκτιον ΒΡαποκίαβ; ἄχτιτον, ἐποιΠιηι, Ο. Βομηοῖάθ- ς 

τὰ8. Μοϊποκῖο Ρ. [δ4. « τηοηΐῖβ ποιηθη Ἰαΐογο υἱάθίμαγ.». 

Νοβοῖο ουΐα5 υἱτῖ ἃ. διηθη αἰ θη | 

Ἡρῷσσαι Λιδύων, Χ χαρίτων ὄρος αἵτε νέμεσθε, 

Υ οββθὶ πρὶ Ὀἰββοῦί. ΗἨθγοᾶ. Ρ. 12, « γϑγᾶπι σθηβοί, {τὴ 

«φισμῃίδηι ὄρος ἄχριτον ἱποομηπηοῦθ ἀἰοϊξαν οἵ ΠῚ ΤΟ ΠΉῸΣῚ 

μαθοΐ οχρὶἰοαΐαβ; ἕατα οἰϊδτι χιοᾶ Πἰρ γα 00}}18 Χαρίτων 

οἶνο σγαϊϊαγιι, Γιουὶξ ἃπηοοηἰ βϑίπι8 ορρουγξαπαϑαιο 860 

ἡρῴσσαις Λιδύης. [)6 00116 Ηδγοδοίιι8 ΙΥ̓͂, 176 : ΟἿ" }}8 

Πιυυῖι5 ἰαθλζυν ἐκ λόφον τοῦ χαλευμένον Χαρίτων, δαάϊΐαιιο 

6586 δασὺν ἴδῃσι, Ζασπι οοἴοτα, οἵ υἱοῖπα αυϊάθμη ΑΥτΊοᾶ | 

Ὁπιηΐβ., 510 δι θοῦ 5 πυᾶδ. ΜΟΙ πὶ ο᾽5. Δ] ΔΟΠ 8 ἃ. 
8080]. Ρὶπά. Ργίῃ. Υ. » ΟἸηηΐθαβ ῥγεβίαί ΤΡ ΚΙ ἰη- 
νοπΐατη, Ῥίμο}. ΡΓΟ]. ῥ. 392, ὄρος ἄδροτον. --- 3 φιλή- 
τιδος Οὁ4., φυσᾷ νἱγὶ ποιηθη 6886 ρΡο886 ἀοοίΐο οβίθῃαϊ!! Ο. 
ϑομμοίαον. Ρ. 804. (Ὀίαγη. δηΐίᾳ. βίυ. 1845, π. 101). Μεϊ- 
ποι. Φιλητίδου ἃιΐ Φιλίστιδος. ἘΔοΡαΐαν Φιλητίδος. --- 
4. Χλωρούς. Αρίδα οοιηραγαΐ 746. ΟΥὰ. Μοίαμι. ΧΙΥ͂, θά5. 
ἀο Δ ΠηΟ : 

ΤοΙροΓὰ 5206 βΟΓΘΩΒ ἤθη Γο ραία υἱγοηίὶ. 

--- δ... « ΟἸτδηιπδίίοιιβ ροϑί, ατορουϊαμη ΟοΥ. Ὁ. 661 ποίδϊ 
ΖΕοϊοηβίαμη 6856 ἅσσα ΡΙῸ ὅσσα.» ΜΒ. ἘΓαδίτα ἨΘΟΚΘΓῸΒ 
χἄσο᾽". ᾿Αλλὰ καὶ οὕτως, Ορίπο!, χιοὰ τηοάϊοαδ ὈΓΙΠῚΪ 185 
Ροΐϊ5 φαᾶτα βδουβοίιμ δἰᾳαοα οὈία!θγαΐ ἩγοΪ 8. 986.: 
« «εἷὰ ΘΧχ δχίριι πη6586 ῬΥΪΠ 185.» αΘΘΙ 18. ὙΘΓβ 3. ΘΟΥΤ- 
βοθαΐ ἱερὰ παῦρα, ΡΙῸ ταῦτα. 

ΟΟΧΧΥΙ. --- ᾿ τοῦτο χλείτ. Οοάοχ, οἱ ἴῃ τηδυρίηθ : ζήτει. 
Α 9δοοῦβιο δαάϊζαμη ὀλίγον, ῬΓΟΡΔΌΝ ΘΙ ΟὉ ϑβϑαιθηΐίὰ. 
ἨΘΟΚΟΓΙΒ. τυννοῦτο Κλ. Ὑ6] τυτθὸν τὸ Κλ., « υἱ ἃΡ. ΒΩΟΚΉ. 
Ὁ. 1. ἡ. 1499, Ρ. 695, ΤΔΓΡΊΟΥ ΡΥ ροΐ ΤΟΥ͂ΘΤΟΝ δ᾽ ἀνθή- 
σαντα: ῬΙῸ τυτθόν. » ΒΟΪΒ5.: « τοῦτο τὸ τοῦ Κλ. ΤΠ] 
ἸΠΒΌΔΥ Θ᾽, ΒΟΥ Βὶ : τοῦτό τε τοῦ Κλ. » ΠοΡΘΟΚΙι8. Ρδίθο]. 

ΟΥ͂. 8 : ῥωπεύειν᾽ ξυλεύεσθαι. ν 
᾿ χαὶ ὀγδώχοντα" » Β. Αηΐο Μοίπεϊ. φἀοθδίωγ λιτὸς δ᾽. --- 3 τε 

ῬΓΟ]. Ρ. 392 οἵ Εἴθιη. Ρ. 345, τοῦτο γέ τοι Κλείτ. ὈΠρΡΘΓΙΒ 
τοῦτ᾽ αἷπος Κλείτωνος « 4ποᾶ ὀλιγῶλαξ, ἀμπελεών, 
ῥωπεῖον οδίοπαδηΐ ὑψηλὸν τόπον χαὶ τραχύν, αἵ 50} 0]. 
ὝΠΘΟΟΥ. 1, 1.» Μαοϊποκίιβ Ρ. 1238, Σ ἱ 

ἈΝΤΗΟΙΠΘΟΘΙἉἙ ΡΑΓΑΤΙΝ 

Τοῦτο Κλείτωνο: μὲν ἐπαύλιόν ἐστ᾽ ὀλιγῶλαξ, 

504 ἐπαύλιον ἀ6 5:Δ}0}}}}8 οἱ ρυδίϊβ ἀϊοῖ, πυηαυδηι 46 ἃρνΐβ, 
οὈβουναΐ Ηδοκοῦ. 1 πα γουβὰβ Βγαποκίι5 γ6] Καὶ βίου ἥ 
τ᾽ ὀλιγῶλαξ, Οοᾶοχ ἡ τ᾽ ὀλιγόλανξ (510), δ] 48 8 ἥτ᾽ ὀλιγαύλαξ, 
ΘΧΡΙΙοδπ5 ἢ μιχρὰ χώρα. Θδ]6 5 δ δη νὰ Π 5118 Πρ αιδο 
ποὴ δᾶ εἰ, προ τηὰρὶβ σπείρεσθαι ουτὰ δα Ἰθοῖίνο ὀλιγαῦ- 

᾿γαξ. ὅπ ασχη βίαξίμη σα θβθαπαίαν βιΠ}Π] πη τλ Βα βέδηί!-- 
γαιπὶ ὀλιγόξυλον, ρυάθη5. ΟΥ ἰο5. ἃ τηπξαίοηθ τηᾶηθμ, 
ΡΘΕ πο ΌΪ αἱ ἀρβεϊπο! ἩΘΟΚουι5; τηῖτὰ ραν 45 ἰπ ὀλιγῶλαξ 
σπείρεσθαι οἱ ὀλιγόξυλον ῥωπεύειν. ἱἀοπάττη ἃῃ. ΠΟἢ Γαϑέϊ- 

 ρογαμα ααθπάδτῃ Ἰοφαδηᾶϊὶ πβϑατη ἴῃ μοΟ ΓαβΕοἱ βθηΐθ (θέ ϊ- 
᾿ΧΟΠΪΟ ΘΧρυηθγῈ γοϊαουῖξ Πιθοηἰ 485. ΑἸϊΐον Το θοκίαβ, 4υΐ. 
δα ὀλιγῶλαξ Βυρρ]οΐ ἄρουρα. Υἱάο δὰ ν. 3. --- 2 λεῖτος δ᾽ ὁ 
σχεδὼν Οοά., 564 τοοΐα ϑυϊάαθ λιτός θ᾽ ὁ σχεδόν. « Θυΐ 
Βίηο : λιτός" εὐτελής. Εἰ ἀμπελεὼν, ἡ ὀμπελόφυτος γῆ. Ἐχ 

Ἀυγβὰβ 6Χ Υ- ἀ : ὀγδοήχοντα 

ῥωπαίειν Οοᾷ.; τοι ῥωπεύειν 54, « ΘΒΡΙΟΔΡΔΥ ὀλίγον ξύ- 
λον, αἵ ξύλον, φαθιηιδαπηοᾶυσμηι ἱπ Ποβίτο βϑυτήθηθ,, 6 5}}- 

ο γαΐὰ ἀϊοΐατη 511. » Ἡοίποκ. 1 άπ Βομ ποι ἀθυι8 ἴῃ ΤμΘχ. 
γ. ῥωπεύω. 564 ΠιοΡδοκῖα8. ῬΑΙΠΟ]. ΡΓΟΪ. Ῥ. 528 ἴογίαββο 
τοϑεϊυϊ! ροοίθ τηδηυπη 80} θΘη5 τοῦτό τε ῥωπεῖον τὸ 
λιπόξυλον, [γἰδοίιηιν αὖ αγϑογῖδιι5 ἀο[εοίνηι. 1ῃ ΕἸΘΙ. 
Ῥαΐμοὶ. Ρ. 8345 οοηϊοῖξ τοῦτο τὸ ῥωπήειν ὀλιγόξυλον, « φαοᾶ 
μᾶΐαγα 6β[ ποαΐγαμι δαϊθοίνἱ ῥωπήεις, 568 ἴῃ Βυ 5 Δ η απὶ 
ΔὈΝ.» Σ 

ΟΌΧΧΥΠΙ. Μυτιληναίου μος Ἰοοο Οοᾶοχ. Ρορίᾷ ΡΙοοὶο, 
ῃὰΐα! 68 σοΙΘὈγδη τὶ οδαγαι τὴ βογὶ ρου χὰ ταἱ{ἰ ἀθηο. --- 

3. νξόχμιητον γοὶ νεόγλυπτον οοη]. Κυπίογιιβ. « Νεόσμηχτον 
᾿ Β0]]]οἰατὶ ποη ἀορθθαΐ ; ϑυϊάδθ,, φιὶ ἢ γοϑροχίββθ υἱάθ- 
᾿ αν, οχροπὶξ νεόθηχτον χαὶ νεοκάθαρτον. ΝΘαιδ6 τηϊῃΐ γαϊάθ 

Ῥἰδοοῖ, οἝἸδιηαμη, ΒΟ 6 ηαϊ ἰηβίγυτηθηΐαπι, ΡΘῚ ΔρροΒβίἐἰο- 
ΠΟ γΟΟΘΔΙῚ δουράτιον [510 Θηΐγη ΤΟΙῸΡίι8Β.}. Δοράτιον 65 
Ῥᾶγγαμῃ Βδβ[116, φαοα Ομ οδίδμηο ἢ} οοτησηθ ᾿αρθέ, 
Π6Ο ΟΠ) 60 ΟΟΙΩΡΑΓδΙΐ ροΐοϑί. βου θοη τη ΘΘΠ860 δουρά- 
τεον. » βγυηποῖ., γᾶ]θ 1116 ἀργύρεον βίγαθ 8. οὕμ ἦμαρ. 
Βοίμϊι5 οοπ]θοὶί δουρατίον, « ἰά 68 ἀντὶ δορατίου, 5118 ποία 
ΘἸΠρ5ὶ. » ΑἸ βδᾶηδηάδ ΥΌΧ. --- 3. « Κέρατα οδἰδιηΐ δαηΐ 
8} 1065. 4υἱ οδ]άτηο ἴῃ ἰηῆτηᾶ ρῬαγίθ 1580 οὐἱυπΐαγ, Δ} 10] “δισ- 
σοὶ ὀδόντες. --- ἀ εἰς Οοἄ., «αὶ γ. 1 ἐς ϊοϊξαν Δα πΠα0 δἴτᾶ- 
πιθηΐαπῃ ἴῃ ᾿ϑυθι ομαγίδιῃ ἴδοι] οὐ ὰμάθηβ. Νᾶιη οΠαγίδο 
580] δηΐ ᾿οουϊσαῦὶ, μ6 ΟΔΙ 115. ἰδϑί!ηδὴ8 ΓΘ Π ΡΟΣ 8568- 
Ὀγιτϊα. » Ψας., 4ὰὶ ΡΙυτα, 864 ροβίγθιηδ "θη βδ{18 δοὺς 
γταΐο; ργορογαία, ἱ. 6. Ργοιηρίθ δὲ οβιθυϊον θχαγαηᾶδ, 
ραρσίπα ἰηϊο!σοπάα οαπὶ Βοἰββοηδαϊο ἴῃ Ἰαί 15. Νοίδπαιιηι 
οἴϊαπη εὖ ἷπ αἰτόααθ σὙϑγϑα ἀρ] οδΐιτη ἃ Ροθίδ. --- 6 ἀρ- 
τιδαὴ Οὐἄδχ; 564 ϑιυϊάαβ ἀρτιδαεῖ, ΘΧΡΟΠΘῊΒ ἀρτιμαθεῖ, 
ΡΙῸ εὐμαθίῃ γ6ΓῸ ΡΓΕΘΌΘΠΒ ἐργασίῃ. « Οὐμλ Τουρίο Βειαπο- 
κίὰβ σύμπονον ἐργατίῃ. Αἴ οδίαπηα8 4ἱ ΟΡ θΘ μα βέιαϊατη 
δαϊαναΐ, θ6πα αἰεὶ ροίαϊξ σύμπνοος εὐμαθίῃ. (δἔθνιαπ ὃχ 
Ποο γοῦϑα ἰης6]ΠἸσίτηιιβ, ΡΓΟΟασα. ΡαΘΙ απ [586, 4αΐ 501]1- 
θη ἀτίθμι ρᾷὰ]ο δηΐθ αἰάϊοογαΐ. » ψ6ς. ; 

ΟΟΧΧΥΠΙΙ. ᾿Αδαίου Οοᾶ. « 6 θοΥΘ6 ΟρΡΟΓΔΙΟ, 40 Π 86 
προΐαΐς οοῃίδοΐατη ἀοτηΐπυβ ᾿ἰθογίαίθ ἀοπᾶνθγαί;, ἰά4 90 
αἰδεσθεὶς ἔργων, βοοιι8. ῬΥΙΒΟΟΓΌΤΩ ΠΟΙ ἑΠΠ ΘΟηϑιθίπα 
ΘΠ, 408 θΟΡ15 ἀγαίου 5. ΡΘΡΘΡΟἶβ86. ἰθβίδίιν Οἷο. 8 
πδί. ἄθον. 11, 63. ΞΕποῶ δίας! βου ΘΟ ΠἸΘΙ ΟΡ Δἢ5 
Αταΐαβ ΡΏΦμ. 132 : πρῶτοι δὲ βοῶν ἐπάσαντ᾽ ἀροτήρων. » 
Ψαο. --- 1. « Ηϊμπο δυϊάδϑ : τετρυμένον - χαταπεπονημένον, 
Εἰ εχ υ. 2 : χοπὶς, ἡ μάχαιρα. » 28. Οὐάοχ ἐργατίην, 568 
γροΐ ΡΊδη. οἵ δυϊὰ. -- 2 Ὄ.. δι ϊάαθ Υ. Ἱετρυμένον ; 
Π)816 (οἀ. οἵ ΡΙδηῃ. ἕλχων. -ΞΡᾷ ἀρότου ΕἾδη., «πο ΠΟΙ] ΠῚ 
απ Φδοοθβῖο ἀἴοοῦο « [Ὀγΐα556 Γθοΐ 5,» π6ς τη θη ογαυ 
ἰῃ Ὀεϊθοΐα Χ, 1. 

ΟΟΧΧΙΧ. « Ῥομ ἰξοδ ρίαπὶ ροοία Τκιοῖο οὐϊάδπι τα {π| 



ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΜΙ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ἘΧ μἷηπδ δα] (Δοΐα τη. » 7ας. --- 1 ἀγχυλοχεΐλου ϑδ]τηᾶ- 
515, Τοροθαΐα ἀγχυλόχειλος. --- 3. ἐντὸς ὁδ. ἨΘΟΚΟΓΊΙΒ. 
1μοροθαίαν ἐγγὺς ὁδ, αυοᾶ (οΐ ἸροΐοΓδ8 οἰ ρῖβ86. τηϊγιτη. 
-- ἡ ἐχχνῆσαι ΔΙὁκΚοη. οἵ Βγαποκ., {τυβίτα. ---- ὅ. Ἀπ᾿ 
οὐχ ὀλίγης φρενός, υἱ τηοᾶο ἀπὸ θυμοῦ μείζονος, 6Ρ. 227, 
δ. Βοαα Γ ἰη Οοαΐοθ οἷα " δεδαπὸς ( Βιρογροβίία ποίδ 8ι- 

᾿ ΒΡ ΟΙΟΠΪ5 δι1 ΟΡ ρί6]1:5, φιοᾶ Ὀγου δξ15. οδυιβᾶ ργζΠηἶ850 
βίου 800 5ἰση θα) δῶρον ὄπασσ᾽ ἐπὶ σοὶ λ. χρ. Ιη αυἱ- 
8 πέμπει οἱ ὄπασσε Ὠ0}10 Τηοᾶο οοἶγα Ῥοβ86 ορϑοιναί 

Ἢ. « βουῖρϑβὶ δεδαώς. [ Αἴᾳφιθ Ἰάδγη ροδαϊξ Βοί 8.1 
ϑοηΐρηξία Πέθοςο ἐπουῖξ : γοϊυξὶ ἀρρυίηι δοϊθης ἀοηα ἀαν 6 
ἐἰδὶ, «οὶ πο}18 οουίθ ργθίοβα ἄοπα, βεὰ ρᾶγγὰ δος ρἰδ5 
ἐδηΐυμ οὐτὴ δι ΐοο ΟὈΪαΐα ἃηΐμηο. » ΜΒ. Επηθηδαίϊο ἴῃ τηδγ- 
δῖπδ Δροργδριιὶ ἰρβιθηβὶβ ἱπαϊοαία, οἷα δὲ δαιτὸς, διτίϑιί 
οἵ 7 δοοθβίο οἱ Ἠθοκοῦο, ἴῃ δ᾽ἕοτο γϑύϑιι ἀἰβϑοη θη θυ. 
Φδοο 51} οοπ ΘΟ ΓΤ ΠΟ 58 {8 ργΟ Δ ὈΙ]6 ΠΥ μὰ θ65 ἴῃ Αἀά. 
Ῥαϊ]. μᾶς. ΧΙΙΥ͂. Ηδθοκοῦαβ οοπηϊθοϊΐ : 

.. βαιὸν ἀπ᾽ οὐχ ὀλίγης πέμπει φρενὸς οἷά τε (5ἷς) δαιτὸς 
δῶρον ἐπεισόδιον, Λεύχις, Κριναγόρης. 

« Βομ ἰβοδὶρίαμη γϑοΐθ ἀἰοϊαῦ ἱπβίγυτηθηΐαμη πθοοββαγῖο 
οαηθ δἀἀθηάυτῃ ; οοηΐ, ΟΥπασ, τὴοχ Θρ. 232, 6, οἵ Βαυῇη. 
Υ, 6ρΡ. 19, 4. » Θυΐθιι ῬΓδοίδγαση ἴογο χαρὰ δηΐθ ργορο- 
βιογδΐ : οἷά τε λιτὸς (510 Βοἰδκῖυ.) δῶρον, ὁ πᾶς ἐπὶ σοὶ, 

Δ., Κρ. « Θυῦμ δηΐμη εἶναι ἐπί τινι βἰσηϊποοί αἰϊοιιὶ οιὃ- 
ἡοοίμιην 6556, δὲ 56) 176, 8818. σοτημηοᾶθ [ουτη τη Βο- 
ΠΔ ΠΟΥ ΠῚ ἐοίι8 ἔτπτι5 σΥθοο ΟΥ̓ πᾶρογαβ γα αἰ, οὐΐιι5 
ἑαιηθη δἰϊα Θχθιηρ μι [Γιβίσα φαυξοβίνὶ. » 

ΟΟΧΧΧ. Ῥαιηΐβ Ρἰβοδίου ῬΏΟΡο τηυτίοθιη οὐονί. --- 
1 " ἀρίτα Οοἄοχ. ᾿Αχρίτα γ6] Ἀχρείτα ἃη Ἀχτίτα Φοίδῳ 
ἰοβοπάππῃι 5[{, να]ὰθ ἀμ οβί : ΠΙυὰ Ὑαϊοβίυβ, μος 
Τουρίαβ. Ἀχρείτα σΟρπογηΐπθ ΑΡρΟ]]ο [εξ δἰϊαπι ἀριὰ 1,8- 
ϑας πο ἶοβ, Ῥᾶυβδη. Π], 12, ὃ 8. Ἐγαΐ Ῥγοπιθῃίογί 1 
Βιεμγηΐα ᾿Αχρίτας ἀϊοίυτη (Υ. ἴῃ ΤΒοβδυγ.); « ΑΡΟΠΠΪηθιη 
ἁυΐοηι ἀϊοίαπι ἔῖ856 ᾿Α χρίταν, φαΐ ἴῃ 60 ργοπιοηΐουϊο οο]6- 
θαξαν,, τηϊηϊ μηδ ῬΥΟΡΔΌ 6.» υἱβατη ἨΘΟΚΘΙῸ ; ἰτητηο ῥγορὰ- 
ὉΠ ΒΒΙγασση ἃ} 1|Π0 ΑΡΟΙΠΪΠΘ πομιθη δἄδρίσμη {556 ἰρβιιπὶ 
ῬΡομαοηΐοτίατη. Μοντοκὶ 5 Ἀχταίῳ,, 601}. 50}|0]. ΤΏΘΟΟΓ. 
Ὑ, 14 : Πᾶνα τὸν ἄχτιον .... τινὲς δὲ τὸν ᾿Απόλλω:« φασι 
τὸν ἐπὶ τῆς ἀχτῆς ἱδρυμένον " φησὶ δὲ χαὶ Πίνδαρος τῶν ἁλιέων 
αὐτὸν φροντίζειν. ΑΡΟΙ]]Π6 ἐπάχτιον 6χ ΑΡ0]]. Βἢ. 1, 403. 
τηθιηογδΐ ὅ80. --- 2 γειτονέον συνέχει 58] π|85. οἵ Βοἰϑκία5: 
γειτονέουσιν ἔχεις (οα., ἔχει Τουρίι5, χυοᾶ οἀϊΐατ, εθὰ 
Υἱχ οἵ πὸ υἱχ χυϊάθῃι ροΐουϊ θχρ]ϊοατὶ. Ἠθοκογοξ αἰγιαλὸν 
γειτονέοντά τ᾽ ἔχει, ὑπ 6 Ποη Ροίΐεογαὶ οὐἷγὶ χυοᾶ (οάοχ 
οἵενξ. Βοῖββ8. ἑθποραΐ ἔχεις. Συνέχεις ογίαθβε ἀϊεΐατη ὁὉ 
Ρϑυΐουϊα ὁχ Πυοίθαβ ἢΠ1 χρασπέδῳ τΤυΐϊδπη τη! ἐπεθι5. 
Ἐδὲ δαυΐθῃι, Ῥγθίθν βθηΐθη πη). ἃ οἰϊαπι ΦυΔΡγορίον 
συνέχεις ΒΔΙΠΘδΔΠῚ ἴδ᾽ 6 θοθϑβδυίιμ. Ἐχ ἀυοάοκχιδανγαρίηΐα 
Θηΐμη ρϑηΐδηοἔγβ, ἀαϊ Βαρουβαηΐ ΜΏοἷϊ, ἀτο ἰδηίιιμι 

' 

25] 

λές. 515 δρᾷ Φυνγθμδίθ ΥἹ, 540 : σῇ 8676 Ἰπᾶφηο 8οϊ σοὶ 
οὐ ΤΕΝΌΙ ροραῆο ΘΟΥ̓ρίτι8. --- . ΑΒΘ 514] βδ.ον οἵ 
ἴῃ ἀ6 11.118. [1 . ΟΥἱάϊαβ Ἐδβί. 1, 453 : 

Νεο ἀοίθηϑα ᾿πναπί Οδρί (ΟἹ, (ΟΠ ΠΕ} ἅτι56 
Βοὲ θὰ ἰπ ἰᾶηοθ5., ΤΠΔΟΝὶ ἰαπιΐα, ἰπ85. 

- ἀ νάρδωι ψαφαρὴ χεχρητισιν ΟὈάθχ, 5ἴηθ 80ὺ., ΠΠ 6 Γ5 εχ 
ΒΌΡΕΓΡΟΒΙΟ ν, ἴῃ ΠηᾶΓρ. χεγχρήτισιν. ΕἴοαΒ χεγχρίτιδες ἃρ- 
ΡΘΙΑτῚ νἱἀθηϊαῦ ἃ ΘΓ ἢ0}15 ΦαΪθι15 ΘΟ] πξαΓ, τ} στδηῖ5 
5 ΠΡ 5.» 766. Α ϑΑ]πηαβὶο οδί νάρδος. Αρυᾶ ϑυϊά. νάρδω 
Ψαφαρῇ. --- 7.« Ἔχ πελάγους. 1515 ῬΗδΙῖα, πα 5 [ἀγ 65. ΑΡ. 
Τμποίδη, Ὁ). ἄθον. ΠῚ δαρίίον 15.αἱ πησηΐδ 5πἃ ἐγ 6185 : τοὺς 
ἀνέμους ἐπιπεμπέτω, χαὶ σωζέτω τοὺς πλέοντας. ΟΡ ᾶης 
οδιιβᾶμη 6. ΠΟ 18 βου (0128 σοΐναβ ρομθθδηΐ ἴῃ 
[ΘΠ Ρ]ο Βυΐι5 ἀδῶθ, Ταγθηδὶ. ΧΙ], 27 86((.» ψας. ---- 8. Χρυ- 
σόχερων, ΥἹΟΙ ΓΔ ἰπδυγαί 5. οογηΐ 18. ΟΟΠίδγοπάσμη μος 
ἀἰξομοη οὔτ 6ρ. 190, 9-10. 

ΟΟΧΧΧΊΙΠ. Τϑπημὴᾶ : ἀνάθημα Φιλοξενίδου τῷ Πανί. --- 
1. Οἰνοπέπαντοι, ΥΓδΟΘΠΪ ὈΥΔΙΕΠῚ ὙἷπΠῸ τηδίιγο ῥ]θηΐ,, ἴῃ - 
ἰογργοί Ἀρίβκίο. --- 3. « Ηἰπὸ ϑυϊάδβ : στρόδιλος, ὁ τοῦ 
δένδρου καρπὸς τῆς πίτυος. Εχ Υ. 3 : ἀμυγδαλῇ,, τὸ δένδρον" 
ἀμυγδάλη, ὁ καρπός. Π6 400 ἀἰβογπηῖπο ορὶ δὰ ΤἬΘΟΡΗ. 
ϑίπηοῦ. Ρ. 209. Ιάθιη οχ υ. ὅ : γέλγιθες " σχορόδων χεφα- 
λαί. » Β, -- 3. ΑἸηγράδ]δ ἡιογ δι ἐϊηιθη 65, « ἷ. 6. 
ἰγαοΐα ἴδε θβ δὲ τη ]]ϊουῖθ5 Ρῥυΐδιαίηΐιιβ τηπηϊΐς. » 
ἩΘοΟΥ. --α ὁ δ ἰτο. σοα. « Ἰτρινέαι ποπάδες δυπέ ῥ]Α- 
Οθηΐδθ ἔθηθ6 8, ΘΧ 5658 10 δὲ τῇθ}16 οοηίρδοίεθ, 4: 8}188 
ἴτρια ἀἰουηΐαγ. » 906. --- 5." γέλγιθες Οοά., οἵ γελγηθες ἃ 
ΟΟΥΤ. ἰῇ τηδγρίηθ. Ποίμᾶθ ἰδ᾽ ὑελαχυχαδες ( 5'π6 806.). γο- 
οθπὴ ἀοργανδίδγη ΒΪ5 ἸσοΌγη οἰΐδηβ οὐ {{Π| δ] ἀΔ5. « Θουϊ μοὶ 
ὑελοχυχάδες, Μυΐδίϊο ΠγΔ]ΟΓ 6586 δοϊθηᾶα υἱάθίαγ, Υ οἱ 5ἰς 
ΒΟΓΙΡ Ό ΠΩ ΠΟΙΊΘἢ Υἷχ ἰῃίθ!]Πἶσο. 51 Ὑἱΐγα πη ῬΓῸ ΟΔ1166 Ὑἱΐγοο 
αἰοὶ ρμοίεβέ, βιπΐί ἔὌγβδη Ρἱγὰ αι ἰπέογ τηϊβοθπᾶᾶ οἱ δσὶ- 

᾿ ἰαηᾶὰᾶ ροουϊὰ οἀπηΐαγ. » Β. Βοἰβκίι8 δετοχυκάδες, ἀφιιοδῶ. 
᾿ Τουρίαβ ϑελοοίδαχες, ογαί υἱ αὐ ἐπί αν ἐπι 65. Βταπε- 

αἰβυ}α 6 ἀοδίπυπί, ποβίθ βυβρθοίυβ οἵ δ]1π|8, τραῦμ᾽, 
ἀόρατον, "ἔρως. -- 8. « ΒΕπ6 τηρηδίγανϊξ ΤΟῦρϊι8, 
Ἐπηθηά. ἔ. ΤΥ, Ρ. 425, χέρας 6586 ΘΟΥΠ ΔΙῸ ΒΌΡΟΓΙΏΡΟ- 
Β᾽ ἔα : 568 αυϊὰ ὀδββεΐ ψάμμῳ κέρας ἐρείδειν ποη ἀορυϊξ. »., 
Β. Υἱάοίαν [105 αἰγιαλοὺς ΔΙΠΌΘΓΘ τηᾶτα πδαα ργοπαμά πη, 
αὐ ἀοΠηβ8118 ΠΔΠητι5 δἰ {Ππσογοῖ ΔΓΘηΉΔΒ8. --- 4 “ φρουρητὸν 

᾿ Οοά. Κῆρυξ Ρἰβοῖθ ΘΧχ βθῆθιθ τῶν ὀστραχοδέρμων, ρτοπιῖ- 
ὨΘΠΕΠΡ5. ΘαΒΡΙ ἀἸθι15. γ6] δου ]δὶβ ργεθίογοα τηπηϊξαβ. ψο], 
αλ ρΡοοία Ἰοφαϊξιν, οὐδίοαϊ3. Σχόλοπι δϑέ Ῥ]ΌΓΑ}15 Ἰοοο. 

ΟΟΧΧΧΙ͂. « Ἰ5ι4] ΠΔΠ}18. Θχ ὑπ }5 βουυδίμβ βδογὰ (δοὶξ, 
ἀεδδθαια Ῥυθοδίαν αξ ᾿ρϑιιμ δχ ρδιιρογίδία {αῦ6. ΘΕ ροΡ 
γε]. » ας. --- 1. « Ηἴπο Βυϊᾷδβ : μελάμθώλος - μελανό- 
γεῖος. Εχ Υ. 8 : λαγαρόν' ὑπόχενον. ΒΌΓΘΙΙ5 εχ Υ. 8 : χεμὰς, 
χεμάδος, ἔλαφος. » Β. 1515 ἐϊιέσονα Ονἱάϊο. --- 3. « Λαγα- 
ρὸν 58.}|0]. ΑΥἸβίορῃ. Ὑ68Ρ. 672 δχρ. εὔθραυστον χαὶ εὖτε- 

κα ὑαλοχρώδεες. ΡΊΟΩΟ]038 ὑελομιμάδες, Βοα ποη πιριηϊηὶ 
ἴῃ οοάϊοα Ῥ8]). χα δἵ μὶ ροιτηυίαγὶ, υἱ Πὲ ἴῃ 4}115 τηδημβοιῖ- 
Ρίϊ5. Βοοθρὶ φυοᾶ Ἠδοκθγὰβ οοηϊθοὶξ ὑελοχιχχάδες, « ρἰνὰ 
ἀαοΓΏμη οἱοοἱ ὙἱΓὶ ΒΡ] πἄογοπι τ υδηΐξ, εἴσοο υἱέγθο ργῶ- 
αἰία. 6 πομηΐηα χίχχος αἰχὶζ Τόθθοκ. Ῥαΐμοϊοσ. Ρ1Ὸ]. 
Ρ. 254.» -- δ. « Ἐπεισόδια γοσδηΐῃ δ δὰ Ροίδηά. Ἴὴ 
ΙΠΠΘοοθγῷ., φυΐὰ γϑ] αἱ δοοθβϑῖο βαηΐ ροίαί οἶδ δ ἰηΐον ρο- 
ἰδπάυπι, ἰδηαδηη δἰ ἀσοπᾶο, ἀορ]αἱππηΐαν. » Πδίδῃ. 
- 7. « Νοΐδηδιιβ. Ῥᾷη ὈδΟῸ]Ο ἰηβίσιοίιβ. [ηΐ 6! Π|σὸ ροάπτη 
Ῥαβίογδ! δ.» Ψας. θ6 4ὰ0 ἀιπβίΐαγο Ἰἰοοὶ. Ηδοκογ. οοηΐ. 
φιλοπρηῶνι 5106 φιλοσπήλυγγι, ποί!5. ΘρΙ ΠΟ 158. ἀοὶ σοηγνο- 
πἰθηΐου, Τάθτη εὐστόρθυγγα ῬΓΪΔΡΌΤΩ 46 ΘΟΥΠΙθιι5 46] ᾿π{6]- 
Ἰιρῖξ, πο, υἵ ΒΡΌΠΟΚΙῸΒ., 46 « ρογγθοίο 80 ἰηρπίηθ Ρ8]0.» 
Οοάθχ πριάπῳ. 

ΟΟΧΧΧΉΗΙ͂. ΤΠιϑιημηᾶ : ἀνάθημα Στρατίου τῷ Ποσειδῶνι. -- 
1. « Ηἶπο ϑυ1άδ5 : γομφιόδουπο χαλινά τὰ εἰς τοὺς γομ- 
φίους τυποῦντα,, τουτέστι τὰς σιαγόνας. πη ἤπο (Ὀάοχ κ6ζ 
Ἰθτὶ δυϊᾶδο ὑπειχτάν, ΄υοα οοττοχὶ Βουμδράγαβ; Β6ἰ5- 
Κι ἀπείρχταν. ἙἀΘΡαΐαΓ δρυαὰᾺ ϑυϊάδπ) ὑπηχτάν, ὑπᾷ6 
ζαο. : « Εογΐαβ56. ἀθδγι ἢ) 1 ΓΔΓῸ ΠῚ) 56 Ρ8 ῬουηυὗδΕ}5 
ὑπαχτήν, αὐαάαηιοοηίοηι, σοη δίνη οτΐο)η,, υἱ παραχτής. » 

- 2" νεχύων (οασχ οὐ ϑυϊά., πῃ ΔρΡΟΡΤΔΡΉΪβ. οοττϑοίθτῃ. 
- 3 τὰν δ᾽ ( ἀοἰπαθ ἱπίογ Ἰπ ἔτ᾽ ) ἐπὶ πλήχτειραν ἀποῤῥύ- 
τοῖο Οοάοχ. 58] πη85. οἵ ΒΛΈΠΟΝ. ἀποῤῥήχτοιο. ΑἀαΙ Βοΐδ558. : 
« ἘρΥθαμ ἀπολλύτοιο. 51. ἄλυτος οἱ ἄλλυτος. » 5οᾷ 92800}}8. 
ἴῃ ΠΟίΪ5 ΠΊ58. : « ΒΟΓΙΡΒΙ ἀπὸ ῥυτοῖο, Ιά δ5ΐ ἀπὸ ῥυτῆοος, ἀ6 
4υἃ Ἰοσυΐϊίοηθ νυἱάθ Μυβρταν. δὰ 50Ρῇ. (Εα. Ο0]. 9598. 
“Ῥυτὰ χαλαίνει» οϑ ἃΡ. ΗοδΙοά, 86. 308. » Ἑδήδηη 5θηΐθῃ- 
[ἃ ΗδΟΚΟΥΙ, Ηἶδὶ φυοα δα]δοίίγαχη βἰδίιδ « ἃ0 ῥυτὰ, 
[γόπα, ἀογϊνδηάαμῃ οἵ βρη! Πα ί]ο "8 ΟΟΠΥΘΙΐΪΘη5. ΟΌΠ ἀϊ- 
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οἴϊοπα ἀπὸ ῥυτῆρος. » 510 Θἰϊδτη «ῬΙΟΟΟΙΟΒ. --- 4 δήγματ' 

ἐπὶ Ψ. σοᾶοχ. Σχαιοῦ Ο. Βοῃ ποι ἀογιβ. ἱπίογργοίδί Γ οὐϊἱὶ- 

φιιὶ, ἐπισιγυὶ, οἰΐλη5 ὅ. ἃ. ΒΟΠποὶᾷ, δὰ Νοδηᾶγὶ Ψίνον. 

Ῥ. 229. Φδοοθεῖυβ οοηἤ οἷ! σχληροῦ, ΠΙΘἸ1 5 [ὈΓί556 Ἠδοκϑυιβ 

μάστιγ᾽, ἀσκητοῦ ὃ. 564 υ] {πὰ ΥῸΧ ἐπιψαλίου 6586 ἀοΡαραΐ, 

μοη ἐπιψέλιον. ΟΟΠνροϑϊο 4110] πο Οὔ βρη Ποδυ υἱάο- 

τὰν οαἴοπυ]α 510}6)" πᾶτ8 ἀποία ({αυμπῃ ψαλίον βαθδίτηραί 

τηδπΐατ), δδάαδ Ἰπραΐα δὲ Ῥαηθθηβ ἀυδπο ({[Ὀγ[ᾶ8586. ἃ 

δἰ εἰβίγα ραγίθ) δ ποαΐαγ, Θαιο ΔΘ ηΐ8. μῈ}}15 Ραγθἣίο. --- 

5 ἐναιμόεντα οοᾶ. Ραγ5. Βυά:. --- 6 σιδηροδέτου Ἀρίδβκ. εἴ 
ΒιπποΚ. 564 « ἴῃ ρου ρῃγαβίϊοα οἰγουτη!οουξίοηο δρ μθίοη 
ῬΙουυιηααα οορα!αΐαν οατη 60 γοοᾶθαῖο,, ααοὰ ρου ΡΒ Γαδίη 
(αοϊξ. σδέογαμη ἀσσγιιβ γο δ] Γιὰ οἱ β.}]θάγατι ἴῃ Βοος 
ὙΟΥΘῚ ΘΟΠΟΌΓΒΙΙΒ [ὈΓΔ556 βίυίο αυερϑίία5 δῖ. » Ψαο. Οο- 
ἄοχ οἱ ϑυϊάαβ ψήκτρης. --- 7 ἀϊόνων ΗΘΟΚΟΓΙΙΒ ; ἠϊόνων 58]}- 

τη88.:; αἰώνων κ ὧρ. (Ὁἄδχ. 

ΟΟΧΧΧΙΥ͂. ΟΆ}185 Γαγον β ἱπβίγαπιθηΐα Μδίνὶ ἀθὰπι ἀ6- 
αἰοαί. -- 1 χαιταεις Οοᾶ., Βαρογροβίίο ἡ, ἰάθη " ὦπο- 

τυμώλου. « δυϊάα8 ὅς ποτε Ὑμώλον (διιώλωι οοά. }μεἰά.). 
Ηοο φαϊάθιι βἰ μαῖα οϑί ΟΠ πιο 65. ἔγάρτη. 93. : ἔχ χοτε 
Τμώλω. ἙαϊΐυΣ ὁ πρὸ Τυμώλον, 6. οοηΐ]. ϑΔΙΠΙΔ511. 56 

τ]ὸ Ῥυϑίδί βου ρίαγα ἨοΙβίθηϊ! χαδιῃ τοοθρί. Νοηηιη- 

4υδπι ἀϊοϊ[αν ροοῖϊβ Τύμωλος ἀντὶ τοῦ Ὑμῶλος. ὙἱὰΘ πιθὰ ᾿ς 
δὰ Ρ]απυᾷ. Μοίδι. Ρ. 224.» Β. Ἑδάθιη βϑηϊθηίἃ Μοίῃδ- 

κὶὶ ρ. 207, οἱ Ἡθοκθιὶ, «υἱ δά! : « Νοὴ Ῥορίϊοα ἴογιπὰς 

εδ[ Τύμωλος, αἵ ρουπθεΐ δίοριι. Βγ2., 564 ΔΟΟΟΙΔΡΙΙ οἵ ἴη- 

ἀἰροπγιπι, αὖ Ῥαΐοί εχ ΟὟ. ἸηβΟ. π. 8451.» Οὐάνχ Ῥὰν, ἄθλον (ἀπίυπι. Ηος υἱϑιιπὶ δὲ {10 πιο]ῖαβ. Ἀθοθρὶ 
1η8]6 νεητόμος. --- 3 λαγάρα κ᾽ σαιταρίωι Οοᾷ., οοΥγοχῖς 
Βοϊδκίαβ. οϊπᾶθ σοᾶοχ τύμπανα ταῦτα, αυοά ομρίϊπιο οοΥ- 

ταύτῃ ( « αυοᾷ ὧδε, τῇδε γε] ἐνθάδε «ἀἰεοηάπτα [ιἰ58θΐ, » 

Ἡσοοῖ.}); 800 08. τύμπανα ταύρου, 600]1. 6Ρ. 219,21 οἵ Οἃ- 

{}1ο ἩΧΠῚ, 10 : Θια Θηδχιι6 ΤΈΒΟΛ ΤΑΌΆΙ ἐδ) 6715 οατα ςρεσὶ θῆχε, ποπιοτῖοδ Ἰοοαξίοπο. [πἰ{ἴ0 θεὰ 501}. ---- ὁ ἔτρα 

αἰρὶ 5. Μοϊποιῖιβ τᾷ παρὰ Σ. παμμάτορι τ. ἨΘΟΚΟΙΙΒ 
« ἀγπρδηοτπὶ ΟΡ  Ποΐοη » Τοαυϊνοθαΐ. --- ἅ. « ἩΘΒΥΘΒΙῈΒ : 

ἈΝΤΗΟΘΙΟΘΙΖῈ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

6 μένοις ἃῃ μέλοις Ἰοροπαϊ οϑβθηΐ ἀπ οί Θχδρδ! χαυτ Ε:- 
Ῥγάτι8. ἱποουξατη ΤΟΙ αυϊδβοῖ,, Θουγθοίου γ οὶ ΘῈ ΡΟΓΡΟΒαΪ : 
γρ. μένοις. ἐν οὉ 

ΟΟΧΧΧΥ͂Ι. « Ηἰβίοτϊἃ ἀ6 ἃρίθιιβ, φυϑ ἴῃ γοβίγ!β παυίατη, 
ἃ} Αὐρφαβίο ἴῃ Τηθ τη Ραρηδρ Αοξδοοο ἈΡΟΙ ΠΗ ἀἰοαΐδ- 
Γαπι, Π16] Τδοογδηΐ. Π)6 ἢἷβ παυΐθιιβ ν. Ὀίοη, (855. 11, 1, 
ἰρίψιθ Ἐδρυϊοίατη Ρ. 631 5664. » 966. --- 1 τείχεα Οοάᾶ,, 
Ρίδη. οἱ δυϊά., σογγοχὶΐ δίδηϊθίιβ δὰ 1 βεῖι. ΡΘΓΒ. 416. --- 
4 χείμεθα ἰἰάθιηη ΘΟΠΒΘΠΒᾺ : χείμενα ΒΡυποκία5., ΓΘΟΘΡΙ 16 
Ζδο. ἴῃ Ὠοϊοοΐα Ρ. 399, ποθὶβ συοπ16 Υἱβιπὶ ΠΘΟΘββδγί θη, 
Τάδιη βοηΐ ἩΘΟΚΟΥ. 1, Ρ. 126. --- 3 ἠνὶ δὲ Οοᾶ., Ρίδπ. οἵ 
δυϊᾷαβ ἰη Ἠνὶ, ἀντὶ τοῦ ἰδοῦ, δωριχῶς. « Τὰ ἔμδολα σιμ.- 
δλεύει,, ἀρυπι τησπογὰ ἰηΐγα 856 γθοἰρίαηΐ δίσαθ οο  συηξ, 
αἱ ἔαυϊ ἴῃ ΔΙ γθαυ 8. --- 5 χρηστῆς Οοά., Βοα ΡΙΔη. τοσέθ, 
ϑαδνὶ δ ἱπιδσίηθ ἀ6 ΔρΙθι18 ἴῃ ΔΥΓΓΩΪΒ (ΑΥ08 ΒΕΓ ΘΉ Πθ118 
ΤΘΟΘΏ ΟΓΟ5 ρΡοθί Ῥαββϑὶπι τἰϑὶ βιιηξ. » ζ{66. ξ 

ΘΟΟΧΧΧΥΤΙ. ΘΑ] οἱ Ἰθοηῖβ ᾿ἰβίοτία.,, ἃν 1118. Ῥοοί!β ὁδ - 
Ἰοργαΐα ἴῃ ορίργγ. 217, 218, 219, 220. --- « Βυϊααϑ ἰπ 
᾿Ενδυτὰ, τουτέστι περιδλύήματα,, ἰογΕ Ῥγὸ ΘΧΘΙΏΡΙΟ, 

᾿Ενδυτὰ χαὶ ξανθοὺ: ἐχρέμασε πλοχάμους" 

4υἱ νϑυβίου 5 Θχ ἢοο ορ σγιητηδίθ Βα ρΡΕι15 6586 αἰ οἰΐαν, 
4υστῃ ρου ποδί δὰ ορίρν. 217.» ΜΒ. --- 4 ἄθλος (Βα ροΓροβιίσ 
ν ᾿ογ σ) ἀπ᾽ ἐχρέματο, ΘΟΥΓ. 8] 188. « Ἐδί ἴῃ ΔρορΥ. 

οἴϊαπὶ 6 Οὐαϊΐοε ἀπεχρέματο ῥτὸ νυϊραίο ἐἔπεχρ.» 8. θ6 

ΒΈΤΟΝ, ᾿ 400 γο}18 ἀοοιἰββι πη πὶ υἱγαμπα ἀἰβου 8. ΘΧροβαΐβδο ; γον τε 
γοχ ῬΙΘΟΟ]08 : ματέρι τύμπαν᾽ ἀγανᾷ. ὕἱ τάδε... ταῦτα Ν ΡΩ : 

τοιπονογθηΐ, Βοίμϊι5, ΗδΥΠΉΔΠη5 οἱ Βοῖβ8. Θοπ]θοθγδη 
οηΐπ : υἱίαφιια ργΥωηιϊιην δι} Θηιδιιην οΥαΐ. --- ὃ ἐπὶ φρέ- 
νας ϑ8]1η88. οἱ Βτγυηοκ., φυοὰ Το βίο ΦΌΘαι6 « ὙΘΓΌν 
υἱἀοίαγ, φυδηηψαδηη οἰϊδμι Οοαϊοἶβ βου ρίατῷ ἐπὶ φρενὸς ἦχε 
Ροΐοβί ταΐϊο γοάαϊ. » Ηθοκθγιιβ οουτὶρὶΐ ἐπὶ φρενὶ γε] ἐπὶ 

πεφύζα λέων Οοἄοχ, 56ἃ τορος βουρίατη δρυᾶ δυίάδηι νυ. 

μάστιν᾽ τὴν μάστιγα. 584 μ᾽ ασίπιαπι μι (Δο Ὁ ΡΙυΐαγο ας. 
Μον. Ρ. 1127, Ὁ : οὐδὲ μάστιγος ἐλευθέρας δεόμενος, ἀλλὰ 
τῆς ἀστραγαλωτῆς ἐχείνης, ᾧ τοὺς Γόλλους πλημμελοῦντας 
ἐν τοῖς Μητρῴοις κολάζουσι. Αἀάδ ΑρριΠ6)}. ΜοίδπιονΡ. 
ὙΠ, 188 οα ΒΙΡ. Εἰραγαιῃ {18}96}}} ἀστραγαλωτοῦ ᾿ιὰ- 
Ρ65 ἃρ. ΥΥἸΠΟΚΟΙτηδπ. ἴῃ Δολῖγ. ἐγιοεῖ. ἴοτη. Π, Ρ. 8. » 
)αο. -- 5. « Ηΐης δι 488 : ὀρείχαλχος, ὁ διαυγὴς γαλχὸς, ὃ 
δόχιμος. 6 οὐ μά]οο τηοπὰὶ δὰ ΡΠ] οβέγ. δῦ, Ρ. 602, δὰ 

- Ηδβιο. 86. 122. Αἀᾶδ Οδοίδη. 0 Ἀπομονὰ Θας81|8. ἀθ 
[Ὁ551Π|08 τιθίδ}}1οἷ8. δι αρυῖο ἡ. 22. » 8. ἘΠῚ Ὠρτίμβ. Βο5- 
βῖση0}:: Μόηιοῖγ 6 811} ἰ6 ἠϊόίαὶ χιιδ ἰε5 αποὶθη8 αρΡ6- 
ἰαϊοηὶ ογϊοιιαίφψιιο, Ῥαγὶβ. 1852. --- 0 ἄρτι ἀναπαυσάμενος 
Οοάοχ ; ἄρτ᾽ ΨΦ8 0008. οἀἰαϊξ, « 564 ἄρτι 614] ποη ρΡοίοϑβέ. 
ΟοΥῖσο,, ἄρτια παυσάμενος. » ἤοϊτιοι. ἨΘΟΚΟΓῸΒ γήραϊ 
παυσάμενος, 00]]. 6Ρ. 51, 10 ; « δα)]δοί,γ απ ΘηΪπὶ νεήτομος 
βίσηϊποδί φιὶ 7ιυυυδηῖὶδ σαδί αίτιΣ 65ΐ.» 

ΟΟΧΧΧΥ͂. « Ἑαϊάϊξ πος ορισγαθια,, δ ᾿ οΡρυοϊαΐαβ οϑί 
ΠΟ ΟΥΉἷη0 τϑοία, Βοϊνίη. ἴῃ Μδιίη. Αὐδὰ. Πβουγ, ἰοιῃ. ΠῸῸ 

268 5664. » 1. Ουὐἱ ααδο' δεγαν θυ θ] σι θ5. ΘΧΡΙΪ Ἴ : ἘΡΑΣΤΑῚ ἢ Ἢ 
Ε ἐν δνε αὐ ρεδαυκῖν ᾿Ρ ΡΙοαΓ μὶ δ᾽ ἴδ᾽ ἐξ ὁλ. » Βοῖδβ. :- « 56" Σοὶ μὲν ἴδ᾽ ἐξ ὁλ. ΑἸΙ 
Ζᾶοοθ5., οοίθυοπι « 'ρ86 ἀαοα[6 ἃρὶ Ρυΐδηβ ἀ6. ἠδ! διι5 
Τιϑογὶὶ Ομϑαγῖβ. » --- ἀ γηθόσυνοι λ. σπένδομε" ἀθανάτῳ 
τη] θα ΜΙ ΒΟΠ ΘΟ. δὰ Ἠοναΐ. ἴομη. 1, νυ. 970. -- 
ὅ. « ΤΙΡΟΙ5. ΘηΪΠῚ ᾿πν ἢ 18. ΑΥΪ [516] Απιραβιὶ υἱνζαΐεους 
ΤΘίΉστα Ὑἱἀθθαΐαν. ὅεηβαβ οδί αὶ ἂρ. ΤὨδοογ στη ΧΥΤ, 
121. 46 Ρίοϊοϊηθθο βθοιηᾶο ἀἰσθηΐοτα : 

μοῦνος δὴε προτέρων τοχέων ἔτι θερμιὸ. χονίῃ 
στειθόμενος χαθύπερθε, ποδῶν ἐχμάσσεται ἴχνη. » 

«]ωο. (04. παππώιος. ΒοΙβ85. παππῴοις γον γμαίο) 18. --- ᾿ 

Φυύζα. --- 7 ὑπὸ δείσ. οἱ ἡνίχα (ποη ἥνεχα) Οὐάαχ. -- 
8. « Οοηδ 6 γαῆιο ροηάθηβ αἰοὶ Ῥοβ886 υἱάθίιν χεῖσθαι. 

- ἀπ᾽ ἀχρεμόνων. 5 τ 6 ἐκ ἀϑαγραΐ 500}. Αηδρ. 411 : χα- 
θήμεθ᾽ ἄχρων ἐχ πάγων, υδὶ νἱᾶδ Ενγίαγαΐ. [οἱ ΝΙ χβομίατη 
ἴῃ ΡὨΠοΙοσο γ0]. ΧΙ, Ρ. 3.1. Συριχταὶ ἀχρέμονες ἰἰάοιη 
«υἱ ψιθυρίζοντες 410], αγοιὶ γαηιὶ ἰΡρΠο. » Χο. 

ΟΟΧΧΧΥΠΙ. « ἘΌΡΒΓΟΙ,, ΡᾶΥΥΪ ἈΡΤῈ ΠΘΟ Δ ]ΟΥ 5. ΥἱΠ θῶ 
ΡΟΒ565807, ἄθο δ]ἴουϊ ρᾶγγἃ δχ ρᾶγυΐβ τηαποιὰ οὐξογε; 
Ἰαγρίοτα Ῥγοιηϊ ἔθηβ, 81 τΉΔ]ῸΓ ἰρϑὶ οορία οοηϊ ρον, » 
Ψαο. --- 1. « Ηΐπο ϑυἱἀ85 {ἴῃ γοῦϑα 8}1ἴο ποιηθὴ ὔφρων 
Ομ 6 η5 7 : πολυαύλαχος - μεγάλον, πλατέος. ἘΧ Υ. 2 : πο- 
λυγλεύχον - πολυοίνον. ἈΌΓΒΙΙΒ ΘΧ Υ. ὁ : ἀπαρξόμεθα, ἀντὲ 
τοῦ ἀπαρχὰς προσοίσομεν. » β. Οοἄδχ εἷμ᾽, -- 3. ὕυξ 
φυιτίιν, Κυπ ἀογυ δ Ἠυιδίνην Ῥορίϊοθ ἀἰοῖ ῬΓῸ : τηδθηδθ 
νἱἰηθ. -- 4 πήδαχα ῥωγὸς Οοἄθχ, ΒΕ ΡΘΓΡΟΒΙΐο α. --- ὁ εἰμὶ 
δ᾽ ἐξ ὀλίγων Οοάαχ ; σοὶ νῦν δ᾽ ἐξ ὀλίγου ϑυ ϊᾶαβ. « Θυοά 
ποη ἀυθίαπι οί ααΐη οογγθοίουὶ ἀθθθδΐίαγ. βου θοπάστῃ 
υἱάοίυν ἡ μὴν ἐξ ὁλ.. » Μοῖΐποϊ. ν. 198. Φ460}05. ἴῃ ποί(. 
Π155. : « 508 τοροίϊία δῖ. οουτῖρο Οὐ ο15 βου! ρίσγδτη : 

ΔΙΠογ. » Οδϑοιαβ ἥ μον δ᾽ ἐξ ὀλίγων ὀλίγη χάρις. ὉΏΘΘΙΕ5 

οἶμαι δ᾽ ἐξ ὀλ. ἈδΟΘΡΙ φυοα τηϊηΐμηα τηαΐδί!0η6 (6 οἰΐον 

ΒΟΓΡ51 ἨΘΟΚΘΡῚΒ εἴη δ᾽ ἐξ ὀλ., 6011. 6Ρ. 248,7 : εἴης δ᾽ ἐχ 

Μάρχου γέρας ὀγλαόν. « ΒΕααυϊΓ δα, δυΐοτη ΠΟΙΉΘἢ ἀεὶ εὐἱ 

Ρᾶτγνα ἀοῃὰ ἘΠΡΒΙῸΠ ἀοαϊοαΐ ; ΠΌ]Π] συγ Θηΐπὶ ΘΧΘΙΉΡΙΌΤΩ 

δϑὲ οὐ ββϑιοηΐβ Πα 15, Ὠἶδὶ ἴῃ Ῥδιοἷ8. ΘΡ᾿ ΣΡ Διητ δέ! θιι5. Ρο6- 

ἴαταπι ἀπε χαϊογαπι,, (δὲ ΓΟΥΘΡἃ ἀΟΠΔΥ 15 ἴῃ Θ᾽ Ρ]0 Π56Ὲ}- 

νία Δαθυαηΐξ, ὉΡῚ πουῆθη ἀοὶ δά αἱ ἤθη ΠΘΟΘΒΒΔΙ ΤΩ, ἤδοθὅ- 

ϑαγίππι οοηΐγα ἴῃ 15 σα Ποία ἄθηδ οοοργαηΐ, 40 816 00 

ΠΑΡΟΙομΐιο. » Θυιοά (οἱ ΠομΊ6}} ἰηνθηῖ586 νἹἀθίαν 5Β0Βηρὶ- 



ΙΝ ΘΟΑΡΌῸΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΆΤΙΟ. 

ἀονίπυ, φαΐ ἴῃ βθαυθηξὶ γοῦϑι δαῖμον ργοροϑυῖξ τηπΐδη- 
 ὅυ ἴῃ Δηοῖ, ὁ (6768. Τὴ Ἰαϊιϊ5 Ἔχργοββὶ. 

ο΄ ΟΟΧΧΧΙ͂Ν. ΟἸΤίο πι6}}}8 δχ δἰυθαγθα5. ΡΥ ΤΠ ἰὰ8. οὐονί 
 ἄοο. ἴῃ Ποο φυοάιιο δορὶ συμ στα ἀοβι ἀοναίγ βἰρσηὶ- 
Ποδίίο ἀοὶ εὐἱ ἢΐ ἀραϊοαίίο. --- 1 ἀμφινομέων, ἃ ἴρ50 
᾿θγαυῖο τρείαίατη ἴῃ αίων, Οοάθδκχ ; ἀντινομαίων 5υϊᾶδϑ. 
« ὕὉπᾶάο Τουὺρίυ 5 ἴδο!]α Γεοὶξ ἀντὶ νομαίων, φιοᾷᾶ τοςρρὶ. 
δδοοβίιβ οοηΐδοῖξ ἀοοία δὲ Ἰαθογίοςθ αἰγινομεῦ Πάν. » ΔΒ. 
Νομαίῳ, 8185 νομίῳ, ἀ6 Ῥᾶπο ἀϊοΐαπη ἰηθββὸ ρυΐαθαΐ 

- ΘΟΚΘΓ, --α 2 ἱπίου Κλειτὸς οἱ Κλειτῶν γατίδηΐ δυάς ]]- 
Ὀνΐ. --- 4. « Ἀποιμάντου, σγορὶβ 5'π6 ἄποθ ραβοθηζβ, οἵ 
ἴατηθι ρον ραοίο, αἱ ὙἱΡΡΙ 5 αἰξ, ἱ. 6. οογίο ογάϊπθ, 
ΟΡῸΒ (δοϊοπίβ. ϑυὐάδβ φυοααθ, υἱὐ Οοᾶοχ, τηλοπέτευς, τῆς 
τῆλε πετομένης. ΜΑ]πὶ τηλεπέτευς [χυοα ροβι1}, Π ἀον ]ηἶι5 
τηλυπέτευς. --- 5 θείης θεσμοτόχον Οοᾶθχ οἱ ϑυϊάαβ, Ηἰς 

Ἰηΐογργοίδίοηθ δά ϊξα : τὰς μελίσσας φησὶ, διὰ τὸ εὔταχτον. 
ΓΑΕ Βος Ροεΐς οἱοσαηπέϊα ἱπᾶϊσηαγη. Ὑ γα ϑΑ]πιᾶ5. δ᾽ ἐσμο- 

- τόχον. » 766. Ἰγοϊπά6 ϑυϊά. ἐκ δὲ μελ. --- 6. Οοπῖ. Υἱνα. 
Οθογξ. ΤΥ, 1603 564. 

ΟΟΧΙ,. Ῥγθοθβ δά ΠὨίδηδῃι ( σώτειραν ) ΡΓῸ ῶϑαγο ἑρστο- 
ἰδηΐα. --- 1 χούρα φοτγίσὶξ ΥΘΟΘΠΕΟΥ τὴ. ἰπ Οοάϊοο. --- 
« 3. Θαλάμους ὀρέων, ἱ. 6. μνυχούς. Οὐο τηοᾶο 41} ἀϊεϊ(υν 
θαλάμη. » 766. --- 4. δυϊάδδ : ἄχρις Ὑπερθορέων, ἀντὶ τοῦ 
πόῤῥω. -- 6 χαλλιθυτῶν ΒΓγυποκίαΒ: οσΠ6 [Ὁ ἴῃ Οοαϊοο 
8 χαλλιθύτων (υἢ ἃρορτ. Ῥατγῖβ. δ ΡΊδηῃ.) ποὺ Ἰϊψαδί. 
Ῥοϊπᾶθ ΡΊδη. ταῦρον ὁρ., ἰΐοτυ ατγοίίι5,, ραυοἰρίυτα. μαυὰ 
γροίο ἱπίογργοίδίιβ. 

ὍΟΧΗΙ. Ἰίογαπι βουρίυμῃ ἴῃ Οοάΐοθ ἂρ. ΙΧ, Ροβί δρίξυ. 
754. « ΠιοΠ]ΠἸὰ : εἰς χράνος. ΑΡΟσΤ. Δ]ἴδγο Ἰοθο χράνον. [Π6 
Ἰοτωπηαΐθ πἴπ}} φαϊοχυδπι ποι 7186. ποθ Ρδι]55. 1 (4]- 
Ἴϊο6 τοδάϊαϊξ Βοϊνὶπ. ἱπ Μϑη). Αοδᾶὰ. Τηβογρίξ. {. 11], 
Ρ. 287...» Β. Τιοσυϊίυν σα]θᾶ. --- 3. ὅο Ρδγίουϊο 9800}Ὁ- 
5105 : « ῬΥΠΔΤΏΊΘΠΟΒ ἰ8. 6556 υἱάδίῃγ, φαθυη ΡΑΡΒΙ σοι 
ποθι ἔαΐββο αἷἱξ οπι. 1]. Β, 851. Ηυΐπ5. δηΐπὶ ΠΝ 65, 
Ττοΐα οὐοῦβα, δηΐθασδηι ᾿μ Ὑδηθίίτη ρϑηθίγαββοηξ, ἴῃ 
Τγδοίατη Ὑθηΐθβ6 πᾶῦγαὰΐ ϑίγαθρο ΧΙ, ἡ. 819, Β. Ηυϊΐιβ 
᾿σιξαν Πδυοὶβ σαϊθατη, πδϑεῖο αδὶ βογυδίδτη,, ἀϊσηυτῃ Ρὶ- 
ΒΟ0Π6 ΤῊΠΠῸΒ οχἰβίϊηδί Αἠξραΐογ. » ῬΡΊδη. δὲ αἰΐογο Ἰοθὸ 
Οοάοχ ἔπρεπε δ᾽. --- 4 χόμη Οοά. αἰΐοτο Ιοοο, ἢϊο χόμαι, οἔ 
χαίτας, οογγδοΐαπι Βα ρογροβίίο αι. Θυοα ΡΓῸ χαίταᾳ δοοσορὶξ 
Βοΐϑ8., αυὶ 58:8 τηδηῖι γογθα 50 γοπηχουῖ : 

: ἔπρεπεν ἄλλο 
οὔτε χόρυς χαίτᾳ, οὔτε χόμη κόρνυθι, 

δαάδηβ : « Μαϊϊιη οἵ χόμαι. » 

ΟΟΧΙΠΙΠ. « Ὑοΐαᾳ ἴαδοϊξ ροθία ργὸ ἱποο! ατηϊίδίθ ἔγαίν 5 
Ἑυοὶαϊβ, οοὸ ἀϊδ φαο 16 ῥυϊπιδη θαγΌδτη ἀδροβυϊί. » Χας. 
- 1. « Ἐϑί τέλειος ᾿πΐον Θρ Ποία Του β οἵ δ) ογυτη ἀθουΌγη 
ἜΒΟΒΠ5 Ασ. 946: 

Ζεῦ, Ζεῦ τέλειε, τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει. 

101 ΒΙοιηο)α., φαθτη υἱάβ οἔ δὰ ΤὮΘΡ. 111. Οοηῇ, 6ρ. 
244. » Β. --- - ἀ. 510 ΑΡΟ]ΟηΙά65 Χ, 6Ρ. 19, 1 : ἡδὺ παρεια- 
ὧν πρῶτον θέρος. --- ὅ αὐτίχα Οοάδχ, « αποα 50:0 [συ 6 
οοΥγαρίαμῃι μαθυϊΐ 186.. φαυτη ΟΥ̓ πάσογὰβ ἱπορίθ Δ ΠΟ 
ἃ ἀἰ5 Ρϑξαγαβ ἐαϊδβοξ αὐ ἘποΟΙ ἄδυτα βέαξίηι Βθηθτὴ ἴδοο- 

τΤρηξ. 1 Θηἰββίγηιπγ οἱ ἀρ{βϑίτηιπι αὖτις, υἱὐ 80. Αῃξρᾶ- 
ἰσυτη ΒΌΡγα 198, 6. ΗῸΪῸ οδιηθηἀαίίουΣ ἀμππὶ ουείδέ, φαοὰ 
ἢΐς Ροθΐία ηυϑάθδτῃ 'π μοᾶδ φυᾶτίο ΞΡρΡομᾶθο ὑπὸ γοοᾶθ]Ὸ 
ΔΞΟΙυΐο 5[πΠ6 οέθϑυγᾶ π5018 δϑξ : 410 ΠΌΤΏΘΙΙ Ποχϑηθίγὶ 6 Χχ 
Δδουϊουθ5 ἤπηΐ ἀβρουογοβ. » θολοῦ. 1, ». 138. 
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ΟΟΧΠΙΠ. « Τὴ Ραθυρουῖο ἀχονὶβ,, αἱ νἱάθξιν, Μαχίτηιβ 
Ψαποηὶ β8ογὰ οὕτῃ ὈγΘοῖθιι5. ἔδοϊξ. Νὰπι βδογὰ γενεθλίδια 
δυηΐ (ΟΡ ἃ αἰ5 [Δ01165. Τλ Ὁ] 6.15 ΠΟΤ 8. δὲ ΓθΠ Θο τ. ρᾶγ- 
ἔχπι Ργθοδηΐαν. Φυπο, Πἰ ψίαγιην ἡιαίον (ν. θρ. 364.),.. 
δ18. ΒΔΟΓΙ5 σανίβα, αιοὰ Μαχίπιο ἴπ γοίίβ ουὰξ ἀππιϊξ. » 
ΤΠ ΘΟ ΘΥγι5. ὙΘΥΪΒΙ ΠΝ ΠΠ6 1, 8η υθγθ, ροΐοδε ἀυθιίατὶ. Μαχὶ- 
ῬΉΒΠ δι 6 ἢ ΘΧχ Ὑϑῦβιι 4 δατηοαμπι ργΟΡΔΡ ΠΟ ςο]]οσὶξ 
ϑδοοθβίιι βδοθγἀοίθιη [586 Τα ποηΐ8. --- 1. Αἀ ΤΠ γαβατη, 
ϑ8181 Παυίαῃι, δα ΠΟΠΘ ΠῚ 6586 πϑίδτηῃ γοίογοβ ἰγαἀθρδηΐ. -- 
2 θνηπολίης Οοἃ., ΒΡ ΓΡοβίίο α. --- ἀ εἰ ὅσιοι ΗΘΟΚΟΓιΚ: 
εἴη ὅσοι Οοάαχ ; ἴσμεν ὅσοι Ρ]δη., 46 ἱπίοΓροϊαο ἴῃ οὐϊ- 
{Ἰ0Π68 ΟΙΏΠ65 ἰηγδοία ογδξ. ---- δ ἣ δ᾽ Οοά. 

ΟΟΧΗΙΝ. « Ροεοίῳ ρτὸ Απίοηϊα δᾷ {αιοϊπαιη ργθθ5. 
ὙΟΓΒῈΒ 5 ἀμ ϊατὶ πο ραΐξαν ααΐῃ ἀθ Απίοηϊα Τηΐπογο 
ἀρδίθγ, Απίοηϊ! ἐγ την ἱγὶ οχ Οοΐανία Π]Ϊὰ, φυδτὴ ὈγΌΒι5, 
Τὰν ΠΙϊα5, ἰπ τηδίνπποηΐο Βαροθαῖ : συ. ΡΙαΐ. Απίοη. 
6. 87, ΔΌτΙο. δὰ Ὀΐοη. 885. ἔ. Π, Ρ. 885. » ψας. --- 
1." εἰλειθυιῶν οἵ ἥρη δὲ Οοᾶ., ΘοΥΓ. ΠΟΥΥΠΙ. -ττ 2 πάτερ 
Οοά. « Βοτῖρϑὶ ουπη Βοίβκῖο πατὴρ, ΟΡ Ῥγοθάθηβ μήτηρ.» 
Β. -- 4. Βρίοηιδ, ᾿Ἐβουϊαρὶϊ ὑχογ. --- δ. « Πόσις 65: Ὀτα- 
58, 1ἱγῖ ὁχ ΟἸδιιάϊο Νόγοιθ ἢ] ; μήτηρ, Οοΐανϊα, 
Αὐδιιβέϊ ΒΟΓΌΓ ; ἑχυρὰ, ἰρ88 Τιἰνία. » ὕας. -τ-ο ὁ νηδὺς τοχέων 
ατωπαβ, τηδῖγο {ἰπηθη5 Γγαβίγα. 

ΟΟΧΙΥ: Ναυΐᾳ οχ ἰδιηροβίδίθ βαγυδέιι5 γδϑίθηι (αθῖγο 
Θχ γυοίο ἀδάϊοδέ, δυπάδιη 6 ργθοδίαγ αὐ ρδιιρογίδίαπι Ὁ 
ἶρ5ο ἃγοορδΐ. Ὑϑϑξβ Ἰοχυϊξαν. --- 1 ἐπεῖδε δυϊαθ γ. Ἄνεμος, 
δὲ οἰυβάδιη γν. Βοῤῥᾶς ΠΠὈγῖ τηΐγο ναγίδηξ ἱπίου ἐπέλεχε, ἐπέ- 

ληχε οἵ ἐπέλυχε. --- 2. Βυ Β)οοίαπι Ροίθηάατη ὁχ υϑγϑα 6. --- 
3 σοὶ " μι" χάῤδειρε Οοὰ.;: σοί με 54] Ππη88. « 6 (Δ Γῖ5., Γηδ- 
8015. ΠΟΙ 118, ΦΠΟΓῸ ΠῚ ΟΡ6 4υἱ Πηγβίθυ 5. Θογατη ἰηἰ ἰαίὶ 
βυπξ,, 6 ΠυοΕθιι8 Βουυδηξν, τη} σογαηξ. Ητιο ΤΡ Ϊ ΠῚ15 
(οἷ φυοᾶ ἴῃ Βωοίϊαᾳ ΟΡ γογατη τηγβίθγία οαϊ Τηγβέθυ 5 
Οὐγοσῖβ, δήμητρος Καδειρίας, σοπ]αποία ογαηΐ : Υ. δι- 
58. ΙΧ, 25 ; σοηΐ. 6Ρ. 301, οἔ Ογθυζοῦὶ δῳψηιδοι {. Η, 
Ρ. 349 8564. » ͵.αο. Βοῖδ8. : « Π6 ουἹα (ΔΡΙγογαμ δριὰ 
Βωοίϊοβ νἱάθ αυΐθουϑί. θὲ τηγϑί. θῖν. Ἂ. 14: Αβίου. 6 
α15. Οἀ}. ο. 15. 5 γ ρβίββα δἴϊαυη τι πὶ ἀ6 σαθὶγ 5 Ουτη- 
Βουϊδηάθμη., οἰ 15 αἰββουίδἐ οπθὴ Θοηβυ δηΐ 4αϊ} ἢἰ}}} η6- 
δ!ρυηΐ. -- 5. Ηἴἶπο ϑυϊάδβ : λώπιον " λαῖφος. --- 6 ἀλέγοις 
Οοά. ᾿Αλέκοις 65 σοΥΓΓΘΟΙΟ ἃ Οὐ οἷ5 ἔδοία οἵ Ἰδυἀ αἵϑ ϑῈμω- 
ἴδγο ἴῃ ΤΏ65. δίθριι. Ὀϊαοί. » 8. 

ΟΟΧΕΥ͂Ι. ΡῬμιοάφηϊο 5011 ᾿πβου θα ἴῃ ΡΊΔη. « ΟΠδγ. 
τῆι, Τγοϊηὶ ΠΠ1π5, υἱοίοτία ἰπ Ἰπ415 ᾿5[Πτηΐοῖβ Ῥαγία, 
Ναρίαμο ἔγθπμα, ρῃδίθγαβ οἵ {ιιὲθ ἃ] 1ῖὰ δ ΘΠ ΓΙ ἸΙΒΕΠῚ 
Ρουποπέ, ἀδαϊοδξ. » Χας. --- 1. « Ηἴπο δυϊάδ8 : κημός " 
εἶδος χαλινοῦ, ἢ φιμός. Οοηΐ. 6Ρ. 233. » Β. Οδρίβίταμη 
4πἰὰ πᾶγθ5. 8} ] οἱ διηριθοίἔυγ, φιλοῤῥώθων ΔρΡΕΙἸαΐαγ. 
ας. --- ἃ. ΤἸιοθδοκ. δᾶ ϑορῆ. Α]. 847, χρυσόνωτον ἡνίαν, 
Ρ. 372 : « ῬΙῸ δ1Ὸ ΒΑΘ ΠΪ8. δἰ ο θαηΐαΓ ἀστραγαλίσχοι 
ἐλεφάντινοι, φαΐθιι8 Ηοτηθῦὶ ᾿πίθγργοϑ δη. ἢ. Θ, 110, 18 
ἡνία λεύχ᾽ ἐλέφαντι Θχογηδία ἔπ556 50γἹὈ , ὈΌ]]ΠΊΒατι6 6}118-- 
πηοᾶϊ Θθατγποὶβ οράπεΐατη δηί]!Θπᾶτη ΡΒ οάθμηι8 υοοϑΐ 
τὸν περὶ στέρνοις κόσμον ὀδοντοτόρον, “ιοτηοαο Βοάϊθαιιδ 
ΡΒΔΙΘΓῶΘ ΟΥΠΔΠΓῸΓ ΘΟΠΟΠΪ8. ΡΟΓΟΘΙ]ΔΠ6ῖ5., ΔΌΟΡΙ ΠΏ ΒΟΙΉΘΗ 
γοΠδου πὶ βοπαΐ σαρίξιία 56 γροηἰιην. » --- 38. χαὶ συΐ- 
νην Οοά. οἱ Ρ]4π.; οἰσυΐνην 54] πηᾶ5.: χοἰσυΐνην δ᾽ ἔτι ῥ. 60 
ταρίγασα ΕἸάϊοκίαβ ἔτι βῖπθ δ᾽ 9046. ἴῃ ΠΕ Πγ86 Τηδηι8 
ΘΧΘΙΉΡΙΟ ; 564 ράγυπι ρῥ]αοθΐ. ἔτι, αὖ γ6] οἰσυΐνην τε ῥά- 
ὅδον τηδ] πὶ, ε ἀπΐδ ρ ργοάμποθπάο. « τοῖα συϊά νϑγίθε 
ποϑοῖο. » Β. --- 4ά Χάρμις τηδ]οθαΐ 54] Πγ858. --- ὅ Ψψηχτρὴν 
(σά. --- 7 λυχείνου Οὐ4. « Εοτγίαθ86. ἰάθη δϑί μυυγοίπυβ, 
οὔ]ὰ5 τηθπξομθπι ἴδοϊΕ Ῥαιβδηΐαβ Υ, 3. ΘρδυίδηῈ8 [αἴ -: 
ἀγαγὼν δ᾽ εἰς ᾿Ο)υμπίαν πώλους, καὶ οὐ δοκιμασθέντος ἑνὸς 
ἐξ αὐτῶν, χκαθῆχεν εἰς τῶν ἵππων τὸν δρόμον τῶν τελείων 

ν᾿ 



24, 

τοὺς πώλους, χαὶ ἐνίχα δι᾽ αὐτῶν. » “9760. --- 8 υἵα Οοἄρχ, 

ΟΟΧΗΥΤΙ. γϑίυϊα Μίμουν ἃν 5 ἰοχίογϊ ἰηϑίγατηθηΐα 
ἐοηϑθογϑί, ΚΒ, ]1ὰ ορὶστδιητηδΐ δἰίααοί βαργὰ Ἰοσαηΐξαγ, 
-- 1 ὀρθριλάλοισι Οοά., δ] ΘΓ Ρ]Δη. οἱ δυϊά, Οοηΐ. 6Ρ. 
174, δ. --- 2 λειομίτου χάμαχος Ουᾶ. οἵ ϑυϊᾷ., Δ᾽ ΘΓΌ ΤΩ 
ΡΙδη. τϑοΐθ. « Κάμαχες, αιποᾶ γογθυπι ΡΘΓ Δρροβ  ἰυπθὴ 
απ χερχίδας ᾿πῃσθηάθμῃ, Ρθοί 8 ΡΥ οἃ8 ϑἰβηϊ ποδί, 
αὐἰδὰβ Π]ὰ 8θὰ ϑβίδιηϊηδ Ἰυϊραηΐαγῦ, θη οχρὶοανὶξ 
ΒΟΒη οἰ ἄθγ. ἴῃ 1η4. δουρί. τοὶ σαβί. νυ. 7 ἴα, Ρ. 370, υδὶ 
ἀοοοί χερχίδα 6856 ΡΘΟ πο 40 ΘΟηΐα88 βίδιηΐπα αἰβοτῖ- 
μὴ ηδηΐαγ, (Ια 6 ΡΘΓου Ρ. Ηΐπο ἰοΐ δρ μία, χας δὰ 
Βοῃϊ τ ΔΡΡΙδυβὶ Ῥϑο 8 βρθοίδηΐξ. --- 3. Κτεὶς χοσμοχό- 
μῆς» ΡΘοΐθδῃ ᾿δηϊΠοιη., 410 σΟΙηδ80 ἸΔΠΔΓ ΠΤ ΟΥ̓ πδη Στ Υ. 
ΒΟΠΠΘἰδγ, ᾿θἰὰ. Ρ. 362. » ΧΨψας. Οοάϊοῖβ ᾿ἰγαγίαβ δαχτυλό- 
τριόον ΒΟ. ρβογαΐ,, 56 πτ Β ρογροβί[Π|. --- 5. σχοίνοις Οο- 
ἀοχ τϑοίδ ; δαὶ ὁχ ΡΊδῃ. σχοίνοισιν, τη], ἀ6 40 τηοπυϊί 
ἨἩΘΟΚΟΡΒ 1, Ρ. 104. Τῃ ἢπα ΡΙδῃ. ὀδόντων. 1π|6}}]σ᾽έαν 
ἄθηβ. Ῥϑοί ηΐ8. ---- 7. « Παλλαντιάς. 515 ποπην}}} ΜΙΠΘΥΥ ΔΗ) 
ΔΡΡΟΙ]αθαηΐ,, αὐ ῬΑΙ]Δη [15 Π]άτη. Ὑἱᾷ6 ΟἸδθιη. ΑἸοχ. Οομογί. 
Ρ. 24, ργη. δὰ Ἀρο]]οᾶον. ἔ. 11, Ρ. 746. » Χ72ας. Ὀεϊπάς 
« γυϊρο βαθύγηρως. Μυΐανὶ δοορηΐαπι, τηοπθηΐθ ἵ,. Ὀϊη- 
ἀουῆο ἴῃ ΤΠ65.» 8. 

ΟΟΧΙΥΤΠ. Παροπᾶῖῃ Ροοίᾳ Ὑϑηθυὶ ἀραϊοδί. --- 3 βαχ- 
χιὰς Οοάθχ ἃ ΡΓ. Πῃ.; βαχχειὰς 68. ΘΟΥΡΘΟΙΟΓΪΒ. -- 4. ἸΡή- 
« φου συμθολιχῆς ῬΓῸ ῬΘΓΙΡΙΓᾶϑὶ τῆς συμδολῆς τοοία ἰη- 
ἰογργοίαϊξυν βδτηδβίυβ. Εβί δυΐθμι ψῆφος γο] ἰρβὰ ρϑουηϊαὰ, 
4 ἃ 58ϊηρ0}}5. ΘΟΗΥἾνἶ5. ΟΠ ΓΘ Ραΐαγ, Ὑ6] ἰθββοῦα 4αῶ- 
ἀλη ἃ ἰἰβάθιηη ἀδία. » ὕας. --- 8 ηὔνασεν οοη]. ΤΟῸΡία8. 

ΟΟΧΠΙΧ. « Ρίδοπὶ ρορίδ ἱπ. βαϊαγη ] θι18 οογθασα ἀαΐ 
τ ΠΟΥ. ΗΟ ῬΔΌΡΘΓΘβ Οἰἰοηΐο5 ἴδοϊββθ, οοηβίδξ οχ ΜΔΟΓΟΡ. 
δαΐ. 1,. 7. - 1. Κηροχίτων, οοῇὰ φυδδὶ ἱπά ἴα. » “ας. 
Οοάθχ τυφηρέα, Ρ͵δι).. τυφήρεα. « Ηΐης ϑυϊάδ8 : τυφήρεα " 
τυφωνιχῆν. ἸΠΊΠΊΟ τυφωνιχόν. 564 οδ5Γ τυφήρεα ἃ ΠΟΙΉΪΠ6 
τύφη ἀογϊνδηάυμη, αυοᾶ τηοπβίγαυϊξ, ἤθὸ ὈΓΪΠΊ5., ΥἹΓ 
ἀοοίαβ «αὶ ἰῃ ΟἸδβϑῖοο Ὑαρυὶ Ὀϊαγῖο ἔ. ΧΥ͂, Ρ. 28, μυϊὰ8 
ἀἰβθομου ἱπίογργοίΐαίαβ οϑί οἵ ἃ [Ἀ]5]8. οὐ τοὶ ουὐβάδγη 
οοπ͵θοί αν 8 υἱηάϊοανῖξ, σοπαβαπδ οἵ φαυδηξ αΐθτη ἰγαοίαν ἐξ 
ΠΟΠΉΪηἶβ πάπυρος.» Β. Τύφη οδ[ ΒοΙθα Ρδὶ υβίτϊβ, αα 1ὰ- 
ΟΘΡΠἾ5 Το Θ 18. ἰηβουυϊοαΐ, --- 2. « Ὑ6ΓΡὰ λεπτῇ παπύρῳ 
δοοὶρίοηάδ βυηΐ 46 βοὶγρὶ οουξοθ, 6 4ὰ0 οαπᾶρθὶ Ποραηΐ, 
ἰοϑίθ Ρ]ηἶο ΧΥ͂Ι, 37 : δοὶγρὲ [γαρὶϊο5 ραζιυδίγοβηιο,... 6 
χιυιΐδιι5 ἀοἰγαςίο οοΥ 6, οσαποἰ: ἰμηιϊηϑιι5 οἱ Γπϑγῖ- 
διι5 δογυϊιινί. Ναΐαγδτη Ῥρυυδοθᾶπη Ὠἷοὸ οοτίοχ ΠΡοθαΐ, 
4υἱ ΒΘΙΏΡΟΓ ἱπίθ!]Πρὶ ἀθθοξ, ὉὉῚ ἀθ ράρυγο ᾿γομηβ δα ἢϊ- 
Ὀἱΐο ρίαν, ἀοσθηΐα 58] Πη88. δᾷ ϑο]ίη. Ρ. 705, α. Ἀθοΐθ 
ΒΟ ΠΊΔΠΠ.8. ΠΟΒίΓΌΤΩ δατηουϊξ οδτ τη θι5 ἀποθι8 ἰπ Αἢ- 
[80]. 1ᾶΐ. Υ, 6Ρ. 188, 189. Οδίδογυτη παπύρῳ Πῖο χτηράϊϑηα 
οΟΥΙΡΙζ, φαδπὶ Τιδίϊηϊ οοηβίδηΐον ργοάποπηΐ, Οοηΐ. Μω- 
γ Ρ. 311.» Ψψας. --- 8. « Οὀγθυμ γέρας γοσαΐ, 4ποὰ 
Βοπογυ απ 6] 6 η5 ἀοθοθαΐ Ῥαΐγομο. Ουοα δααϊΐ, ἣν δέ μ᾽ 
ἀνάψας εὔξηται, ἢοο νορδρδηΐ {μοθην ζα6676 δαΐι)ηο : 
ΟΟΓΟΙΒ. ΘΠ ΔΟΟΘη 515. {11 ῬΥΘΟ68. ΘΟΠΟΙ ρἰοθαπΐί. ΘΠ ΔΓ 
Ῥδλ5. ὈΙΔΟΟΠι5., τ Π]δίου Ἐφβί, ἀἰοῖς ζιισθην ΓΟ ογῈ 
δαίινηο, 6586 σαριΐ ἀοίορογ δαίιγηο. ΝΟ ἀμ ἔαγηιι5 
ἰδηθη, ααοᾶ οογοὶ δοοθηαθθδηΐοῦ ϑαίαυηο.,, Ργορίουθα 
Ροΐϊα 5 ἰἴΐα αἰχῖθϑθ γβίθγθβ. ΒΘ Φαΐβ Θηΐτῃ αἰϊ5 οἀραΐξ ΟὈπὰ- 
ΟΡ θδηΐξ, 4αστη οοποὶριΘθδηΐ ργθοθθ. » ϑοαϊέφθν δὰ γδν- 
ΤΌΗ. [0 Τῷ. Ρ. 40 6ἅ. ΒΙΡ. --- 4 εὔχηται δυϊά. ἴῃ Ἀκχουσίθεον, 
τὸ εἰς θεοῦ ἀχοὰς ἐρχόμενον. ἸπηΠη0 ΠΑΙΏΤηδ ΠῚ (180 ΡΓΘΟΘ8 
ἔστη οοηοορίαβ δ ἀβθουῦιμη ΔΌΓῸ5 ΡΟΥΥΘηἶβ86. ἱπαϊοδθαί. 
ΡΙδη. ἀκουσόθεον. 

.- ΟΟΙ. ἀδπογοϑδ οὐϊάδηη τα] θυ πππηθτὰ τα ρΡοοίδ. 
-- 1 ἐγώτ τὰ ἀτυχὴς Οοάθδχ ; ἐγώ τ᾽ ἀτυχὴς διυιϊᾶδδ:; ΘΟΙῚ. 
ΒΟΙΒκΙ 5. Τὴ ἤπια πολλὸν ( δὰ ὄλδον γοίογθηάτπι ) ΤΟᾺΡί 8, 

ΑἈΝΤΗΟΘΠΟΘΙΚῈ ΡΑΙΑΤΙΝΑΕ 

(υοα ΡΙῸ γδ}. Ἰθοΐ. δϑέ ἴῃ ἀπο οοα. Ξυϊάτ. Ἐτηθηδίϊο « η6- 
ΟΘβϑδυὰ» Υἶβὰ ἨΘΟΚΘΙΟ,, ἀαἱ ΤΟϑριογ ἀθρθοραξ, πὸ 4υΐϊβ 
ὄλδον τὸν σὸν ΘΟἩΪπηροΓΘΐ. --- 2 ὄλδιον ΔΙ χαοί τὶ Θυϊάο. 
Τὸν σὸν 6586 ἐμηι, {ἰδὲ ἀφαἀϊέιηι, ργὸ ἐμὲ, ορβογγαν 
Ἠρφοκογ. Ἑάοθαΐαν ὅσσον ἀπὸ χρ, 6 Βοἰδκὶϊ οοπ]δοΐαγα. --- 
3." μνιαροῖο " βαθυῤῥαίνοιο Οοάθχ, εἴ τὶ ϑυϊᾶδο γ. Μνιχ- 
ρόν. « Αἃ σύρη Υἱγ ἃ. οοηϊδθοῖξ βαθυῤῥίνοιο, πο δἀάϊία 
ἰηξογργοίδιοηθ.» Β. ἨθΟΚΘΓῸΒ : « Ταροίθβ μνιαροὶ οἴ βα- 
θύῤῥηνοι ΘΧΡΙοδΔηΐαγ υὐϊοκὲ [ ῬΓΟΡΓΙΘ ηυιιδοοϑὲ, ΤῊΟ]]} Ἰαπὰ 
γα τηθβο0 οΡαποίϊ 1 οἱ ροὶ 6 ἀθηϑα ἱπβίγιοιϊ, βθᾶ δὴν 

᾿ἀ6. ῬΕΙΙ6 ἀϊοὶ πϑαυϊξ:; φάτο ΑΕ ρ ο τοἀάοηδαπι μΐο 
βαθυῤῥίνοιο. Τ᾽ απϊοδπ) δυΐθιη τα] Υὶ ΠΟ Ὀ ροοίαμη ἄθηο 
ἀοάϊββ6 ραΐεΐ ὀχ υ. 7: ὄφρα χιτὼν μὲν χρῶτα περισχέπῃ " 
ΘΔ" διηθη,, Ἰ᾿ἰοθί υἱ]]οββϑι ήδη, ἀἰοὶ ρο886 τάπητος. ἐνδυτὸν 
7 δοοθβίαβ. πϑιΐηὶ ραΐο Ρουβαδάθοιζ. Οοϊητηδΐθ, φαοὰ ροβί 
ἐνδυτὸν ροπίξαγ, 50] αΐο γυθῦθα ἰΐὰ ᾿ππροπᾶδ βυηΐξ : ἐνδυτὸν 
εἰδόμενον ποοφύρῃ εὐανθεῖ τάπητος μνιαροῖο, φτ᾽οδέϊΒ Ρᾳα} 
ἰαροίϊδιι5 ἀηδὲς υἱ ἰο5ὶ5. » Ἠοο τϑοΐθ, βθα βαϑυῤῥαίνοιο 
ΠΟΙ ΠῚ 6586 β8ηδίμπι Δρραγοθί. --- 6. Ηΐηο ϑυϊἀδβ : νάρδος" 
μυρεψιχὸν ἔλαιον. --- 8 εὐειδὴς ἀτμὸς ἔχει Οοᾶ,., οὐ. 
ΘΙ ΠΊΔ8. 

ΟΟΠῚ. « ἈΡοΙ πὶ, ουἱ ἰη [αϑεϊσῖο ργοιηοηζου ἴῃ Τιδιιοὰ- 
αἴὰ Ῥϑηϊηβα!α θηρία οὐαί ᾿ἰδΐθ οοπϑρίουσπμη (ὙΠ, 
“Ἐπ. ΠΙ, 274), παυΐς ἰδηυΐα οὐουιηΐξ τηῦσπογᾶ,, [διιβίδπι 
ΠΥ σα Ομ Θ ΡΙΘΟΔηΐθ8. » 9.6. -α 1 τηλεσχόπον (σά. 
804 τϑοΐθ ἃρ. ϑυϊάδῃη). « Ουἱΐ πο : αἰπύ ὑψηλὸν, μέγα, 
Εχν. 3 : δαῖτας" εὐωχίας. Αἃ γδΙβαπὶ 4 : ὀλίγῃ, ἀντὶ τοῦ 
μιχρᾷ. ἈΌΓΒΙΒ ΘΧ Υ. ὅ : βραχυφεγγίτης, ὁ ὀλιγοφαής. » Β. 
- 2 τὸν ἠϊονίωι Οοἄ.; ΘΟΥΓ. ΒΘΔΙΓΠΏΔ8. ---- 6 ἢ οἴνγης Οὐαδχ : 
ὄλπης ϑΔΙΤη85. « ἘοΥβδη πινομένου, δοίίνα. Οοηγοτίὶ οὐ 
ἴχτη πινόμενον 56 ηϑι1 ραϑϑῖγο. ΘΠ σέλας λύχνου Θ[Ἰϊοϊα- 
[τ ΘΡΙθΙ[Ο οἷθο, ἰρϑυτη σέλας ἀϊοίαμη {πἰΐ πινόμενον ἃ 
ῬΡοοΐα ἀοοΐο ἃο Ἰδβθουγίοβο. » 2. Οὕτῃ ἡμιμεθεῖ σοῃίδι ΡΠ Ϊ- 
Ἰοάρθιῃ. Υ, δρ. 4, 2. 

ΟΟΙΠ. « ΝΟΡΙ οὐϊάδτη τ] οτὶ, ἐογίαβϑϑθ Οοβαγὶβ οοη- 
Ἰυρί, γΡοοθία Βἰθουηο θη ρονΘ Τηϑ]υ ΘΧχ ΡΥ ΙΘΥΙ ΕΠ δηπὶ 
Ῥγουθηΐα ἴθ τηδοι]α βουνδίαπι γαἱ{ξ, ΜΔΙΌτη Ἰοαυϊίαν, 
- 1 στρούθιον Οθά., αἰΐογαπι διι1448 ἴῃ Ποίη οἱ ῬΊδη. Εβδί 
τ Δ}1 οΥ̓ἀΟΗΪ 5ρθοίθβ. ΘΟ] πι8. Π 6 βδηϊξ. ἱποηᾷα ο. υἱΐ. : 
τῶν Κυδωνίων μήλων τὰ μείζω τε χαὶ ἡδίω χαὶ ἧττον στρυ- 
φνὰ, ἃ στρούθια καλοῦσιν οἱ κατὰ τὴν ἡμετέραν ᾿Ασίαν 
Ἕλληνες. » Ψας. Ὠρίηάδ ΡΊδη. ἀφ᾽ ὁπλοτέρης, Τηδ]6. « 51ι1- 
ἀδβ : ποίη, ὁ ἐνιαυτὸς παρὰ Καλλιμάχῳ, παρὰ τὸ ἅπαξ χαι 
μόνον ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τὴν βοτάνην φύεσθαι. ἱᾶ6 ποΐ. δὰ Υ, 

6Ρ. 627. αγοί,δημμπι ἐπι [οὐδὲδ πῸπ Τοϑροηᾶοθί συθθοῖβ 110. 
τηοᾶο. » ΜΒ. --- 2 μνιαρῷ ΗδΟκΟΓαΒ, δὲ Ἰἅτη ΟἹ τὴ σΟη]Θο6- 
Γαΐ 9}840005. δἃ Απαϊθοΐ υο]. ΧΙΠ, Ρ. 7. Οοάθχ νιαρῶι, 
ΒῸΡΘΓΡΟΒΙζο ἃ σοΥΓΘοίο Ὁ ε, αὐ οβϑοΐ νεαρῷ, αυοάᾶ ἸΘρΙ 
ἃΡ. ϑυἱά. οἵ ΡΊΔη. --- 3. « Ηΐης 5483 : ἄσπιλος, ὃ μυὴ ἔχων 
σπίλον τινά. Εχ Β64αρη 1 γ θὰ : ἀχμὴν,, ἀντὶ τοῦ ἔτι. Π]- 
ἄδιη ἃρορὺ. Ῥδγ. ἀχρεμόσιν, φυῃοα τορορὶ ΡΓῸ συ]ρ. ἀχρέ- 
μοσιν. Ὑἱά6 ποῖ. δὰ ΙΧ. 6Ρ. 3. » Β. -- 5 εἰς δέ σ᾽ ἄνασσα 
Οοά. εἰ δυϊά.;: εἰς σὲ δ᾽ ἄνασσαν ΡΊδη. « Εἰς σὲ δ᾽ γγῶώ- 
ἔ]}, η6 σέ, αυοᾶ οϑΐ ἴῃ δΔηΠθϑὶ., δ᾽ βίο ηθ οὈΒΟΌγ ΑΓ ἴα. 
οὶ : ἐν ἑπαὴν φλαίἑαηι. ΝΟ ΡΓΟΡΙΪΟ δυΐθιη 5θῆϑα δοεὶ- 

Ῥἰθηάαμη 6886 ὀπωροφορεῖ, ΒρΡΟηΐΘ Δρραγοῖ. »"»͵ας. 

ΟΟΙ]Π. ϑοβδηᾶον υθηδίου ΝΥΤΊΡἢΪ5, Ρδηὶ οἵ ΜΟΡΟΌΤΙΟ 
ΘΘΓΥΟΓΌΙῚ 800] 18 ἀραϊοαΐ. --- 1. « Ηἴπο διυἀ5. : σπήλυγ- 
γες᾽ σπήλαια, χοιλώματα. Ἐχ ν. 2 : εἴδει" στάζει. ΕΤ, 
πρεὼν,, πρεόνος ᾿ ὡς πρὼν, πρωνός.» Β. --- 8 Πανὸς τει- 
χήεσσα ἃρΡ. ϑυϊά. --- 4 κασσαίης Οοάθοχ, ΟΟΥΡ. ΗΘΟΚΘΓΙΒ : 
« Βᾶσσαι τορίο Αγοδᾶϊδο. Ὑἱοπᾶ τη ηΠ} ΟΟἰΥΟ., Θχ 400 
ἴὉπ5. ργουϊ!; υἱᾶθ Ῥαυβᾶη. ΥΠΙ, 41, ὃ 7.» δδροθδι. 5 
βησσαίης, « ἃ βῆσσα, υἱ ἃ ὕλη οβὲ ἰδ ὑλήεις ΔΙ 
ὑλαῖος, οἷο. Ηδης [ὈΓΠδτ ἰδηαιδιη σης! 6 Ὠᾶθοί ΒΓΟΡ ἢ: 



ΙΝ ΘΑΡΌΤ ὙΠ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
Βγω. : Βῆσσα, πόλις Λοχρῶν... ὠνομάσθη ἀπὸ τῆς τοῦ ἰάπϑυ Ὁ 
φύσεως, ναπώδους οὔσης" τὸ ἐθνιχὸν Βησσαῖος. » 54] Πη88. 

᾿ς Φοηΐ. Κασταλίης, ΒΡαποκίι5β Κωρυχίης, ἈΘΙΒκῖ 5. Κρισαίης. 
θοϊπᾶθ Οοᾶ. λίλογχε. --- 6 λιθολογέες Οοᾶ., οοΥτ. Καυϑίο- 
ΤΙ. « Πρέμνα γερανδρύον ἰης6]]} σα νοίαβέμμι β(ἰρ᾽ἔθτη, δὰ 
4ᾳθ γϑηδίουοϑ ΟΔΡ ΔΓ ΌΤῚ ΘΓ ΔΓΌΤΩ ΘΟΓΉτἃ Δ] ἰβᾳο οχὰ- 

᾿ Υἱδβ αἰῆσογο βοϊθθαηΐ. ΛΑιθηλογέες Ἑρμέω ἱδρύσιες 5αηΐ 
Ἰαρίἀσπηι δοουυὶ {αὶ ΜΘΓΟΌΤΙΟ ΒΟ] δηΐ ὀχβίγιϊ, ἑρμαῖα 5078 
ἕρμαχες ἈρΡρΟΙαϊ ; ἀ Φυϊθ8 γν. 56}0]. οἵ Ἐυβίδίῃ. δὰ 
Οανγββ8. Π, 471. Ουὰ ἰογπηὰ ἐπϑυϊηΐ ἰη 6} }Πσ! τ ὁχ Θίγα ΟΠ 
ΧΥΤΙ, Ρ. 818 (694 864. δα. Πἰάοξ.), ΡῚ ν. ΟδβδῸ. » ας. 
-- 7. « Νοβεῖο δὴ αὐταί θ᾽ 5 π1 πὶ 51[. ϑουυδίιγη., γοίδ το 
δὰ ΝΥ . ΟΟἶθ5 δηΐτη 8}115ῦ » Μ᾽. Αὐταὶ 8ῖς ἀϊοϊξυγ 
ῬΓῸ ὑμεῖς. [π᾿ πο Οὐάδχ δέχοισθε, 50 ΡΟΓΡΟΒίίο ε. 

ΟΟἸΙΨ. « ϑδευίρίαπι δδὲ ἴῃ δ δεν] ατ., μοτηΐηθηι τη 0}}}- 
ἴ6 αἰ Π δηΐου, {αὶ ασπὶ δὰ ἰπΙΌΓῸΒ ἀθβο ΒΟ Γ5. ογαΐ, 
ἀρραγδίαπη τη ἰοὶ σα Ῥτίᾶρο ἀθδαϊοαυϊξ. --- 1. Ἀθοΐὸ 

ΟΜ 6Πδχὶξ Βοβικίιιβ Βοτηΐποπι ραϊ]ιοιη βἰσηϊβοατί, «αὶ 
{υἷ4. ταῦ] θτῖα μαι θαΐαγ, ἀνδρόγυνος γοσδίαγ : ἰάθη 8 

Παφίη δρῦς μαλαχὴ, σαΐδ ἰπῃ ὙΘΠΘΓΙΒ 5ἰηϊδίγοθ βουυ 0 ΘΟη- 
βϑηπδῦδέ  Ογωροὶβ δηΐτῃ Φαϊουϊα ἀηποβαμπ δρῦς ΔρΡΡΕΟΙ]δίαΓ. 

᾿ς Βἷο ἀδ γοίυϊα Ἠογδίϊιβ σϑττη. ΕΥ̓, 13,9: Ἀ)ΊΟΥ͂ ἱθιροῦ- 
ἐηιι5 ἰγαπδυοϊαΐ αὐἱα5 ουεμουβϑ.» 766. --- 8. « Οοάθχ 
Ἃ ὑστίνοιο, οἴ 5'. βυ 1488 580} Ὕστινος, βάμματος εἶδος. 
[Ὁοά. 1εἰᾷ. ὑσίνοιο.  Ραγαὶΐ Υἱγὶβ ἀοοί5. ὑσγίνοιο Βογ ΒΘ ηΐ- 
μυ5. 6 Ὠγβοίηο ἢογθὰ υἱάθ Τιᾶσγδησ. δὰ ϑὅϑηθος (Όη90]. 
Ηεὶν. 11, ἔ. Υ, Ρν.. 231. Ἀυγβυη Ἰΐπο δυϊάαβ : θέριστρον " 
θερινὸν ἱμάτιον. ἱάθ τηθὰ δὰ ΤΗροοτξ. ΧΥ͂, 69 οὰ. 866. 
1ιοχίοοη ἴῃ ἘδΌνίο. ΒΙΌ]. αν. ἔ. ΥἹ, Ρ. 645. εἱδηΐμ8 ἵ. ΤΥ, 
Ρ 628 : ἐφόδει δὲ χαὶ τὸ τὰς πολλὰς τῶν γυναιχῶν σπαθᾷν 
χαὶ παραναλίσχειν εἰς οὐδὲν χρηστὸν, βαμδυχινὰ ἱμάτια χαὶ 
βύσσινα, καὶ διαφανὲς χιτώνιον, χαὶ χροχωτὸν χαὶ θέρι- 
στρον.» Β. --- ἡ ἀνδρολιπεῖς Οοά. οἵ δυἱά.: οΟΥΤ. 5] Πη88. 
-- ὃ τρυτοδόχην " χοίτιδα ὁ παμδαχίδων Οοάθχ. « Ηἰπο 
δυϊᾶδβ : πάμδαξ χαὶ παμθαχὶς, τὸ παρὰ πολλοῖς λεγόμενον 
βαμδάχιον. Ἰάθιη τρυτοδόχην ἰηΐογρτγοίαίογ τὸ ζυγὸν τῆς παμ" 
βθαχίδος. Ἀδοορὶ Τουρὶϊ Ἰδοϊϊοποιι γρυτοδόχην, 4: οἵ ρμ]ᾶ- 
Ουἶββ6 υἱάθίυγ 1,.. ϊπάοτῆο. ϑυηΐ παμθαχίδες 1 δηΐο, 
4πθιὴ το Ἰαυᾶανΐ, βαμόυχινὰ ἱμάτια. » Β. δὶ βαμδύ- 
χινα (510) οἰἴατη π᾿ ἀπ ἰαυϊββίπηο οοάϊος Τιδυτγοηίίδηο. ὙἹὰ 6 
ΤΠοβ. Υ. Βαμθαχὶς. Ρ. 99. --- 7 ἑταιρίοις σοα. Βοίμϊι8 
γοΥ τ απιϊσογιηι, Βοῖ58. ἡιϑγ ἰγιοϊ δ. 

ΟΟΕΥ. ΒΟΡυΪευβ ἰδυτὶ ἔδγοοϊθη 5 οογηῖ, 4αοα οἰανὰ ἔγα- 
ϑουδί, ἀγθουῦὶ δἰ πρι. --- 1. « Ηΐηο 5485 ((] ἸοΠΐο85 ΤΟΥ ΠΊὰ8 
Οἰου) : χόλον" χολοθόν. Ἐχ Υ. 2 : ἀτιμαγέλου" μὴ συναγελα- 
ζομένου. Ἐχ Υ. ὅ : ἰξύας, τουτέστι τὴν ῥάχιν. Εἰ βούτας " βοο- 
νόμος. ἔχ ν. 7 : ἀπεχράνιξε᾽ τῆς χάρας ἀπεχώρισεν, ἀπέχο- 
ψεν, ν Β, Τιοσοθαίον οὑμδραχιώτας, αποᾶ οοττοχὶξ ΗΘΟΚΘΓ. 
- ἀ ἐξερέων Ηφδοκοτιβ, 60}]. ΑΡ0]]. ΒΒ. Π, 695. Γαροθαΐοῦ 
βἰπθ 56Π81ι ἐξ ὀρέων. ἴῃ ἔπα δυϊά,. ἠϊόνι. ΒΟΒ σγδρθ γοϊϊεΐο δὰ 
Πανίυτω ἔγῖραβ οδρίαθδί. --- ὃ αὐτὰρ ὃ Οοά., ποη ὃ. ὙἹάοΙΙοοΐ 
Βο58. --- ὃ ἐκ πλαγέων Οοάᾶ., ογΓα88 ᾿ἰΐογα λ; ἐχ πλαγίων 514. 
ἴῃ Βούτης. Ἰἰάθτη οἵ οαᾷ. ἴεθ᾽. « 516 ἀΡΕΓ Οἀγ885. Τ, 451, 
ὀδόντι λιχριφὶς ἀΐξας, ἱ. 6. πλαγίως. ΒΒ ]οιι5. ᾿ΓΓαΘηΐθιω 
εἴανα ὀχοθρογαΐ, αἱ Ηθγοῦ]θβ Αοβο]ουτη οἷ χέρας θάτερον τῷ 
ῥοπάλῳ τῶν χροτάφων ἐχπρεμνίζει, ΡΒΠΠοΒίΓ. σπη. ΤΥ, Ρ. 117, 
15.» ζ.66. --- 7. « Ἐβῖ ἴῃ αὐτᾶς φυοὰ ἀϊδρ!᾽οοαΐ τηογῖΐο. ΕἸ6- 
ΘΔη5 δϑὲ βιιβρίεϊο Βδιβκιὶ, αὔας. ΝΒ] ἰἀγηθη τηπΐαυϊ. 511 

: αὐτᾶς ΡΓῸ ταύτας, φιοα οχβροοίαθαίαγ ; οοηΐ. 6Ρ. 262, 4. » 
Β. 510 οἰΐατι 7808 Ρ. 186. Τηροπίοβα Ὁ. ϑομποίἀθυ8 δὰ 
ῥόπαλον τοίοτί, οχ ἀχράδι ἰδοΐαυγα, υὖ ἴδηι ἀχρὰς ΤοοὶΓ Ϊδΐ 
«υοᾶ ἴρβα υὖ ῥόπαλον σομηραγυογδῖ. --- 8 εὐμύχω 461) ΥἹν 
ἀοοίαβ οοπίθοϊξ, ἀ6 ἃγθογθ, 00}}. Ηδβἰοᾶ. Ορ. 510 : μέμυχε 
δὲ γαῖα χαὶ ὕλη. Ο'ο ποη ἰηβοϊθηΐ 8 ἀϊοϊαν εὔμνυχος 

χλισία θουτὴ τηπρσιοηΐ απ Ρ]ΘηΔ. 

οδδ 
Βοαυϊαγ ἴῃ Οοαΐοα  ίοαογὶ Ζοιιᾶ ΘΡ᾿ στη πὰ ἴὰπι σα ρτὰ 

Ῥοβίξατη ἢ. 106. 

ΟΟΠΥ͂Ι. Το μηᾶ : ἰαμθιχόν. Τη τηᾶτρ. : ὡραῖον. « Τὴ Νῖοο- 
ῬΒοπέθῃηι ΜΙ θβίαμα, ΡῈ ρΊ]ΘτΏ, {αθη ΟἸ πρὶ υἱμοθηΐθην 
Π6 ΦαΡΡ ἴον φυΐϊάθγη βἰπ6 τηθέτ υἱάδυα ροΐαϊξ. -- 1. Τὴ ἴδαγο 
ΟΟΥΥΪΧ ΡΑΓΒ γ᾽ Ἰββίτηδ ; απᾶρ σαὶ ΗδγουΪθη Πηχογαηΐ ξία- 
ζυαγῖ, ΘΟΓΥ ΘΘΤΩ ἱπρυ πηῖ5 δα ἔδυγὶ βία  πἀϊπου Πηχῖββο οχὶ- 
5ΕΠπδηΐαῦ ; 4185 ΝΥ ἱΠΟΚΟΙ πὰ πηΐ δδὲ βθηΐθηξία, ἤοη. ἱποά. 
Τγαΐίί. ργοίϊηι. 1, Ὁ. χιχπι. ΤΑΊΘη. ΟΘΥΥΪ Θὰ ΙΔ ΒΟ ρα] - 
βίΓοα5. οὐ οἰοθαΐ. » ὕας. Οουτίσιξ βαρὺν ΗΘΟΚΟΙΙΒ, 00]]. 
ΤΒΘοΟγ. ΧΧΥ͂, 145 : κατὰ δ᾽ αὐχένα νέρθ' ἐπὶ γαίης χλάσσε 
βαρύν περ ἐόντα. « Ηἰπο ϑιυιϊἀδ8 : τένοντας " τραχήλους, τὰ 
διατεταμένα νεῦρα. Εχ Υ. 2 : Ἄτλας ὃ μυθευόμενος τὴν γῆν 
χαὶ τὸν οὐρανὸν βαστάζειν. » Β. Οαἱϊ σιδηρέους, χόμην, οἴς. ---. 
2. 6 οομηᾶ Ηθγου] 15 786. εἰΐαΐ ΝΥ ΊΠΟΚΟΙ ΠΝ. Ηἰβέ. ἀτί. ῥ. 46, 
ὅ6, εἴ Τ͵γαίξ. ργοϊηι. Ῥ. πνπι 564. --- ὃ πυγμὴν ΡΙδη. 

ΟΟΠΥΠΙ. « ΑἸρΒογᾶ, υἷπὸ ἀθβίϊπδΐα, Θοηααθυ ν χαοᾶ 
{ΓΌΤΩΘΣΟ ἀββουυδπο 5} δα ἴδ. ---- 2 ἀνδριχοῦ ϑιυϊαδ 
ἩΠθτὶ Ῥγεθίθυ ἀπυπι, 56 ἃ δυτῃ ορε τη τη. Ὑἱπαμη Α ἀ γἰδίϊοιιπι 
Ῥγὸ Παϊϊεο, φαῖα ῬῈΓ Αἀτίαςοπιπὶ γοὶ ἸΟηΪα ΠῚ ΤᾶγΘ ἴῃ 
Οτοΐδιηῃ το θαΐαγ. » Ψας. 

ΟΟΕΥΊΙΠ. Αρτίοοϊα ροβί ἸΆΓσϑ ΠῚ τηθϑβοῖη ΟΟΥΟΥΙ 5δογὰ ἴα. 
αἷξ. --- 1. « Ηἴπο δα 8 : ὄϊν" πρόδατον. ἘΓ ἐπόγμιος Δημήτηρ, 
ἡ ἔφορος τοῦ θέρους. ΕΧΎ. 2 : φθοῖς, φθοΐδος, ὄνομα πέμῃυ»- 
τος πέμματα ἃ τοῖς θεοῖς μετὰ τῶν σπλάγχνων ἔθυον. Εχ 
Υ. 3: ἄντλος, ἡ συγχομ:δὴ τῶν ἀσταχύων ἐν τῇ ἁλῷ.» 8. 
- 2 τροχιὰν Οοἄ. ἃ ᾿Γ. πῃ. οἴ ϑυϊάδβ, τροχίαν ἃ ΠΟΥΓΘΟΐοΓΟ. 
Ῥοΐπᾶθ ϑυϊᾷ. φθοΐδας. --- 3 ἁγῶιος Οοἄ. « ἴλντλος 65: ΔΟΟΓΥΙΙΒ 
τη ηΪΡΌΪ] ΓΤ. 5 σηὶ ΠοαίΣ Ὑϑη! ]δπαϊ ποροίαπι. ΤΊτηθοιι5 
ΙΧ Ρ]αΐ. : Βράσσειν, ἀναχινεῖν, ὥσπερ οἱ τὸν σῖτον χαθαί- 
ροντες. --- 4 Κριθῶν (8ὶ6) δυϊά.: υπἀδ ἘτπΠΟΚ, Κρίθων, φαοᾶ 
0 ΒΘ4ΌΘ6Π8 εὔχριθον ἁττ  ἀεΐ. Γεωμορία, ιιοά ΡΓΟΡΓΙΘ ᾿ρβΌγα 
ΔΡΤΌΙΩ 5ἰσηϊοαΐ, Πα ΡΓῸ Πη6556 υἱἀθίμιτ μοί  ΠΊΠη. ---- 6. ΡΓῸ 
ἄγοις Θχβρθοίδθαίνγ θείης Ὑ6] βίπ]!]6 αὐ. Οὐᾶγθ ΟΠΠῚ 

. οἰ βκῖο βευ ρβουίτη σὺ δ᾽ ἐς Κρήθωνος ἄρουραν πᾶν ἔτο: εὖ- 
χριθον ἄγοις. » Χ9ας. Ουἱ ἰῃ ποίξ. Τη58. ἀρούρᾳ οοπἠϊοῖξ. ΡΔ5- 
ΒΟΥΪῸ5 ΒΟΓΡΕ. Γηΐβο. Ρ. 201 σαϑοθ ἄνοις. 56 ἃ δοοράθηΐο 
ἰθιΡΟΥΪ8. ποίίοπθ ροδίϊοθ ἀἴοὶ ρο5886 υἱἀθίαν Οογος εὔχριθον 
ἄγειν ἄρουραν, αἱ ἴῃ Ιοσο 46 ΤΟῸΡ 8 σομράγαυϊί, ΧΙ, 
6Ρ. 107, 2, Χάριτες 5 δαἀοιηΐαν ργΘΟΙ͂Ριι5 : Διονύσιον χαὶ 
εἰς ὥρας αὖτις ἄγοιτε χαλόν. 

ΟΟἸΗΧ. « Ῥἰνογθίυτη υἱδίου 8 οὰτη ΜΟΓΟΌΣΙΪ βίδέυα ἃ 
ῬΌΘΓΟ, ἴῃ σογίδ ΝΠ 08 ν᾽ οἴου, ροϑβίίδ. --- 1. Ἄχνουν Γοβρθοία 
Βα ϊίο δὰ ἀδαϊ οδης15 εἰαΐθιη.» Χ.α6. «Ἠΐηο δυῖϊαδ8 : ἄχνους " 
ἀγένειος. Εἰ ὕσπληξ᾽ φραγέλλιον, ἀφετηρία. Ἐχ Υ. 4 : στάδιον, 
ὃ τόπος τοῦ ἀγῶνος. » Β. ΡΙδη. ὑσπλήγγεσιν. -- 2 δαῖμον ἐύς 

Οοᾶ., ἴῃ οὐδ Τηδγρίηθ ΟΟΥΤΘΟΐΟΥ : γρ. δαιμονέως. Οποᾶ 
οἀϊξαγ. ΡΊΔη. δαιμονεῦς. « Δαιμονέως Ποη δάδποον υἱ στῶ - 
Οὕτη ΠΟΙΉΘἢ ζαΐ856 ογθάδηη. Νθαιθ ῬΒΠΡΡαΒ ἴΐα βου ρβίξ, 
βθα οογγθοίου Οοαϊοῖβ. Ὁπῖιβ ἸΙἔογ τηυίδξοηθ οχὶΐ Δαῖ- 
μένευς, Οὔ} 8 ΠΟΙΉΪΠ5. ΘΧΘΠΊΡΙ απ ΠΔΡ68 ἃΡ. Ῥδιιβ8η. Α6}. 
ΥἹΙ, 2, 8]]1΄ο5486.» δοίη οῖ;. Ῥ. 322. --- 5. « Ἑλὼν ο5[ ΒΡΆΠΟΚΙ - 
φοΥγθοίίο ργὺ βουρίο ἔχων. γε ατοί5 ἔχων, αυοᾶ 
οτηπἷπο πο οοηγϑηΐΐ Ἰο00. » δ. --- 6 ἠερίους ΡΙαπαᾷ., Μοτ- 
οὐτίαμῃ αἰΐρεάφηι Ἰοχαὶ ΟὈ] 8. 

ΟΟΙ,Χ. πῃ ΡΊδη. οϑὲ ἄδηλον. ΤΌΠΠ θιηΐπὶ δυΐθπη ἤοο 
δρ᾿σγατηπιὰ δρτορίθ δηϊπιδάυθυ ἨἩθΟκΟΓΙΒ. 1, Ρ. 176, 
« ΠΡ486 58{15 Ῥίθηθ ἰῃίθ οὶ ῬΟθ86., ὨΘΩᾺΘ. ΡΓῸ ᾿ΠΒΟΓΙΡ(ΙΟΠ6. 
ΒΑΡοΥὶ, Φα απὶ ΔΓ ΟἿ5. μ0:} Θη ΠΟ 81} Δα αμη, ὨΪϑ] οχ Ἰδΐθυθ. 
εἱ ορροηδίτν δ᾽ίθγα πὶ θρργδιήγηα ΟΘΠΉΪΏΙ, ΔΙ ΘΓ], αὐ υἱ46- 
ἴαγ, Ναβὶ βἔδξιιδθ. ἱπβου θαπάσμῃ, φιοα Ἰορίαγ ΡΊδη. 205.» 
101 δ]ῖα φυοχαθ δορί στδιητηδΐα ἢ 068 ΘΟμηροβίία ἴῃ ἤδηο 
ΑἸ 5 βίδίαδιη ἃ Ῥγαχίζοϊ ῬΏΓΥΠο διηΐοθ ἀοηδίδηι, Δ 
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886 δυΐοπι ἘΠ Οϑρ 15 ἀοαϊοαίαμη., ΡΥ ϊπλαη ᾿ρϑῖαβ ΡΡαΧ 0} 15 

{σἱ46 Αἴμοη. ΧΙΠ, ρ. 591, Α) π. 204, ἀοίμαο Ψυ] δηΐ Ἐσν) Εἰ 

ῃ. 203, οἱ Προ Ταγθηζ πὶ π. 206. ΟΠ ηΐ ἀυΐοπὶ δρῖ- 

στδτηπιδ Ἰοσθηπτη δὲ ατέθ ᾿0 0 Ποδίγι : 

᾿Ἀντί μ᾽ ἔρωτος Ἔρωτα βροτῷ θεὸν ὥπασε Φρύνῳ 
Πραξιτέλης μισθὸν καὶ θεὸν εὑρόμενος. 

Ἡ δ᾽ οὐχ ἠρνήθη τὸν τέκτονα " δεῖσε γάρ οἱ φρὴν 
μὴ θεὸς ἀντὶ τέχνης σύμμαχα τόξα λάθῃ" 

ταρθεῖ δ᾽ οὐχέτι που τὸν Κύπριδος, ἀλ)ὰ τὸν ἐχ σοῦ, 
Πραξίτελες, τέχνην μητέρ᾽ ἐπισταμένη. 

Ησης ΑἸοτοπῖ ΡΥΑχ 6115 [δτὰ ῬΉΓγ 6 Ὑοὶαΐ ἴῃ ᾿ρϑἃ ΑΠΊΟΥ 8 

ἀτγρο, ΤΙ ΘΒ 15, Ροιἱξ. --- 2 ὑπὲρ λέχτρων ΟΥ̓́Θ] 5. ἴῃ ΑΡ- 

Ροπᾷ. δὰ 1βοογ. Περὶ ἀντιδ, Ρ. 404.,. φαοᾷ τροοθρογιπηΐ ΒοΪ88. 

οἱ Βοί!ι.; ὑπὲρ λεχέων ΦΔοο 518 ἴῃ ὉΠ ΕἾ Πλ80 Τηδηπ18 ΘΧΘΠΏΒ]Ο ; 
ὑπὲρ τέχνων Οοᾶ., ΡΊΔη. οἵ δυϊάδ8. ΟἸΐγὴ 780. ὑπὲρ χτεύνν, 
οὐ αἰυϊίας ῬοΉ 615 ὁ0Ρ6 σοηιρανγαίαξ: Ῥτὸ 40 ΗΘΟΒΟΥΙΒ 
χρ]οθαΐ ὑπὲρ κερδέων, 6011. ΘΔ] τάδ. ΧΙ], 6Ρ. 25. θοῖμάο 
Ἵοροθαίυγ Θεσπιάσιν, « φιρα Τηθ ΤῸ ΔαΥΘΥΒΔΤΙ ΤΩΟΠΙΪ: 1,0- 
Ῥοοκίαβ ἴῃ Βαϊ. Οτγδιημι. ἔ. ΤΙ, Ρ. 352. Βοβιπθηάιη 
ἀυοᾷ ἰρ88 τηθιηθγδηδ Ῥαϊαίηδ οἵ δῖ ορίϊμηὶ ΠΠΡυὶ ργῶ - 
Ῥοηΐ Θεσπίεσιν (510 {1|, ἀρ δηΐ Θεσπιέσι) ΡΓῸ Θεσπιεῦσ!, 

αἱ δρομέσι, τοχέσι, γ. Βαΐίηι. ἔ. 1, Ρ. 193. 564. Οοηΐ. 1,6Ὁ- 
πἰάδηι ΡΊδη. 6ρ. 206, 1. » ΠοοκοΥ. --- 3 ζητούμενον (οὐ, 
δἰτούαιη ΡΊδη. Μα]6 ἀἰβεϊησιοθαΐαν ροϑὶ τέχνη, 564 ὑ1}- 
ϑοηᾶα 6886 Κύπριδος δῶρον υἱᾶϊξ Ἠδοκογα8. Τέχνη ἀ6 ορθὺς 
ΔΓζ8., ποΐο τιϑιι. ---- 4. Ἐς ἀμφοτέρους ὕΓῸ 5010 ἀμφοτέ:οις. 
« Οοηΐ, Αηξραΐγιπι ΡΊΔη. 184 : ἔπρεπεν ἄμφω Καὶ μέγαρον 
Βάχχῳ χαὶ Βρόμιος μεγάρῳ, οἱ ΟΥἱαϊ! Ηογ. ΧΥ͂, 181 : 

Οταΐα Ἰγγάμῃ ροϑιὶ {{0ὶ, ῬΏΟΡα, ροσδίγια 5 ΡΡ}0 : 
Οοπνυρηϊί {14 πλἱ, οΘοηγ ηΐ 114 Εἰ], 

«ΑὐΠἤοθη ἀδοθθαΐ οὸ ἀοησμη, ααοᾶ ΡΏγγηΘη Ρογαϊ8 
διηαθαΐῖ: τ] Θγθ αὶ, 40 ΑΥἸΩΟΥΪ5. Ὑ ΠΟΥ βαι6. ΟΡ [Δ] 6 ΠῚ 
ἰαπίυμηαθ δι ποθ 8416 χ ββοῖ.» ΠΟΙΟΥ͂. --- ὃ δοίης (Β10) 
ἐχ τέχνης " αἰνοδροτὸν Οὐάδχ ; αἰνέω βροτὸν ΡΊΙδη., φυοὰ 
οἀοΡθαίαγ. « Ζαηχ' ἰηϊπαση Ὠυ} 8 ὙΘΥΒ8. ὙΘΓΒαΪ ῬΓδΘΟΟ-" 
ἀοηξ!. Ὑαἱσο ρίοπα ἀϊβίϊποία μη ροβί Ἔρως. ὅδ) ΟἸΔΓΊΓΩ 
ἢ 6586 δοιὴν τέχνην ἀτίοπι ῬΏΓΥΠΘΒ ΔΓΓΘΙΊΔΕ6 500] ρίου 5.» 
Μοΐδ5. 564 ἀυθιζατὶ ποη ρΡοΐοϑέ χυΐη συγ ἨΘΟΚΘΓῸΒ 501]- 
φϑοῦ αἰνεῖ βροτόν,. « 561}. ΡΏγνηΘ, οἵ Ῥγορίθν. ΔΠΊΟΓΟΙη 
{π|0 868 σοἸΙηρΡΙ Θοἴογοίαν ῬΡαχ 6168 οἵ ῬΡΡῸΓ ΟῚ Βυτη τ ἃ}- 
{ποία πη 40 ΑΥΊΟΥῚΒ ᾿ΠηΔρΊ 6 ΠῚ οἰ οΓνθυαΐ. » 

ΟΟἸΧΙ. « Βτηοηΐβ ΠΟ, ἢδία]68 οΘ] υδηΐὶ, μοί διὰ- 
ῬΌΠΙΘΠ Ὁ ΠΘΔ ΠῚ ΤῊΠΠΟΙῚ τηϊ 1. -- 1. ΟἿΓ Δρρϑιοίαν ἤς 
ΔΙΉΡ.ΠΔ 7ηπαϊοιην Ογιι5, 8586. ἰσθόγαγο ἰαΐθίν ΒΘ δῖ 8. 
Νρο τϊῃὶ φαϊοσαδηι ἀΘ Τηἀογαμῃ ἴῃ Βα] αβιηοαᾶϊ ΔΥΓΠΡῈ.5 Ρ6- 
{14 οοηδίαϊ. » 766. --- ἃ. 5010]. ΟΟαϊοἶΒ ἴῃ τηᾶτρ. ᾿πέ Γῖο τ : 
ζήτει ὄλπην : λήκυθον. Τὴ ΠΊδΓΡ. Θχίργ. : λήχυθον. ὄλπις : 
οἰνοχόη. λήκυθος δέ ἐστιν ἐλαιοδόχον ἀγγεῖον ἢ οἰνηρόν. ΗΪης 
οἴϊαῖη δυϊάδβ : ὄλπη, ἣ λήκυθος. 

ΟΟΠΧΗ. Τὴ Ἰυρὶ, υὐ νἱἀδίαγ, Δ0 Ἐπαϊοθ ραϑίουθ οοοὶϑὶ 
ΘΧΌΥΪΔ 5. ---- { τὴν νομίην Οοαθδχ : τὸν νομίην Θϊάδϑ γν. Βώτο- 
ρες, νομεῖς. ἨΘΟΚΟΓῈΒ τὸν ποίμνην, δα ἰγδαϊΐοβ ἀποίμι8 ρΓὸ- 
Ρὶα8. δοοοάθῃβ 4υδτη οοΐθυϊ. Το  βῖι8 τόνδε νομὴν χαὶ ἔπ., 
Ῥοβίθα Ῥγοηΐοῦ ἴδοΐαβ ἴῃ 58] 8511 ΟΠ] οἰ ἍΤ τὸν μόνιον 
Υ6] μονιὸν, ἐμριην, ἀαοὰ ηθ0 ἀξ ὰρο ἢ60 46 ἄρτὸ αἰεὶ 
Β0] ΠῚ 81η6 Δα αἸΐο λύχος διιΐ σῦς, οὐδογνδῖ Μοίηοὶς. Ρ. 112. 
ἰρ88 ῬΟῃΘἢΒ τόν τε νομὴν καὶ ἔπαυλα, « ΒοΟ β568ι1, αἴ [0015 
ἈΡΤΊΘΙΗ 5 οὗ 1 Ῥᾶ50 018 οἵ ἰη βία} 5 Ἰηβ αἰαΐαι5 6556 ἀἰοδίαν. 
Ῥογ ποιθθῃ δυΐθιῃ οἱ ἀἰβου πη δά ογθίαῦ ἤθμ οὐαΐ η6- 
ΘΟΒΒΔΥΙ ΤΏ, ἀαΟηΐΔτη σδυταθὴ που ΔιΡουὶ ἰηβου]ρίαμι ἢη- 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΘΙΖΚῈ ΡΑΤΙΑΤΙΝΑ 

Ἠφοκοτιβ, υἱ μεσημδειυὰ ΤΧ, ορ. 641. Τἄάδιη ἃδάϊξ : « Τὴ 
ἤπα τηθε! τ δα ἀϊιῖ6 οϑί ορὶσγδιηχηᾶ. » ΝΟΡΪ5 θὰ 6 
αὐ Ὁ] Ῥόβ86 υἱάθίαν. ἥ 

ΟΟΊΧΠΤΙ. Τη ΡΊδι. ἄδηλον 65. Πὴ6 Ἰθοπθ ἃ ρᾶϑίογα Βδβίὰ 
οοοῖβο. ἄυπὶ νἰζα] τὴ ἰηΐγὰ βίδα] ατὴ αἰ] δηϊαΓοίῖ. --- 1 πυρσῶ!: 
Οοᾶον, ἱ. 6. πυρσῶ, φυοᾶ ροϑιῖξ Μεοίποϊκ. Ρ. 199, ἰᾷθπηις 
Οοαϊοῖβ ἀπ᾿ ὠφλοιώσατο οοἸγοχὶξ ἀπ᾿ ὧν φλοιώσατο, δ]16 
ἀουγίβηηο. Εχ ΡΊδη. δἀθθδίῃν πυρσοῦ οἵ ἀπεφλοιώσατο; Ηδο- 
ΚΟΓῸΒ. ΤΩ] δοίγαμη ἀπεφλοίωσε τὸ δέρμα, υὐ ΝΟΠΠΙΙ5 
Ὀίοῃ. ΧΥΥ, 380, φυοτὰ οοπία 7246. ἰπ Ποϊοοΐα Ρ.. 387. 
- 2 βουπαλίων (οά. οἵ ΡΊδη., « φῃιοᾶᾷ ατοίίϊιβ. ὁοηγογεξ, 
564. οοΥτίρουο ροία8. ἀθθυϊξ. Οογγοχὶξ Ὑδοκομανίαβ (δα 
ἈΠΊΠΊΟΙ. Ρ. 190) γϑυϊββϑίπηθ. » Β, -- 3 χαταδρύχοντα Οοά. 
οἵ ΡΊδη., δ᾽ξδγιιτη δ 88, ΘΧρΟΠΘἢΒ τρώγοντα, κατεσθίοντα. 
- 4 μάνδρης Οοᾶ., αἰΐογαχῃ ΡΊΔη., φαΐ αὖθις οἵ ξυλόχους. 
Ξύλοχος ϑυϊάφ σύνδενδρος χαὶ ξυλώδης πάγος, δρυμὸς, 
ὕλη " οἱ δὲ κοίτην θηρίου. --- 5 μοσχείῳ Οοᾷ.: μοσχίῳ δυϊά., 
« (πος ὰΡ Βαργὰ πυρσῷ,, [ογίαθ86 ὁχ ἀοτίοδ ἰθυτηϊπαίίοπο 
οὐἕαμ δϑί.» ὕας. ἙΔοΡαΐαν μοσχείου 6χ ῬΊΔη. --- 6 ἀλγεινὰν 

Ἠδοκοῦιβ; οἷδε ἄπο οοαᾷ. ΡΊδη., τ8]6. Εἶδε, θα ΡΟ, 5 65, 
ΒΌΡΓΑ 6Ρ. 258, 4, οἵ 1101] ποὴ τᾶγο. « ΝΟ Θτὰ ἢ πα} 8. ὙΦ ΒῚ 15 
ὙΘΥΒΙ πο ἰᾷπὶ ἱπορίαπι δχοϊῖβδθ. ροοΐς Ἰδξπο. Νιης 
ΟΟΟΙΒα5 160 πὶ} ἰατὶ Ὑα]ξ. ὙΟΙΘΡατη σοΥτίρογα ἡππο; βοὰ 
ΟΥ̓ΔΙϊΟἢἶ5. ἑὈγτηὰ ἰὰ υἱχ ρα υτ. » 8. 

ΘΟΚΧΙΥ. βουΐαπι Υἱγὶ [οΥγ 18. ΑΡΟΙΠΐ ΘΟΠΒΘΟΥΔΙ ΠΤ. ---- 
1 φυλέος Οοἄ., ἐοττ. Βοίβκίιβ. Ἱποουίαπι Φυλ)λεὺς ΡΓῸ Ρᾶ- 
{γίβηθ ΑἸθχδηαγὶ πουηΐηθ 51} Βαροηάπτῃ, ἀκ ἀἰοδίιγ ΑἸΟχ ἃ Πα 6 
οἶνὶβ Φύλ)λου, υγ᾽5 ΤΠ 6558}160, αθὶ,, ἰοϑίο Βίγαθοπο, Ἀ πό)- 
λωνος τοῦ Φυλλαίου ἱερόν, οἰ Βηϊοι πη δαΐθηι Φυλλεῖς διπὸ- 
ἰαΐαγ ἃ ϑίθρμαπο. 1ηὴ ἢπο ἄδε σοάοχ, φυοᾶ 86. δ ὉΠ πὰ 
τη. τράυχίξ. --- 2 χρυσοχόμᾳ ἨΘΟΚΘΓῸΒῚ, Ρ. 71. --- 3. « Ηἴπο 
5188 : ἴτυς " περιφέρεια ὅπλον. » ΒΒ. --- ἀ αἷς σοά, οἵ ϑυϊ485. 
« Βοιρβὶ ἂν ἔχιχον οὔτη ΒΡαποκίο. Τδοοθδῖι8β ἄς ἔχιχον, 
ψοΥθΌΓ χιγχάνειν ΔηΔΙορίΔΓ Ὑ ΒΟΥ Ότη τυγχάνειν, λαγχά- 
νειν, χυρεῖν Β64υἱ 5βίαίυθη5. Θυοᾶ Ραΐστη ογθα 116 οϑέ, 
4υσπι χιγχάνειν ΡΓΟΡΤΙΘ ἰάθμη δ: «φυοᾶ ἱχάνειν. » Μοϊπελ. 
Ρ. 91. 58) πηαβίιι5 ἃς ἔτυχον. Ἀρετὴ πος ἸΙοοο 46 αι γἱν- 
{α]5., ποΐο τ8ι. --- 5. « Ὧς ϊαΐα ἴῃ ἀριστέϊ ὃς ... Υ. ΗδΓ- 
τήδηη. δἃ ΟΥΡΉ. Ρ. 731 5664. » 966. 

σΟΙΧΥ. « ΤΠΘΟΡΒΠ 5, ΟἸθοομ Πα, Νοββι 5 τηδίθυ, 
Ταποηὶ 1,Δοἰηἶεο τϑβίομη θυ ββπδπὶ, {υδπὶ βίμη} σαὶ Πα 
ἰοχυογαΐ, ἀθαϊοαί. -- 1. ΤΟΙΏΡΙῚ Τπποηΐῖβ 1δοίηϊδο,, ᾿ρβα 
Οτοΐομο,, 'π οὐΐαβ τη 015 νἹοἰηϊδίθ βἰἔατη ογαΐ, {Πϑ γον 5, 
ἀοβου ροπθιη ἀρθαϊξ Τἰνῖυβ ΧΧΙΥ͂, 8.» Χας. Βοῖββ. οἰϊαΐ 
Μαζοοῖ. ἴῃ Τὰ}. Ηδγδ0}]. Ρ. 31. Οοάθχ λαχείνιον ἃ, ἃ 60Γ- 
Γδοΐίοσο ἧ. ϑυϊάδβ Λαχώνιον ἣ τὸ, οοα. Τιοἰά. αὐτὸ. --- 
2. « ΡΙδοοῖ ΒδΙ μη 811 οοηἠθοΐαγα ποθορῇς. Υ6] χαθορῇς οὐ 
4υδδὶ χατανεισομένα ὁρῇς. » Βοῖδ8. « δῖηδ οδτιϑἃ ΒΓΌΘΠΟΚΙΕ5 
Βοααίξαν βδἰτηδβίπμη, αἱ ἀοοοδί ὈΙΌΒΘΟΥ. Βαργὰ 6Ρ. 126, μὴ 
χατίδῃς με, δὲ ἰΐο Ὄχβρθοίθβ προσίδῃς. Οοηΐ. Τ,Θοη. Τὰν. 
ΙΧ, 6ρ. 179, 3.» Μοδιοῖ. Ρ. 85. --- 8 βάσσινον Οοά., οδάθγη 
τη. ἰῃ βύσσ: τηπίαΐιπ. « ΗΪηο ϑυϊάδβ : βύσσινον, τὸ βύσσῳ 
βεδαμμένον. Μᾶ]6 βύσσον ΡΓῸ οοἸοτα δρυΐ. Ἐξ : εἶμα - ἱμά- 
τιον, ἔνδυμα. ».Β. Τη ἢπηθ οοα. 164. ἀταυοῦ. --- 4 θευφιλὴς 
Οοά., οοΥγ. Καυβίογ. δυΐ Βοηίθίιβ. ΑΡ. 5υἱά. ὕφαινε. « ΡΥῸ 
Κλεόχας α. Ὀἰηδογῆμδ ἰπη ΤῊΘ5. τηδ αἱ Κλεό)α, ΡϑΙΓΙ5, 
ΟΡ ΠΟΥ, ΠΟΤΊΘἢ ἀοβἰἀθγδη8 : Ρ6Γ 568 δηΐτη Κλεόχη ΠΟἢ ΤὨΪΠΙ5 
γοοίθ᾽ ουηηδίαμη οϑύ {πὶ Κλέοχος. » 27] ο θῇ. 

ΟΟἸΧΥΙ. Ηδροϊοομία Ὀΐϑηςθ. 9Ρ ἐπιφάνειαν ᾿πηϑΒΊ ΠΘΠῚ 
Ροηϊΐ ἰη ἐνίνίο. (ὙἹά6 δά νυ. 3.) « )ὲ ροδίϊοδ ᾿υΐιι5 Θρίρνϑτιη- 
τηδίϊ5. υἱγτέαΐα νυ. Ἠθυηδηη, Οριι80. 1, Ρ. 90...» {ά6. --- 
1{ ἀγελ. Οοά. --- 3 εἴσατο ΗρΙΤηΔΠηυ5 δα ΟΥ̓. Ρ. 780, 

Βἰδαν, χ ἃ ἸῸΡῚ ὀχαν θθ ΒαΒρθηβδ δγδηΐ. » --- 3 εὐαλκὴς { 2 οδιυξ, αἱ Θρ. 268, 1; 271,1, οἵ 4170]. Βοορρθραηΐ Μείμθᾷ., 
Οὐάοκχ. ᾿Επινύχτια Δάγον Ὀ]Δ ΠΟ Γ οαρίθηάατη 6556. δηηοίαξ 1 Βοῖβ5. οἱ Βοίῃ. Οοᾶάθχ ἔσσατο, ϑι1485 ἕσσατο, ΘΧΡΟΠΘῺΒ 



τ ἐβρθυ5᾽ Ἰηδἀαξε Θοπιπιθμηογαπέαγ, αξ ΠΙ γα “Ερὶΐ ἃΡ.᾿ 
ο Ῥδαβδη. ὙΠ], 23. Οοηΐ. ΥΥ ἱπο ΚΟ ππᾶπη. Ορρ. ΠΠ, ν. 33 εὐ. 
391, Θυδίτοιπὸγο ἀθ Ουΐπον ὕμρ. Οἰψηιρ. Ρ. 8. 5644. (-᾿ 
ο΄ 1Εθεγ Ρδρὶι Ῥδ]]δὰϊ Αἰμδηΐβ, Αρο!ηὶ ϑραγίῳ «υοίδπηϊβ ΟΠ ἰοχέαδ. » [π ἤπα Οοά. αὐτᾶ, 5υϊά. αὐτά. ἨδγΙιδηηιιβ δέ οἱ, Ὶ 

᾿ ΡΓῸ γάρ, πηρέγο ἐϊπηθηβ. --- 4 ὡς λύγα Οοᾶ. εἴ δυϊάας: αὐγὰ 
ν ἸΠΚΘΠΪ5, « 4ΌΔΠῚ ΘΟΥΤΘΟΕ ΠΟΙ οἰθφαηί δοϊηιαηι νὸ- 
ον!ξ ὙΔΙΟΚοπαγίυ5 ἘΕρίβέ. δὰ Βαδηκ. Ῥ. 60 » (Βοῖ:5.), 

᾿ δεγίαηι Μεϊποικῖαβ. « Αρραγθθαΐ ἄδθα ἰδηχιυαπι ΠΑΠΉμηΪ5 
᾿ αἰγαπμηάδέα οἵ βριἜεπάογθ δογιιβοδηβ, ἴογο αἱ ἡ Θεοτόχος ἱπ 
Ἢ μαπιΐβ δὲ ἔδρα} 15 ΡἰοΕ5. ΠαΠΊπνΐ8 οἰ ΓΟΙ ΤΩ 58 5έθρ6 σομβρῖτο 
τ αἰΐαγ. » ὕαο. 

- ΟΟΚΧΥΠΙ. « ΡοΠΠ5. φυϊάδτηῃ Ῥίδηδμη, οαΐ 5,σπα πη) κἶνο 
ἈΓΔΠῚ 58ΟΘἸ]ΌΤΩΥΘ ἴῃ ἄστο 500 ροβεΐββθ υἱἀσίαγ, 5ἰδὲ αὖ 5ἐὲ 
τορι εἶα ργεοδίαν. » 7ας. --- 1. Πόλλιδος ΒοἰΞκία, 4ύρηῃ Ρτὸ- 
Βαηξ Ηβοκογ., Ὁ. ϑομβποίάδγ., δ}}}. σοά. οἱ βυϊάας Παλλάδος. 
« Ἀεἰδκίδησμη Πόλλιδος ράγαμη Δ αΐξ φαΐπ τϑοΐρογοπι. ΝΆπιὶ 
Παλλὰς Παλλάδος ργῸ Υἱτγί ποπηΐπο γϑ].6 τϊγα θα δϑὲ.» Β.ὄ 
Μείπεϊ.. Ρ. 143 οοπίδοϊξ ἐπ᾽ Ἀπολλάδος, « οὔ ΒΟΠΟΥῖ5 
πομ πᾶ βιηΐξ Μηνάς, Φιλωνάς, Λεοντάς γ ἄδος. » Ὀεοϊπᾶες (οά. 
ἔσταθ: (510), 5υϊά. ἕσταθι. --- 2. Ἑὸν ῥτο σόν. --- 3 τὸ πόρ᾽ 
εὖμ. Οοᾶοχ; τόπερ εὐμαρές (γε] τὸ γὰρ εὖμ.) Μεϊποκίαι5, ἴῃ 
ἸΦΘΠΊ 16 εἰποίογαξ 
8θ6β56 Ροΐεβέ, χυὸ δάᾶϊίο 786. τόσοι εὐμαρὲς ΞογΒοπάμη) 
οοη θεῖς [χαρά τϑοορὶξ Βοΐβ5.]», Πδοκον., ναϊὰθ ἱτηρτοθα- 
ὈΜΠΐον ἐοηΐδηβ χαὶ γενεῇ τὸ πόρ᾽ Εὐμάρει, ΠΟ 5ιιὸ ἘΠΠΙΔΥΊ. 
--- 4 εἰθείης Οοά., δἰξογαπη ἃρ. 5υϊά. --- δ χαὶ ἂν Χαρίτεσσι 
ϑεούσαις Οοά. οἱ δυϊάαθ. ΜΙηΐπια πγιξαξίοπθ 7αοοθβίτβ ἴῃ 
ΠΟΙΪΒ ΠΊ55. : « χαταὶ Χαρίτεσσι θεούσαις, ἱ. 6. χαταθεούσαις, 
ῬΘΓΟΌΤΥΥΘΉ διι5 ν, ἀξ ΠΟΒΈ ΘΓ ἱπουγτοπαϊ ποξίοποιη μαροί 
Βο6 γϑγθαπη. Βοίβ8. : « ΜΙΗΪ ριδουϊξ ἀν 5ογθογ ργὸ ἂν, οἵ 
Ἵπηρο ἀναθεούσαις. Ροββεΐ εἴ ἀν τοίοττὶ δα ἄλσος, ἀνὰ ἄλσο: 
τοῦτο, 568 Βοος ἀυτίαβ. » Π6 πο οορίίανογαΐ οἰϊδπι 78. 0}- 
5[05 : « τοῦτ᾽ ἀνὰ χαὶ Χ,, ἱ. 6. ἀνὰ τοῦτο τὸ ἄλσος. 516 οἰΐδῃη 
χαὶ Υἱπῦ 5.8 τη μδθοέ. » 5ϑεᾷ τϑεΐθ Μοίπθκίιβ : « ὙΓΡῸΣ Π6 
σὐξίππη ἴῃ θεούσαις Ἰαΐοαΐ, χυοᾶ οἰἶδπι Ρ6Γ 56 Ῥάγιιπιὶ ἄθοογε 
ἂς Οτγδε5 ἀϊοϊξιν οἕ δᾶ βοπίοπεϊατη β ρου τη δβί. » Ουοᾶ 
Ἠφοκογαβ οἔ ῬίθοΟΙοΚ δργορῖθ τηυίαγιιπέ ἰπ θελούσαι-, οχ 
400 θελούσαις εἴη Ρεπάεΐ ἱπΠηϊεἔντι5 ἴῃ Ξε απ υϑῦβιι, « αὐ 
ἂρ. Τῆυσ. ΤῈ, 3: ΥἹΙ, 35; Ρ]δξ. αοτς. Ρ. 448, ἢ » οἵ 8110] 
ΟΠ δατηοάθτη τάγο. ΡΥΐτηα δαΐθτη σοῦρα, {ας ἰΐα βου: 
ἨδΟΚΕΓῸ : 

ἄλσους δ᾽, Ἄρτεμι, τοῦδε χαὶ ἂν Χαρίτεσσι θελούσαις 
εἴη ἐπ᾽ ἀνθεμίδων σάμδαλα χοῦφα βαλεῖν, 

ἄλσους οὔπῃ ἀνθεμίδων ἱπησθηβ, τηϊπῖτηθ δγδηΐ τηπίδηδᾶ : 
“φαΐ δηΐτη ἱπ Πῖβ βἰδὶ γὺ]ξ νοσδένιβ Ἄρτεμι Ηος ἀΐξογο 

Ροσΐίδῃι δχϊβεσηο : ζιισιηι απΐϑηι, Ῥίαπα, πος ἴα ἢἴο- 
Γοηΐθιη τοᾶδβ, μέ ασγαίϊας ἔρϑῶ ζυϑδοηίου ἐπὶ ἐο οδαηεδιι- 
ἴαγε υεἰϊπί. Ουοᾶ τυρΐδ οοπδέγιοξοπα τἰνῖᾶθ ξῖς Ἔχργοββὶξ : 
ἡμιοην αὐΐθηι, νοὶ Οιοά αὐ ἱμσιηι αἰἰϊπεί, ο ίαπα : 
οἴΐατῃι Οταίξα υεἴϊπΐ εἴς. ΝΕ ροβέ βιρουογα ορὰβ ογἂΐ 
δάδεγα ἀος ῬΥθεον. --- ὃ σύμδολα Οοά. εἴ ϑυϊά.: οοττοχὶξ 
5δΙτηᾶ5. Ηδϑυοῆῖο : Σάμδαλα, σάνδαλα. Ηΐπο δυϊάδ5 : Ἂν- 
θεμίδων, ἀντὶ τοῦ ἀνθέων. 

ΟΟΕΧΥΠΙΗ͂. ΟἸδοηντηῖ5 εἰδἔπδτλι {αδπηι Ὀΐδπδ6 ἴῃ τηοηΐς 
Ῥοξιΐξ, ορίδέ τπιΊξ ρουτηδποδῖ.-- 1 εἴσατ᾽ σοά.--- 2 τοῦτο ποῃ 
εϑὲ Βυΐπβ Ιοεἷ; πότνα Βοἰϑκίυ5 (56 ΞΕ Τα Γ πότνια) ; χοῦρα 
ΗφΟΚου. 946. Ῥτίγηο σεῦβὰ ργοροπορδΐ Τῆδε γεὶ Πουλύ (ρτγοὸ 
μέγα), γεὶ Ηϊς χεῖρα (Δἂ Ξοαιοπη5 ὑπέρισχε), αἴ τοῦτο 51Ὲ 11- 
ΒγΑΓΙΪ τηδ]α δχριθηξς ἀπέχῃ Ἰδοῦπδπη. Πεϊπάθ σοᾶθχ 

ἈΝΥΒΟΙΟΘΙΑ 1. 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΥΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
ΟΠ περιεδάλετο, Οουπ5 ΘΧΡΟΒΙ ἸΟΙΪ5 [Δ] 5 ἐδέθη ἰδπὶ Βτγαμςκίι5 Ϊ 
ο΄ οΒίθηθϊε. [η ΒεἸδεΐα ἔδπηθη ῥ. 12 οἵ ἴῃ ποξὶβ πηβ5. Φαροββίυς ἢ ο΄ {ποΐαβ. Ορίποῦ γι ἱστοῦ παρὰ χρόχαισι ν. 4) Ξογτγαβμαΐ ] 
Ἢ ἕσσατο, ἴῃ ΠΠὺ Πξὸ δΔηποΐδηβ : « ΡῬαββίτη βἰαίας ἰοχίϊςο 

; « ἴῃ ΦαϊΡῈ8 ῬΓΟΠΟΠΊθη σοὶ τῖχς 

401 

ταῦθ᾽ " ὑπερισχε βίου, δυϊάδε τοῦδ᾽ ὑπέρισχε βίων, αὐυθᾶ 4ὰ- 
6085. οὐγτοχῖξ μα οηξθυ Μοϊποκῖο Ρ. 92 δ Ἤξροκοτο : 
ϑΈΡΟΥ πιπς δεορπιηλ δηιίτιδαβ. Τὰ ποίξ. πι88. 786. Ροπὶξ 
δρίου, οἴ : « γε} χρᾶθ᾽ ὑπέρισχε δρίου, σαρὶΐε ρῬγοηιπδας. 
Ἐρστδτημηᾶ ἔογίαβ56 τυ] Π}. » --- 3 εἴτε σοᾶοχ εἴ ἄπο 
ΠΡ Βυἱάδο, ἥτε τϑ!χαϊ; Ἔστορὶθ οογγοχὶξ Ἠδοκογαβ. « Ηἰπο 
Βυ145. : εἰνοσίφυλλον, ἔνθα χινοῦνται τὰ φύλ)α. Εχ νυ. 4: 
μαιμῶσα ὀξέω: ὁρμῶτα. Ἐξ : ἐγχονέουσα " διεγείρουσα,, ἐπο- 
τρύνουσα. » Β. Ἰτηο σπεύδουσα, ἐπειγομένη, 4ποἃ ἴδὴν 

. Βραυποκίαβ ποίδυϊ. --- 4 ἐγχροτέουσα σο0η]. Μεΐποιις., «1. 6, 
δεινὸν χρότον χυσὶν ἐνσείουσα ». ΠΟ ΠΙΟΓΔΒΠῚ5 Ρίαπο οϑέ 
ἀαδηη Οεἰβέϊιι5 ἰδίαν Ὠυΐτι5 σαγΓοϊπῖβ βοΠοϑέ γοϑεϊ αἰ οηθτα 
ἴπ Ὀίυγη. δηέᾳ. βία. 1844, η. 89, Ρ. 710. 

ΟΟΙΧΙΧ. Τιοτητηᾶ : ὡς Σαπφοῦς. (515 πιοχ 6Ρ. 273 : ὡς 
Νοσσίδος, δχ δπηᾶ Δ] ἴχιια δυξ ἐγδαϊοπθ, πο δαοίουαΐο 
οογίδ.) εἰς τὸ ἀντιδόλιν οὐ χεῖται τοῦ χυροῦ Μιχαηλ (8ἰς σοᾷ. 
Οὐἱϊ Οορμα!ς Πθσαπι ἰξιοχείρως ἰγαηβογρβογδί). πόθεν οὖν 
ἐγράφη οὐχ οἶδα. Τῃ ΤηΔΓΕ. ᾿πίουίογα : ζήτε:. περισσόν" ὀχίο- 
ΤΊΟΓΘ : ὁλοσφαλτόν, ἱ. 6. 5βοτρίατα Ὑἱ 5 ἐοξαχη τορ δίῃ. 
Γοααυϊίαγ βίδίυα Τίδπεοθ ἀραϊοαία ἃ βδοθγάοίβ εἶιβ. -- 
1 ἔοισα τετ᾽ ἐννέπω αἵ τισ ἐρῆτα σοᾶδχ. Νοη ἱτηπηογίίο ἴῃ 
᾿ρ88 ργίπηα σὐϑοδ οὐϊεπάοσγιηξ οὐ οὶ, ἂς {πὰ Νδαΐτϑ : « 5ίουξ 
ἴῃ 8}1|5. τηοηϊπηθη 5 δ σοηβρθοΐμτη ομηηΐα πὶ ργοροβιες 
γοοδέϊυ! ὥνερ δἔ ὥνθρωπε ΓΓεχαδηΐξαπέατ, ἰΐα ἴῃ μος 5 σ᾿ Παΐϊηι 
ΘΟΙΠΡΘΙΙδηΐαΓ ΡῈ 6 1166, φαΐρρα δὰ χιὰβ οἷα ἀδθ οὐϊΐι5 ἰη- 
ΡΓἰπηΐβ ρογίϊποαΐ. » ΠΟΥΥΠ]ΐ 5 παιδνὴ, χαρᾷ τοοορὶξ 986. 
(μᾶτῃ ἴῃ ποϑέγο θχϑίηρῖο παιδνὸς ἀεἸον), ΒοίΗ 5 παιδνά. 
«6 γοοᾶθῃ]ο παιδνὸς ΒΙοΙ 6]. 61055. Αρᾶτη. 463.» Βοίδ55. 
Ιη ἔοισα ο᾿δογυδίαπηι υἱάογὶ ἔθπογοιη ἃ ο]Ἰσατη δηποίαξ Νοα- 
ἴπ8. ΟὐἱλΡΓῸ τετ᾽ ργοροβιιϊξ. περ, ΠΟΥΎΠ]. τάδ᾽, Μοΐποι. 
Ρ. 226 τότ᾽, ΒοΓΡΚΙῸ5 1υὙΓ. Ρ. 694 τόδ᾽. ΗΘΟΚΟΙΙΙΒΙΙ, ᾿. 125, 
ἄφωνος ἐοῖσ᾽ ἅπερ ἐννέπω αἵ τις ἔρηται, ρεπίατηοίτα μη δᾶ 5Ξ6- 
υοπίία ἀἰβίϊομα ἔγδῆθηβ, χυοᾶ Πογὶ π0}1]0 τποᾶο ροξοϑβί. 
ὙΟΓΌΓΩ ἘΠῚ} υἱάογαΐ Μοίποκῖαϑ : « τότ᾽ (γε τόχ᾽) ἐννέπω αἵ 
τις ἔρηται, ἐξοδί ἠνιία δἔπι, ἑιηι ἰα ἤθη, Ἰοφιιίαν, δὶ φιιῖς ἢϊ6 
ἐπι οΥΤοσαυοτίί. » --- 2. « ΟἸρηΐα ιξ δὰ Βαβίπ βίδίυς [ὰ- 
οεπξ, απίθ μϑάος5 βἰαϊιεθ ἴδθεγα ἀϊοπηΐαγ ἃ ατεεῖβ: υ. θρ. 
200, 2, ἃ]. Οοηΐεγας Ρδαβδη. Υ, 25, 2 : ἔστι δὲ πρὸ τῶν 
ποδῶν τοῦ Ὁρχίου πινάχιον χαλχοῦν" ἐπιγέγραπται δὲ ἐλεγεῖα 
ἐπ᾽ αὐτοῦ. » Ηδο τρο[ββίπηθ Ἠβοκογιβ. Ποχαϊξωγ βίδίια 
ἄφωνος ΡΕῈΓ υοσθηι ἐπα δδδαηι Ἰπβουὶρε!οπὶβ πιναχίῳ δᾶ 
ΡΘά65 εἷπβ ροβίίο ἱποῖβϑε. 56 ἄφωνον ἀϊοὶ 5ίδίυδμη « ουΐι5 
θᾶ51 πἰ 81} ἱπβογρέατη », ἰᾷ γϑγο δοπέμπι πἰμηΐβ. --- 3. « Αἷ- 
θοπίᾳ. Τά6πὶ Πδπόθ σοσῃότηθη δβξ ΥΠ], θρ. 705.» Β. Οὐοᾶ 
δχριϊοαΐ δίθρῃ. ΒυΖ. υ. Αἰθόπιον. Τὴ ἤπ6 ᾿Αριστὼ Βοπέϊοία5 
εἴ 4111, 5θὰ ᾿Αρίστα ΘΧΘΙρΡ 15 ἐπϑίαν Μεΐποι.. Νϑυΐα5 ἀρίστα, 
ἀθ Πίδπα, ΟΡ μξθς υϑιθᾶ Ῥαιβδηΐδ 1,29, 2 : χατιοῦσιν ἐς 

᾿ τὴν Ἀχαδήμειαν περίδολός ἐστιν ᾿Αρτέμιδος, καὶ ξόανα Ἀρέ- 
᾿ στῆς χαὶ Καλλίστης “ὡς μὲν ἐγὼ δοχῶ, χαὶ ὁμολογεῖ τὰ 
ἔπη τὰ Σαπφοῦς, τῆς Ἀρτέμιδός εἰσιν ἐπιχλήσεις αὗται. 
Οὐυοά ρῥγοβαΐ Βογσκῖμβ. -- 4 ἑρμοχλείταο τὼσ ἀῦν ἀτάδα Οοά. 
Βομίοῖα5 Ἑρμοχλείδαο τῶ Σαϊωνιάδα, φυϊ βἰίέαηι, Ῥοτν!]- 
1Ππ|5 ὑθγῸ δοπ,ισοηι Ἠθυτηοο 85 ἱπέο!Πριξ. ἘΔΟΡαδαγ τῶ 
Σαοναϊάδα. « 5εγῖρϑὶ δα αϊΐο, 4] ροβί ἀρίστα ἴδε!16 Θχεϊάοτα 
Ροΐαϊξ, ἀγίίσα]ο ἅ Ἑρμοχλεΐξα, Ηἰδέτι 58{15 ΘΧΟΌΒΔΒΠΙ δἔ φαΐ 

᾿ Βαυάᾶ ρῥδθοῖβ ΘΧΘΓῚΡ} 15 ἀοίδπαϊ ροΐεβέ. Θθ αθη5 ΠΟΘ πΠᾶ 
πΐογα τηυΐδΐα βουῖρϑὶ τῶ Σαῦλατάδα. Θποα ἰπ γα]ραγὶ βο- 
ΤΏΟΠ6 Οἴου θαΐαγ Σαολάδας, αὖ Νιχολάδας, Νεολάδας, 8}. 
Σαῦλαΐξδας δυΐοτη αἰχὶξ ϑάρρῇο τότ ΖἘΟ]οΟ 4αϊ ο τηυέδθαπέ 
ἴῃ υ.» ΜεῖπδΕ. ἨΦΟΚαταΞ : 

ἁ Ἑρμοχλείτω τῶ Σαῦνηϊάδα. 

« Ῥαΐγοηυτηϊσαμη ΗΘΥΤΩΟΟΙΙ, ἱπ φαΐ, ἃ ρα ΓΙ 5 ΠΟΙΏΪη6 Σαυνεὺς 
Γερεΐο. Σαὐυναϊάδα οοττοχὶξ ΚαΙΠ 5 ΑΠ8]. ἘΡίστ. Ρ.1 18, ΠῊΠ 
᾿ργοθαηΐθ ΑἸΓΘΠ510 Π18]. ΘΓ, Ρ. 506 564., αΐ ποΙΐηἃ 
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Βαοίϊοα Σαύμειλος οἴ Σαυχράτεις οοΙηραΓαΐ. » Θυοά γ600- 
Ῥΐμπηιβ. βΒογρκί5 ΠΑ} : ἀρίστα 

Ἑρμὼ καλλίστᾳ τῶ Σαῦὐναϊάδα, 

ΟΡ Ἰοσιιπὶ Ῥδιιβδηΐδο. --- ὅ ᾧ σὺ χ. ΗΘΟΚΟΙαΒ, 46 ἀομδΓΪΟ, 
ΡΓΟΡΔΒΙΝοΥ ; βθᾶ δἰ ΐθγιιτη Πλἰηΐτη6 « ἱπορίαπι. » --- 6 εὕ- 
χλεισον (δᾶ.; εὐχλέϊσον ϑυϊάδβ : ἀντὶ τοῦ δόξης χαὶ εὐὖ- 
χλείας ἀξίωσον. « Ἁμετέραν ἰη46 νἱάθίαν Θχρ]οδηάυμη, 
ιρα 5δοουἄοθ βι8πιὶ ἱπηδρίποπὶ Ὀϊδηδ ἀθαϊοαγογαΐ. »., 
Βογοῖν. 

ΘΟΟΙΧΧ. Γπιοῖηθθ ΤῊ] 1. ροβὲ ΡαΘυρουΐατ φαεοάδτη ἀδ- 
αἰοαί. --- 1 ᾿Αμφαρέτας ΦΔ0008. ἴῃ ΠΟΙΐΒ Πη58. ( « 5ῖγ8 ᾿Ἄμφι- 
ρόας ») οἵ Μροίποκ. Ρ. 139: ἀμφαρέτρις Οοᾶθχ. Νοίξογα πο- 
γηΐηᾶ ῬΙΟΡοϑιθιηΐ ϑἰ πηλϑῖ8 Δαμαρέτας, ἨφΟκΚΟΙΒ 1, 
Ρ. 141 Φαιναρέτας. Ιη πο χαλύπτρα 380. εἴ Μείπ.; χαλύ- 
πτρὴ Οοά. --- 2 εἰλείθυια οοΥγοοίοῦ Οοᾶ., εἰλήθ. ὈΓ. Τὴ. --- 
3 ἄς σε μετ᾽ εὐχωλᾶς ΠΘΟΚΟΙΙΒ : οὐην υοίο πῶς ἵρεα ἄθπα 
α 56 ἀοαἀϊοσαίνην ἐγὶ. Οοᾶοχ ὡσσὲ (ὥσσε ϑυϊάω 110γ]} 
μετ᾽ εὐχωλαῖς. ἘΔοΡαΐαν ἅ σε μετ᾽ εὐχωλᾶς δυσίογα Κιυβίογο. 
Μοϊποκίυ5. Οοαϊοὶβ Ἰθοϊοποια οχρὶϊοδί : ὡς σὲ μετεχαλέσατο 
εὐχωλαῖς. Τὴ πο οἰ δκία8 οἱ, Οοα. οἵ 514. τον. « ΗἸηΟ 5ἱ- 
(5 : λευγαλέας  ὀλεθρίους, χαλεπάς. » Β. 

ΟΟἸΧΧΙ. « Οἰομορίο ΠΙΠυ5, Τιθοη, οἵ ΤΠϑμ δία ]06 
Τἰδηδηη,, 4υδ5 {ΠῚ τη] Υἱ ἴῃ ΡΌΘΓΡΟΓΙΟ ΟΡΘμὰ (υ]θγὰΐ, τηι- 
ΠΟΥΐΡυι5. οοἸαπί. » 946. 51. οἰἴδηη Μοίποῖκ. Ρ. 151 οἵ Βοῖβ8. 
-- 1 εἴσατο (οἄ. Μίγα Ρδοϊδιι 8 πέδιλα ἀ6 ἐνδρομίσιν, ἱ. 
6. ΟΔΙοοἷβ. γοπδίου 8 ̓η{6]]Πσοθδΐ. --- 2 ὀλίγων 5. « Θυὶ 
Ηΐπο : πτύγμα " δίπλωμα. Ἐχ γ. ὅ : λεχὼ, ἣ ἀρτίτοχος. » 
Β. --- 8. πρηεία λέχοι Οοά. --- ὅ Λέοντι Μοϊηρκί8,, 00]]. 
ΙΧ, 6ρΡ. 306. Πιοσοθαίαν Λέοντος. --- 6 χοῦρον υἱέ᾽ ἀεξόμενον 
Οοάδνχ, οοΥ. Μοίποις. δοορβίαβ οοπ]θοογαΐ ῥεῖ ἐπαεξόμενον, 
ἴη ΑἀΔ. αἰὲν ἀεξ. « 510 Ἰαπῃσιιηζαν ἀεὶ οἵ ἀεξόμενον ἴῃ 6Ρ. 
479. » Βοΐδ5. ΑἸϊοΡ σοπὶ δοοὶρίοθαΐ ἩθοκΘΥι8. ΒΟΥ 6 ἢ 
χούρην ΡΙῸ χοῦρον, ἰηΐδοί!5. οοἰθυϊβ, αἱ ΤΘοη 18. Π]Ϊὰ 51} 
ΤΠΘιηἰβϑίοα!οθ,, αυδθ οαπὶ τηδυϊΐο ΟἸΟΠ βία, ΕἸομοϑίθ ΠΠ1ο, 
Ῥῖαπ ἀοπᾶγία οί] (. 

ΟΟΙΧΧΙΙ. « ἘΧΡΓΘΘΘΌΠΩ ΟΔΡΏΘἢ ΘΧ ᾿ιθοηϊάδ ΤᾺΝ. ΒΌΡΓΔ 
202. » “Χαα. -- 1 Λατωΐ ατοἢ 8 ; λατοῖ Οοάοχ. ἢ 400 ΒοΟ 
ΒΟΒΟΙυγ : χύπασσιν οἱ μὲν περίζωμα " ἄλλοι δὲ εἶδος ἱματίου. 
Σημαίνει εἶδος ἱματίου " ἀναόολ. ( 510, ἀναδόλαιον Βοΐβ88.), 
χαραχάλλιν (οᾶ. χαραχάλλεν ) ἢ ἄλλο τι. « Οοηΐ. δὰ 6ρ. 
358.» ΒΒ. -- ἃ μαστοῖο ΟΟά. --- 38. τιμάεσσα ( ΒιροΓροΚίίο ἡ 
ἃ ΘΟΥΓΘΟΐΟΓΘ.) ὃν δίνοιο, ΒΌΡΘΙΡΟΒΙ [18 ἱπίου υ οἵ ὃ πο γῖβ. σῶ 
80 ἴρβὸ ΠΙθγαο : αὐ ΠΟὴ δάθο « (θημ}β» 581{ ἃ Οοάϊΐοθ 
διιοίογ! [85 γοςὶβ δυσωδίνοιο. ΤΓΘΙΔΟΓΔΌΙἾὰ ἰοηΐαν! Ηδο- 
ΚΟΡΟῚ, Ῥ. 141: 

ΘΟΟΙΧΧΠΙ. « Τμποίμδ τοραίαν αἱ ῥα θη Ορθιι ἔογϑί. 
-α 1. Ογψοία εἶνα ἰπβὰ]ὰ δϑὲ 11ὰ δυα Ἰοησθ ἃ Π6]0 5[ἴ8, 
βῖγθ Ἰᾳθυϑ ῬΙΌΡΟ ἘΡΒθβυτη, 46 αυ0 Τδοὶξ. ΑΠη8]. ΠΙ, 61. 
Οοηῇ, Ὀίββθη. δὰ Ρἰπᾶδυὶ! Νϑη. Ρ. 350 5864. ΒΙΌΠΟΚ. 
ἔχοισα, Ργορίοι Δᾶλον, οἷ Ἰηοχ ἐς. --- 2 ἁγνὰ πόθου Οοά. 
Χάριτες ὈίδηξδΒ. ΡΓῸ τηϊηϊβίγ 5. δα αἰΐϑθ, αὐ ΠῚ Ὑ ΠΟΙ οἵ 
Ταποηϊ ; μίβχαρ αἱ ο᾽α ἰηΐθυῖπι ἰγδάδὶ γοραΐασ. Νάγῃ Πὶ- 
{πγῖδ ααθααα ἔθ]4 ϑαηΐ, Ῥέα ΘΠ 5 στᾶνΐα ; Ηοιη. ἢ]. - 
Δ, 269 504. Θοηΐ. 6ρ. 271, 4. » Χας. --- 3. « ΗἾπο δ 1488 : 
᾿Ινωπὸς, ὄνομα τόπου ἢ ποταμοῦ. ϑυπΐί οοα͵665 ΄υὶ ἢ ποτα- 
μοῦ ομἰαηΐ ; οἸϊ θη τη μοί 8 ἔπἰξ τόπον ἤ. ΜΔ816 16- 
οἴσση ΘΟΙΩΡΘηα απ ΠΟΙ ηἶ8 ποταμοῦ γϑγοίδίθιη ἸΘο ΙΟἢΪ5 
Ῥθρουδ. » ΜΒ. Ἐβύ Πυγνίαβ. ἰπβὰ] Ὀ6]1, δᾷ φαθηι ἀθὰ 
ῃδίδ 6556 (ΘΥθαΐαγ, ΠὈἰδηδηι {0 ἤηρσα ἃ γοπδίΐομο τϑᾶθ.-- 
ἀηΐθμη,, ῬΌΪΥ ΘΓ οὗ βδηρι πα ΘΟΏΒΡΟΓΒΔΤΩ : 4ΌΔΓ6 56 ΔΟ]υΐ, 
αὖ γΘηδίουοϑ ΟΡ ρϑγδοίο βο]θηΐ. Υ͂. ΑΡ0]]. ἈΠ. 11,937. 
Ἐηρυϊηὶς δαΐθηι σγαΐα Ὀΐδηθ ἡγαίθγηα Ιπορὲ ὠπάᾳα 86- 

ἈΝΤΗΟΘΙΘΟΙΜ ΡΑΓΠΑΤΙΝΑΕ 

σαπάιμη ὙΆ]6Γ. ΕἸδοο. Ὑ, 106. ας. ἘἙογίαββθ Ἰνωπῶν 
δοηϊίνο, 50 ΓἸ ΘΠ ΠῚ 6586 δηηοίαΐ Μοίποῖ. Ρ. 96. ΜΙπΙπιΘ 
προρβϑαυῖδ ΒΟΙΠΪ οὈβουυαίίο : « Ὀἰχὶξ χαθαρὸν 8 οἴΨοξα 
Ἰαυδηάὶ : δοχυὶϊ ἱπθρίθμῃ ἴογθῖ. » Ποίηᾷθ δἀθθδΐαν βᾶθι 
δ᾽ ἐς οἴχους, « φαΐθιιβ, ἱπααϊξ δοκοῦ, 1, Ρ. 123, πυ]]}ὰ8 
οϑέ ΘΟ ΠΟ π18 56 η8ι8, αὐυοἃ ἀομηΐηδθ δοαϊτη, δ αιιὰβ 
Τί δηδηη {οἰ πδηλ ὙΘ ΓΘ Ῥγθοδίαν Ροοίτία,, ποιηθῃ δάάθη- 
ἄστη ογᾶΐ, π66 ἂρίθ πὸ ποιήθη Αἰοθί 15 γοίγαμογο Ἰἰοοΐ. 
Νϑααθ ἀυθίαπι «αΐη πγ}}5 'ρ8α, ΠΘἢ ἀογηιι8 ΠΟΤ Ϊηἶ5 ῬΥϊ-- 
γαί! ἴθ πῃθιηογδηᾶὰ 5ϊζ. σου σοπάσμ βᾶϑι δὲ Λοχρούς. {ἃ 
ἨΪ γϑγβι8 Του] Θηἔιι8 δἴϊδπη τηᾶπαπ ργοπηξ Πλ0] 16.185 1,0 τὸ 
ΟΥΘΗΒἰ5: υἊ ΥΠΠ, 6Ρ. 718.» 

ΘΟΟΙΧΧΙΥ͂. Τίβὶ5. πηδΐον ἰδοία Τιοηδθ τη πποῦᾶ αιυδοδπὶ 
ἀραϊοδί. --- 1 πότνια χοῦροσ ὃ ταύταν ἐπὶ ποντίδα νύμφην 
(ϑυρογροβίίο α) Οοᾶ., οογγοχὶξ Φδοοθβῖιβ, 001}. (Δ π]ὰ- 
οδἱ Η. ἴῃ ΑΡῸ]]. 32. Φᾶτὴ Βοἰβκίαβ χωροσόα. ΟἹ Ἰοηϊξαΐοτη 
τη δίϊοηἶβ ΟΡΒΘΟΙ ΤΙ ΒΌΓΩΙ5 ΘστΤΟρῖο Υἱγὸ 50 ὙΘΥΒΌ ΠῚ 501 ὶ- 
Βοητ ἴῃ Οἱ Εἰ πηὸθ Τϑητ8 ΘΧΘΡΡ]ο. 56 ἃ δυάϊοπᾶμβ ΠΟΡθο- 
κί Ρ4 [0]. ΡΓΟ]. Ρ. 456 : « 65 ΡΥΪΠΟΙΡΑ165 ἃ βΒοοιυη αν} 5 
ΘΟσΠΟΙἑηδΥὶ τ Ϊ ποη οοηδίδέ : ἰπ ΟΔ] ΠΟ Ἰοοο ἐπιπορ- 
πὶς 5'η6 ἀυῖο πο τ ϑϑίθηι Πϑιυϊαίΐαηι 5ἰαηϊῆοαΐ, αἱ 58- 
ΘΟ Βῖο υἰβϑατη, βοᾷ ἰᾷὰ αυοᾶ 5680}. ἀϊοὶϊξ ἦ περόνη 5ῖνγδ 
Ροίϊι5 οαρίξα! τη Πα] 86 ΡΘοίογ 5 ἀῦγο οδϊδίαμη, Ῥγῶ- 
[ὉΓῸ ῬΥΪΌΓΘΙῚ ΟΟΥΓΘΟ ΙΟΠΘ πὴ ΦΔΟΟ 51, ταύταν ἐπὶ πα στάδι 
νύμφαν. 516 ἀοπδτγίαχμη ΤΘρΟπ Ρ ὑπὸ παστάδα 6Ρ. 119, ὑπὸ 
παστάδι 6Ρ. 3423, ἀνὰ παστάδα Ἀρροπᾷ. 6Ρ. 149.» Αἴχιθ 
Βοῦ ἰρβϑαπι οἰϊαμη Βοϊββοπδαϊιβ γοοθροῦδΐ. Νύμφαν δυΐοτη 
ἀδ ριερα ἱπίο!Πσαπί, υἱγρίπατη ΟΒΙοἰδηηθηΐο {υἱᾶθ τηοχ 
ορίσν. 280, 2 οἵ 3), Τουρὶυβ ἐπιποντίδα νύμφαν ἀ6 
ΘΟΓΔΠΠΪΠᾶ, ΘΧ ΘΟΓΔ]]Ϊο [δοίδ. --- 2 λιπαρῶν τ᾽ ἐχ Οοά.: τ᾽ 
ἀρ ουϊ Βγυποῖι. 56 ἃ ργϑίθγαμι οαυϊάθηι φυοα 68 ἰῃ τηδυρσίπδ 
ΔΡΟΡΤΔΡΗΪ ΠΡ 516 η518 : λιπαρόν τ᾽ ἐχ χεφαλᾶς πλόχαμον, φυοᾶ, 
οἴϊατη ἀ6 Ῥ] υσῖθυβ πλοχάμοις αἰεὶ ροΐοϑί, 6 10 946085. : 
« θυθῖίο αἴτυχη ἀ6 γϑἰδιηθηΐο δοοίρίθπάυτη 81} στεφάνη, 
ὯἃΠ (6 ᾿ρϑὶβ οὐἱπῖθαβ ἱπ αἶγῶθ Βοπογόῖη ἀδίοπβίβ. Οὐμπηᾶ 
δυο ὙΘΥΓΙΟΘΠῚ ΔΙ Π8,, στεφάνη γορΔίΌΓ ; Υ. ῬοἸλ6. 1, 
40: ἸΥ͂, 144.» ΑἸοΓατ ῬΓΟΡΔΌΙ 5. βογυυΐ νυ]σαΐδιη οἵ 
Βοἰ5βοηδαϊὶ Ἰαἰπηδ. -- 3 ὄλθια δ΄ εἰληθυια Οσᾶ., ΒΌρεΓρο- 
8[ἴο εἰ. Πολυμνήστοιο Βοΐβ55. γοΥ ἴοησα πιοηιϊογία αἰσηδο, 
Βοίῃϊ! 5 οαροί τω α Ἡυυ 5. --- ἡ, τισίδος ΟΟἅ., ἴῃ τι εἶδος 
σοΥΤαρίυτη ἃΡ. 514. ὙΙάΘ ΤΟΡΘοκ. Ῥαΐμο]. ῥγο]. Ρ. δὅ1!. 
Ἑαδορδίυγ Τίσιδος. 

Θοχυϊαῦ ἴῃ Οοαϊοθ οριργδιητηᾶ ἰδπὶ ΒῈΡγὰ μΟϑΙ ΠῚ 
ῃ. 146, μἴο οαπὰ Ἰομημηδΐθ : Καλλιμάχου. ζήτει " δὶς χεῖται. 

ΘΟΟΙΧΧΥ. ϑβαγγίμα ὙΘποῦὶ οοτηδ γα που] απ ἀραϊοδξ, 
-- 1 χαίροις ἄν τοι ἔοιχε χόμαν ἀπὸ (οἄ., ΘΟΥΤ. Καιβίογ 5. 
- 3 ὄσδει 7840. αχ Οοὐΐοθ φαΐ ὄζει βιρογροβίία ᾿Πθγὰ ὃ, 
« Ηΐπο ϑυἱάδδ : δαιδαλέον τῇ κατασχευῇ ποιχίλον, » Β. -- 
ἅ τούτωι χαὶ τῆνα οἴ ἅδωνα σοᾶθχ. « Αἀ δΔύγΓ68 τη6} 1π|5 δοοὶ- 
ἀοτγοῖ τοῦδ᾽ ᾧ, » Μοΐηδξ. ». 95, ΄αΐ Ἅδωνα. « 564 ἀοιηοη- 
βίγαϊγὰπὶ ῬΓΌΠΟΙΏΘ (υἱ γοοΐθ οὔβογυαυ ΗΘΟΚΘΙΙΒ 1, 
ΡῬ- 74) Βυϊο ἸΟ60 ῬΔΓΌΤΩ ἃρίμηι; ΠΟΙ ΘΟΟΥΡΙΡῚ Ροΐογδΐ 
ῬΓΠηἃ 5.118 08 ὙΘΥΘΪ χρίει, 49 ΒΘΙΏΡΟΙ οἵ ἀθίχαθ Ῥγοᾶπ- 
οἰξαγ. Ποηῖψαθ ὙΘηθγοιη αἰεὶ οἰἑαηιπιης ᾿ΠΠογα Αἀοηΐπ 
Ὠροΐδγφο ὑπριιθηΐο, ΔΌΒΟΠ ΠῚ 68. » 5 υ  δυΐθῃι : 

τῷ τόχα χαὶ τήνα χρῖσεν Ἄδωνα χαλόν. 

Μα]ΐτ τῷ ποχα. ΑἸΐθγα πη δυΐθμη Π ΘΠ 5 ΠΟ] πὰ [δ πὶ ΟἹ ΠῚ 
510 βου ρβογδΐ υἱγ ἀοοΐιβϑ ἰἴπ Μυβ60 Οδηΐδῃν. ΥἹ, Ρ. 315. 
ΝΙΒΙ τπουΐ, ααΐ ρΡαΐοτῃ υἱ απ οἰ ἰῃ χρίει ΓΟΒ 6 6, 

ΟΟΙΠΧΧΥ͂Ι. Αὐσατηθηΐατχη δἰ οσδηΐον δχροηϊξ ΡΊΘΘΟ]05 : Ζα 
υἱογοθ ΗἸρρό, ργὸξ (6 86 Ὠταῦ 16)", γοἰὸυο αὐος αγ , 5 8α 
ἰέΐο, δα ϑοιἰ6 δὲ γίοιιθ ομϑυοίιγο, δαη8 ουδίϊ67 [65 56} ϊ- 
(65 φυιδ ἰθ5 βιιϑδίαπιοος ραν [{ῆτόφ5 ροιυοφηΐ γοηαγ 6 αἰ 



»ῖυ5 Γναὶξ υἵδαρο. ῬΟΊΙ [αἷγ 865 ααἰθια ἃ Ῥίαηθ, οἷ 56 
Φοπο εν 5α ργοΐθοίίοη, ἀοπὲ οἰἰ6 αἰγα ϑαβοῖ ρίιι5 ἰατα, 
οἴϊο υα ΦΟΉΒΩΟΓΕΥ ἃ ἴα (ἰέ6556 5Ξαᾳ δοίη ίιγ6 δὲ 565 ϑαη- 
ἀδίοίίες οἰγρίπαϊες (μίτραν). Π6 ροδία Καὶξ ρατῖθν δος 
οὐ είς ἱπαπίηιός, ἐἰ5 αρροϊϊοηΐ ἴα ζασυδι 6 Ῥίαπθ 517 
ἩΙΡΡό; δτι γϑδοηιρθη86 εἰθ5 ὕοη5 Οὔ δο5 ψυὴς π6 σ65- Ὁ 
“ϑ6ηπὶ 6 γτεπᾶγο ἃ ἴα υἱγοίπιὶξό. Ῥοβίγουησμη δχ ἀυθία ἀ8 
Υ. 3. οοηϊδοΐαγα ἀπείυτη. --- { ἀνεδήσατο ἰποίυγ οἰϊαμη 
Ἠδοκογαβ. [π ἀϊγουβᾶπμη βοηΐθη πη) 5] πηδβίιβ ἀνεθήχατο,. 
Μεϊποκίαβ Ρ. 209 ἀπεθήχατο, 280008. ἠμήσατο. Οὐο Βεἶ8- 

τοίδγοθδξ οἐϊδμη σμηχομένα γ. 2, « ἱπυπείδ 5ιηορτηδίθ 
Τορογα, ἱ. 6. γαβ8. Νδγη ἘΝῚ Δ Ρ 8 ἀοτηθπα5 οϑξ πο- 
γδουΐα, ἀοθοξ οὐ ε8 ῥγὶο 5 βτηθστηδίο ΠΠπὶ : υ, Η. 70. Π6 
ΘοΙηδ ΙΧ, Ρ. 398. » -- 2 εὐώδει Οοά., ΘΟΥΓ. ΘΔΙΓη88. --- 
γάρ τοι Οοά., οοττ. Βοἰβκίυβ. [ἢ ἤπθ Οοᾶ. ἐπὶ χούρῃ. 

« δίβκίιβ χουρῇ, 56ἃ τηᾶ]6 ἰὰ ἀθ οὔθβδυῖδ ἱπέογργο- 
ἰδίῃγ; αἱ ἐπὶ χουρῇ μίτραι 5υπέ Τηϊγῶ τηδέγομδοβ ἴῃ ἀ6- 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΥΠ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
Ι 
Ϊ 
Ι 
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Ἠθοκογ. 1, Ρ. 36. --- 4 ἀεξομένῳ ΗδοκοΙιβ, ἀΠ6 πὶ Ὑ. 
Ρ. 137. Τιοροθαΐαν ἀεξόμενος. 1)6 ΑΟΠΔΥποηβίυμη ἄθμηο Ρδα- 

᾿ Βδηΐδ8 1, 31 οχίγ. : ὀνομάζουσι Διόνυσον Μελπόμενον 

| 
| 
] 
| 
] 

χαὶ Κισσὸν ( Κισσέα 9) τὸν αὐτὸν θεὸν, τὸν χισσὸν τὸ φυτὸν 
ἐνταῦθα πρῶτον φανῆναι λέγοντες. 

ΟΟΈΧΧΚΧ. « Τιπιαγοί ογοραπαϊα πᾶ δηΐθ πυρίϊδ5 Πἰδ πὲ 
ἀραϊοαξ, ἀθεθ 5108] ἕδυόγοπι θχρθίθπβ. Ἐρίσγδιησηα δαϊαϊξ 
οἵ οχρ]ϊουϊξ Ρίθγβοη. δᾶ ΜΟσ. Ρ. 235. --- 1. Τύμπανα, 
᾿η{6 "σοὶ φυθτη υοοδπηξ ἐξ ἑαηιθιιγίπιο, πο ΡῈΘ6]18: 56]ΐα- 
τἰομθμα τηοἀογαθαπίαγ. » 66. --- ἃ. Οοπῖ. Ατο δι βαργᾶ 

[ΘΡ. 207, 3. -- 3 τε χόμας Οὐἄδχ, ΘΟΥΓ. 54] πη85. Πῖδηᾶ 
᾿ΠΑἰμνῆτις, 4085 ἙΟἸΘθαΐΓ ἰη Εηηῖβ, 46 φαΐθαβ γν. ΤῊΘ68. 

Τοηδδθ ΘΟΙη6 ἸΟΟΌΤη ᾿βυςοοαρηΐοβ. » οϊποκ. ΠδΟΚογαβ αἱ 
δ᾽ ἐπὶ χόρση,, 4οἀ γοΡ πῃ πιιης Θχἰβί[πηο., ΟἸ᾿πὶ [ογίαββο 
χόῤῥῃ 5οτὶρέμπι, τη46 χούρῃ. ΡΊο(Ο]ο5 αἱ δ᾽ ἐπίχουροι, οἴ 56- 
4υ6ηΈ: γογβὰ παρθενιχαῖς. Βοίδηπιβ Ζπο(πι6 ἐπίχουροι ρο- 
βιιογδέ ἴῃ 8110 ΘΧΘΠΊΡΪΟ..--- 4 αἰτέομεν (οἅ.;: αἰνέομεν Βεοἰϑκίιι5., 
οἵ ΒΡΌΠΟΙ.; Ῥγοθδθδξ οἱΐπὶ 186. πο βοπίθηξβ : ριδίϊα;, 
δια οἱϊη {ΐηυις, απιαϑ ϊἑαΐθηι δὲ γγαίίαηι Ἰαιάα- ὦ 

ΟΡαΘΙ 5 οοηγθηΐϊξ, ἁδρῶς. 50. Ασάγη. 891 : καὶ τἄλλα Ἠνι5; ἨΘΟΚΟΓῸ5. διυυΐθμ, παρθενίας ῥγὸ δαϊδοΐξϊνο ΔΘ : 
« ηιλίγα ἀφαϊςσαία οἱγοίηἰαί 5 σγαίΐαηι απῃιαηιις,, ἱ. 6. 
ααυμη 68, αυδθ Π08 Πδοΐθηιϊβ σοβίαυϊξ, πυθαξ, τηδίυτην 5 
δῶ 6556 υἱγρίηῖβ. » Οὐμθ τ φυΐϊάθπη βοπίοπίϊα οοίουϊβ 
ῬΓΟΡΔΌΠ ΟΣ υἱάθίαγ. Ἀθοθρῖξ οέϊδιη Βοῖββ., μεθο 16 δηπο- 
ἴδλπβ : « Ῥγϑαϊοδπξ βοΠοθξ, χαϊτὴ κἰπξ ἰδηξατα τηυπαϊ ἃ 
5[ΠἸΡΠΪ665, πδίϊνο,, Ποη 8]ἴθπο, υἱγρίπθην οοπβρίσιδιη ἔαϊ556 
ἄθοογο. --- ὅ. Ηἴπο 5υϊἀδ5 : ἰότητι " βουλήσει, γνώμῃ. » --ο 
ὁ τῇ λυχομηδείου παιδὲ Οοᾶοχ οἴ ϑυϊάεο Πδτὶ ορεϊπηϊ χυΐψαο 
ἄσοθιβ Ἰοοῖβ ; χαοᾶ ορξηθ εογγοχὶξ Μοιποκῖτβ 901}. 1,0- 
ῬΘοΚ. Ῥαγδιῖρ. Ρ. 6 864. Ὀοίπάθ ἱπ Οοᾶ. φιλαστραγάλῃ 
βουίρέιπη ἴυΐββ6 υἱἀθίαγ, ταᾶθηᾶο ἰπ φιλοστρ. ὙθγβΌτη : θὰ 
Βυἰάαθ 4θοαα Ὀὲβ φιλαστρ. « Μίηΐπηθ δρίπμη υἱγρῖπὶ πὰ- 
Ρἕαγῶ ορίΠποΐοη. δα βρίοου λιπαστραγάλῃ γε] λιπαστραγάλῳ. 
υοᾶ ἀρ(ἰβδίπηθ ἂἀθ ρᾳ 6114 ἀϊοϊξαν, ἀὲθ τηἶβ5ῖ8 σγοραπα : 

᾿ Θεἰβεαβ, ᾿ΐοπι δρ ἰββίτηθ πολλὰ αὐ δάνθγθίυτη δοορίθηβ, ΡΌΘΥ 5 τηδέγ πγοπίυμη ἰπίΐυγα οϑξ. ΝΟ ῬΌΘΓΟΒ ἰαπέμπι, 
568 οἰἴϊδτη ΡῈ6}145 [4115 οὈ]θοΐαξαβ 6556 Ῥγῖου ποι 55: πηᾶτη 
Ρἰοΐαγαπι Ῥομηροίδηδτη οἷ 4}18 δγξϊβ ὀρϑγὰ [8115 ᾿πἀθηΐθβ 
Υἱγρίπο5. δα δοπίϊα ἀοοθῖ Ῥαιβδηΐδβ ΥἹ, 24, ἀστραγάλους 

᾿ βειραχίων χαὶ παρθένων ἄθυρμα γὙοσδᾶΠ8. » Μοίποῖ. ῬίοΟΟΙ]ο5 
φυγαστραγάλῃ, « υξ ἀἰοϊξιιν φυγόδεμνος, φυγόλεχτρος, δοΐς. »᾿ 
Ῥτορίαβ δᾶ ἰγδαϊίος ἀποίιϑβ δοοθᾶάθηβ. Νῖξὶ ἑοσία οἱ τὰ συτη 
ἀδρίγαξίοηθ λιφαστραγ. 5ογρέυμπη ΠΠΡγαγῖτι5 ἐγαπβροβι οπ6 
εἰηθηδδηδυτη ογθᾶθθαΐ. Ἠθοκθοιτβ οοηϊεἰοθαΐ παιδὶ χαλα- 
στραγάλῃ, ἷ. 4. χαλλισφύρῳ. : 

ΟΟΕΧΧΥΤΙ. Αγβίποθ, Ρίοϊθιηδοὶ ἢ]α., Πίδηδο Θουηδὸ 58:5 
εἰποίηπυτα ἀραϊοδξ. --- 1. « Ηἴης ϑυϊάδβ : ἀλχήεντας " εὖ- 

" ρώστους, δυνατούς. Εχ Υ. 2 : πλόχον" πλέγμα ἐχ τριχῶν. » 

γοοΘ Λίμνη, ἤπ6. Οοᾶ. λιμνάτι, τῇ νυἱάρίυγ. --- 4 ἄνθετο 
χαταχόραν (οα., ΘΟΥΓ. ϑΟΔΙσΟΓ οἵ ΒΥΌΠΟΝ. --α 5 λητῶια 
Οοάδχ, τ ἃ φογγθοΐογθ ἰηβοσίο. "δἰ 4. χεῖρα Οοά. --- 6 θήχα 
μεν ἃ σώιζοις τ. ὁ. ὁσίωι Οοά. 

ΟΟΈΧΧΧΙ. Ῥαοῖα Μαΐτὶ ἀπ ον οὐϊΐαπι οἱ ργοϑέϊ - 
[πη 86 σΟΙΤηΘηδί. --- 1 πυριχαιέος Οοἄσθχ, ΟΟΥΓ. Μοΐποκ. 
« ΡΙ]αγίμηδ ἴῃ ΡὨγυρίδ ἱπέθϑεπογῦστω ἰσπίατη υοβεϊρία- συ. 
ϑίγδῃ. ΧΗ, Ρ. 578, Μαηπονξ. σοῦ. ΥἹ, 3, Ὁ. 135 564.» 
“ας. -- 2 μητέρ᾽ Οοά., ξοΥτ. ΘΙ Γη88. --- 4 ἁδρύναις Οοἄοχ. 
Ουοά 746. Θχρ ἰοδΐ « τρέφοις, σώζοις, 568 ἰΐα υἱὖ ἀο]οαΐο» 

μὴ γυναιχὸς ἐν τρόποις ἐμὲ ἅδρυνε. » Αἂ αι τοοία Μεΐποκ. 
Ρ. 113 : « ῬΑγΌπι δρίυστη ὮοΟ Ἰοοο ἁδρύνειν, φαορὰ δβίρηΐ- 
ἢοδέ ογπαγθ, αοἰϊοὶῖ5 [ΓαΉ ΕΓ. Τιοσοπάθτη υἱάθἕιγ ἁδρύ- 
ναις, {αεῖα5 ιιἰὖ αὐἀοϊοεοαΐ ριυιοίζεϊα οἱ αὐ πιρίϊας πια- 
ἐωγοϑεαΐ. Οαοὰ γογθυτῃ απ ργορυὶθ ἀ6 γαρίδα ἀἰϊοδίυγ, 
οἔΐδτη δὰ Πομΐη65 ἐγδηβίοσεὶ οοπβίδέ. » Ουοά Γροθρίμηιιβ. 
-- ὅ σοὶ κατὰ πολλὰ ῬαβδοΥΐτ5 ϑογίρέξ. τηΐβο. Ρ. 200 (8. 
1827) οἵ Μεΐπδι. Ρ. 113. 1ιϑροθαίογ σοὶ χ αὶ πολλὰ πρ. χαὶ 
παρὰ βωμῷ. « Ῥογίηοξ παρὰ [ βεγίρϑιξ Βοῖ58. κατὰ, φΑἸδπηὶ 
Ἰαρϑὰ Τηθ ΓΑ 1 δὰ ὈΪΓΌΤΩΖΙΘ Πουηθη προνήϊα εἴ βωμῷ, 
βηΐαχὶ ποὴ σᾶγᾶ, ἀ6 ψιὰ υἱὰθ ποΐ. δὰ ἀρροπά. θρ. 50, 
23. Οβϑύυμῃ ἴῃ γορὶ πηη ἀϊνογβιίαβ μαθοΐ ααοά Ἰδοίογθ πὶ 
δαγονίαξ τιᾶρὶβ. » Εἰ υα]άθ δάγνογί Ῥαββουίυμη, 1. α. 
Ρ. 199 564. 564 δίδου χαὶ 6536 ρίϊ5βίτησμη, χαοαᾶ βογυδέ 

ΒΟΥ θοπο προναία, δἀϊδοίίνιμη 46 Ιοοὸ υὐ βωμία ἃ. 
50Ρῆ. Απέϊρ. 1301. Π6 Υἱγρίπυτη ἐμοτοὶβ 'ἰη Μαίγ5 ἀθῦπη 
5δοῦὶβ 580. εἶΐαξ Ῥγοοϊαμη ΤῊΘΟΙ. Ρ]δΐ. ΥἹ, 13. -- 6. παρ- 
θενιχὴ ἐτίναξ᾽ ΗΘΟΚΘΟΓῸΒΊ, Ρ. 277. 

ΟΟΙΧΧΧΠ. Θεοδωρίδα ΒΙαποκία5 οἵ Μεΐποι. ρΡ. 224, 
Ῥὶοαοτγὶ Ζοπϑο ΞΕ Πα τη τά γα ορβογυδΐ 740. « Ροβίχυδια 
ΟΠ 6 165 οχ θρμθθβ θχοθββὶξ οἵ ρα]ϊοϑίγατη ἰγοχαθηΐδγα 
ἀ6β1, συτηηδϑί!ο8π) 5Ὲ ΡΟ] ΘΟ Π6 τὰ ΜΟγοῦγίο ἀδαϊοαυ!ξ 08 
Ρογδοίδιη ογάϊηδίθ δἔ τηοάθβίε ἐφηδοσύνην, ἰανοηξαΐοχῃ. » 

᾿Βγαποῖς. τ { πειληθέντα οογτοοίοτ Οοαϊοῖβ, 4ὰϊ ἃ ΡΓ. πὶ. 

8Β. --- 2 τηῖτο ϑυϊάδβ τόνδ᾽ ἀνέθηχα χόμας, πὶ οοα. ΡᾶΓ. 
Α ἀνέθηχε χόμης. --- 4 ἱμερτοὺς κ. πλοχάμους Τουρίῃ5 εἴ 
Βοίμϊα. 

ΟΟΈΧΧΥΠΙ. ἀοτγριιβ, ᾿Αϑοϊορίδαϊβ 5, ΡΉΘΡΟ ογῖπθα 
Τροθη5 ἀδίοηβοβ συμ ῥγθοῖθιι5 ἀδαϊεδέ. ---- 1 εἴσατο (σά. 
- 2 γοργὸς Οοᾶ. --- 3 ἀέξεις Οοᾶ., ΞΡ ΓΡοΚ ἐἰ5 ΠΟ τῖ5 οἱ. 
Νοΐωτῃ Δεῖρ]νἐηἰϊ ἈΡΟΙΠπῖ5 ἐθιηρίυπι ΑἸΒΘηΐβ. 

ΟΟΕΧΧΙΧ. ἙἘυᾶοχο 8ἀοϊοβοθηΐθ ΑΡΟΙΠΪπὶ οὐ Π6 5 ὈΓΪΓΊΌΤΩ 
ἀεΐοηϑοβ ἀεραϊοδπΐε, ρμοοΐα ορίαξ αὐ ῥτὸ 115 βποογδβοδέ 
Πράογα ΑἌβδγπηθηβῖθ, ἀοοίαγιιν ργωπιία [γοπέϊιηι. --- 
1 ἔπλεξε σοᾶδχ : δἰέδογσυτα ἀθαϊξ ϑυ1ά85. --- 3 δέ οἱ ΒΓΌΠΟ- 
Κἴυβ; δέ τοι Οοᾶ.: δέ σοι διὰ. Ποῖπαθ ἀΐογαιθ χάλλος, 

πιληθέντα. « Ηἰπο 5 άδ5 : πιληθέντα " πυχνωθέντα. Ἐχ γ΄. 2 : 
πέταλον (516), πίλημα ἐξ ἐρίου πιληθέν. Εχ γ. 3 : περόνη " 
πόρπη. ἜΧΥ. ὅ : ἀείδολον, τὴν ἀεὶ βαλλομένην. » Β. --- 
2 πέταλον (οά. οἴ ϑυϊά. ἀποθαβ 10018 ; ΟΟΥΤ. 58] η88. Ὠ6 ρΡ6- 

ίαϑο Βοΐ55. εἰΐαί Μ|Πη. οπιηι. ἱπόά. Ρ. 373. --- 3. « Δί- 
᾿ θολον ροοία γνοσδΐ Πρι]άμ, χαΐα Ὀἱηΐ5 ἀδηε 15 αἰγατηαα 
ἙὨ]Δ Υ 15 Ἰδοϊηῖδπ τηογᾶϑί. ϑυϊδβ ΡΥΙ περόνην, ᾿ἰἀοτή- 
486 οἴ Οοαΐϊοθ χαὶ στεγγίδα. [6 5{{|5}}} υἱάθ τηθ8. ἴπ 

᾿ΝοΕ. πι558. ἔ. Χ, ραγί. Π, ρ. 226. Βοῖβ5. 1 Πδίπαθ ἔογί. 
᾿ἼΊοΡ. χἀποτανυσθὲν, τοϊαταίινηι. ἴ Ηος οχ ποίξ. τη58. ΑἊ 

απο οογίαξί πη οοτγοχογαηΐ Μοῖποκ. ἡ. 147, Βοίδίαβ οἔ . 

ΤΘΟΘΡΙΓηΠ5 ΡΓῸ Ὑυϊσϑίο χαὶ τὸ ταν. ] --- 4. Γλοιὸς 5ππηξ 80Γ- 
65 5.1} ἄδγαβθθ. σἂν δυΐθμ π6 αἰίγ δι οἵ βογα ἄμ 
οὨ]ατηγ θη ἄθο ἀ θα! οδυῖ ἴῃ σοπίθτηθ! πη μα ΐ63. Ιτὴ0 αδὲ- 
ἄοτγο ἄδθιυτῃ ΡΌΘΓ. γοϊοθαΐ υϑϑτηθηΐζατη οἱ Δρροπάθηβ, οἷ ἡ 
δι τη ]ΐα δχθγοϊ δι! οπτι πὴ Ρ8]  ϑΓΙ σάγάτη γϑϑί σία ̓ Πῃφοτ- 
Ἀαηΐ. --- ὅ. Σχίζαι φαδ 5ἰπέ ῃος Ἰοθο, ἰσηργδίῃγ. » ζΨας. 
ΦαγνθηΠ15 186] Δ]1Οπ}15 ἱπβέγατησηίαμῃ, αἴ υἱἀρίαγ. ϑσσίξία 

“ῃ7)-ς 
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ϑἰρηϊποαίίο ἐχ ΤΙΧΧ μηοᾶο δύζου 7. “--- ὁ δῶρα φιλευτάχτου 

Οὐοᾶοχ, οοτγοχὶί 7αοοθδβίαβ. ΜοΙπθ τι τ} δωροφίλ᾽. 

« Μαπογιπὶ διηδηΐομῃ ἄθαμῃ ΔρΡΡο]αΐ, Μογοαγίαμη χερδῷον 

τοϑρί οἴθηβ. » ΗΘΟΚΘΓΕΒ 156 φὼρ, ἀφιλευτάχτον, « δρ(᾿551Σ20 

ἠανϑη!5 οοἰαί 8 ορ μθίο.» Τῃ ἤηθ Οοᾶ. ἐφημοσύνης (ΟΟΥΤ. 

Βοϊβκίιβ. 

ΘΟΟΙΧΧΧΠΙ. « [ἢ ῬΘΙ]ιη ΟἸΪπὶ Βα ρου θὰμι οἵ βθυθυδ πη, 

πὰπο, Ζαῦπι γοίυϊα οί οϑϑοῖ, δὰ Ῥθηϑᾶ τοαἀδοΐδηι. 

Οομιοᾶο παῖὶς ορὶστ. ΜΙ ΒΟΒο Ομ ἴ8. δάτηου!! ΤΙΡῈ]]. 1, 

81. 6.,.77.: 

᾿Αβί φυῷ δα Γαϊξ πῸ}}, ροβί,, υἱοία βοπθοίᾶ, 

Ῥαοὶξ ἱπορϑ ἰγομη]ὰ βίαπιὶπᾶ τογίδ τηᾶπα. » 

7αο. -- ἃ οὖχι ( 5ϊπ6 800.} κ- θεὸν, ἃ οΟΥΓΘΟΐΟΓΟ θεῶν, 

Οοᾶ. ΑΡρορῖ. Ρᾶγ. θεάν. --- 3 μισθία σοᾶ., 56α τροίο ΡΙδη. 

- ἃ ὀψέ τ᾽ ᾿Αθηναίην Κύπρις ἐλ. γοίί. οαϊ(. ῬΙαπάφδ, βοᾶ 

Οτοίίαβ οογγοοΐίδβ βοαπθθαίαγ, ααὶ 8110 ΙοθῸ θρ᾿ φτδμμπηὰ 

απο ἴῃ πιοάστῃ τγϑααϊαϊξ : 

Οὐδ ῥυὶυβ αὐγαΐοβ ἰηίον Γορηδθδΐ ΔΠΊΟΓ 8, 
Νοο Νοπηθβὶβ ἀσγ ἡπγὰ {ἰπηογοΐῖ ΠΡ, 

ῬδΌΡΕΓΘ ᾽δπι ἰ6᾽48 ῬΟΡΟΌΣΤΙΪ ΡΘΟΙΪΠΘ : ΒΟΡῈΠῚ 

.Ὧ8 ἰσποτὰ βροϊαπι ΟΥρτίἀθ Ῥ4}185 μδρεῖ. 

ΘΟΟἸΧΧΧΙΥ. ΡῬμΠοπίαμη τηϑγοίτῖχ, αυδη) ἀομηΐ ΟἸδΔΠὶ 

Βαροραΐ Αρατηθᾶθβ, νοβϑίθμι οἱ ἰοχυϊ. Αα αιῶ ρΡοείδ : 

7ρβα Ἴαην Ῥότλις ἐθα να ; Ἶδτα Τουηϊπ 5, 418 οοηἐθγηρίἃ 

ψόποτο Μίποῦνδπὶ οἱ Φαποπθιη οοἰαηΐ, οἰϊοβῶ βοαθδηΐ Ἰ]- 

οδῖ. Τηΐϊοσουτίμηα ΠΟΡ18. 6858 ὙἱἀθίοΓ βου! ρίαγα ΘρΙβυτηιηᾶ- 

8, φαδπι οοπ]θοίαΓΙ8 801 θαΐ 9Δοο βία. --- 1 ἀγαμη- 

γοὺς Οοᾶ., ΟΟΥΤ. ϑ'ΔΙΠΊ88. --- 3. « ΒΘΠΒ08 Ὠὶς 6886 υἱἀδίυγ. 

Οὐσπὶ Ῥοίϊιοτιε ῬΕΪ οπΐυτη 'π δ'πα δγηδίϊ ΥἹΡῚ ὙΘΟΌθΔη8, 

ἀοττηΐθηϑ, Ἰδϑοϊνθη 8, ὑπηΐοδμι ἴθχθγθ, ἴθοϊξ ᾿ρ8ὰ ὙΘηι8 

ΡτῸ ΡΒ: πΐο Ἰδηϊβοίατη. Ατηθηΐ ΘΡΘῸ Δ Π| [ὉΠ ΪΠδ8,, οἵ ῥθηϑἃ 

ἴῃ {αδβ.}10 δ γα βἰηδηΐ : ῬΓῸ 1ρ815 ὙΘηιι5 μαθοί τηδηι8. » 

8. --- ἃ ἔχει Ἀοΐδ!κ. οἵ ΒΥαΠΟΚ., Τηΐπιι8 ἃρίθ. 

ΟΟΙΙΧΧΧΥ. « δβ'πο πωϑιζαϊΐοπο Νίοδγονο {υ]ἱξ ΡΊΔη. 
ῬιΘ]1α., 48 ΔΙ φαδπγᾶϊα υἱΐδτη ἰθχθηάο (οἸθγανογαΐ, ἰω- 
ἄϊο Δ οτὶβ οἀρία, δὰ Ὑϑηουὶβ οδϑίγα ἐγδηβῖξ,, ἸΠΒ ΓΙ ΠΊΘῊ - 
ἐἰβαιιθ δι]. ἴῃ ἄθθθ Ὑθβίθυ]0 ΘΟΠοΓΘδί18, ααοβίπιβ. ἄἀδ 
ΘΌΓΡΟΓΘ (δοϊθηαὶ ἀθοϊμηδηη Ὑουδΐ. --- 1. Ἣ ὑπὸ χερχίσι 
ἰάθη ἴδγο φυοᾶ ἐν χερχίσι. Ρ]αΐο θην. Ρ. 205, Β : αἱ ὑπὸ 
πάσαις ταῖς τέχναις ἐργασίαι ποιήσεις εἰσί. 1ἅ. ΗἸΡΡ. πᾶ]. 
Ρ.295, Ὁ, ᾿ἰρίψαθ Ἠοϊηδοτῇ. --- 4. ὅσηρο ἔθετο ἐπὶ πυρῆς προ- 
δόμου. ἴσῃθ, ἀαθπι ἴῃ Ὑϑβί!θ.}0 (ΘΙΩΡῚΪ δοοοπάθγαΐ,, οοη- 
οὐοηδυϊί.» 7α6. «ῬΙῸ πυρῆς γοΥγξ Ογοίϊαβ. σοπ] οἴ ΓΔΠῚ 
ἱπαΠ6τὰ [ Βγοᾶδοῖ 1 πύλης. ὙοΓίδ : ἦν γΌσο απΐ6 ἱοηιρζιηι 
ροϑιιϊξ. » Β. Μοῖβα 8 τά τε πηνία ΜοΙπΕΙκῖιι5. Ρ. 180. 1,6- 
ϑοθαίογ τε τὰ πὴν. --- ὅ. « βᾳργδ 6Θρ. 47, ἴῃ οδάριῃ Ὠϊβίο- 
τα, χερχὶς Δρροὶ]αΐαν λιμηρῆς ἄρμενον ἐργασίης. ϑιπηΐ ἴη- 
βἰσατηθηία ορ οἷ Τρ8]6 οἵ τοΐβογο ΔΙ θη 18. --- 6 νέων ΡΊδη. 
-- 7. Ατίθμπι τητιβϑίοδπι, αὖ Τ08 οΓαΐ,, οὐπὶ Υἱΐδ ΤΊ6Γ6- 
τοῖα οοπαηρσοθαΐ,, οοηΥ νᾶ δἷ ΘΟ ββδ 0 η 68 {016 οἰ Πὰ- 
τυ οδηΐα ( πηχτὶς ΘηΪπὶ αἰγΌσΏ 6 ) ΧὨ ΠΥ δη8. ἔχειν 
Ραπᾶοί 80 εἵλετο, ψιοᾶ νυδιϊδηᾶθθ οὐδέ οἶδ οδιιϑἃ ροϑβίὲ 
δοουβαῖνοβ ποιηΐηππι ἴῃ ηἰ {ἰγατὴ δὶ δα] αηχὶξ.» ὕΧαο. --- 
8. θαδίαις Οοᾶ., δυροΓροβίίο Δ. --- 9 λίμματος ἰάθη ἃ 
ῬΓ. Τὰ, 

ΟΟΙΧΧΧΥΙ. « ΤΙο8. ῬΌ6]180 ἰηϑ ϊδηη, ΘΟ λΠΠΐ ΟΡΘΓΘ 
οἸαογδίδμη,, Ὀϊδπδ5 ἀραϊοδηΐ. --- 1. Αὐτηοάπσπῃ Ἰδΐιι8 1116 
Ἰτηθυα . πέζα. Νπη παλαιστὴ ογαΐ φυδίΐζαον, σπιθαμὴ ἄπο- 
ἀβοῖτη αἰρίξογατη γηθηϑατα. Οοηΐ, δα 6Ρ. 864. ὙΒΓΒΙΠῚ 8. --- 
8. Θάτερα, 51Π]5ἴΓΔΤη ῬΑγΐθτα. » 766. --- 4. 5680]. : χόσμος 
τις ὀροφιχὸς παρὰ τοῖς ἀρχιτέχτοσι, χαὶ εἶδος ἱππασίας παρὰ 
τοῖς ἱπποδαμάσταις, χαὶ ποταμὸς Μιλήτου ὁ Μαίανδρος. 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙῈ ΡΑΤΑΤΙΝΖ, 

« Ῥ πιϑᾶπάνο Ὑθϑίϊιτη οὐμδιηθηΐο υ. ΜΙ]η. Μοριυι, 
ἐιθά. ἴ. 1, ». 132. Οομῇ. 6. βθιθηβ. » Δ. -- ὅ χοῦραν 

Οοᾶ,, οοΥ. Βγαπο.; κούρη ΡΙαη. ὈΘΟΘΟδηΐ χουρέων. Αἃ 

Ῥἰδηθ Θορμομῖθη Καλλιστὼ τοϑρίοἰξ. --- 6. « 5080]. ΨΥ ΘΟΙΕΙ, 
ἀντὶ τοῦ ἐχ ψυχῆς ἀγαπῴης χαὶ ἀσμενίσειας. ϑ5ογἼρδὶ πρὸς 

ψυχῇ 6 οοηϊθοίαγα Φδοοθ5ῖ!.» Β. Θὰδ ποὴ ΟΡα5, Ποὺ ΓΘ- 

οορὶξ Μεοΐποι. Ρ. 29. 

ΟΟΙΧΧΧΥΠ. Εχ ρεϑορᾷοηία δορὶ  σγδπηπηδίθ ΧΡ ΒΒΌΤΗ. 

“τ 1 ἐυπάρϑ. σοᾶ. --- 4 πολυπλανέος Οοᾶ. εἴ ΡΙΔη., δ ἴπ 
ἴΠ0 βιιρογϑουρίαπι : γρ. παλιμπλανέος. ΤΌϊάθτη 500]. : νῦν 

τὸν ποταμὸν σημαίνει. --- 6 λαιὰν εἴ λαγόνα Οοᾶ. ἃ ΡΥ. πη. 

Βδθυΐββ6 υἱάθέυν. ---- 7 δὲ νῦν οἱ ἰσοπάλαστον Οοᾶ., 568 

τϑοΐθ αἰστατηχαθ ΡΊδπ. 5680]. Δ ΘΟ. : νασμῶν᾽ ὑδάτων, 

τουτέστι τὰ ἐπιδέξια τοῦ ποταμοῦ. --- 8 σπιθαμὴν σοά. 

« Βοοΐα Ραμ. οἱ Βγυποικ. ἐπὶ σπιθαμῇ. ΟΥπδΙΠΘηΌΓη ἃ 

ΒΙΕἴο δοὰ ρἰοΐαμη βρ᾽ {μπαπιᾶτη χα οθᾷοθαΐ ραϊπιὸ Ἰα Ἰτιάϊπθ.». 

ας. 

ΘΟΙΧΧΧΥΤΠ. Οὐδίξαον ΠΩ 1γοοπηοαϊβ, ἰοχίγοοβ,, ἃτ- 

(ἰ5 βαῷ ἱπβίγαπιοπία Μίποιγθ ἀραϊοδηξ οὐπὶ ΡγΘΟΙθι5. 

Οδγηῖθη νᾶ ἀδργαυδίυμι. --- 1 λυχαμήδης Οσοῖοχ ; Δυχο- 

μήδους 4] Π85.: Ανχομήδευς Μαοΐποι. Ρ. 118. Νἰβὶ πηαίγοιη 

ποιηΐπαγο ροοία σοϊαϊξ, Λυχομήδας. --- 3. ἔργων ἐκ δεχάς- 

τας Πῖο ἰπέο!!Πσὶ ποααϊξ, ἀασπη ποὴ ΟΡΘΓ πὰ ΒΌΟΓΙΠΙ Ῥᾶῦ- 

ἴοπι {Πω, 86 ἰρβᾶ ἃι(ϊβ ἱπβίγυτηθηΐα ἄθϑ οὔεγδηΐ. ΟἸΐπὶ 

740. οοπ͵θοογαΐ ὄργανα τᾶς τέχνας ποτιθύμια. Βοίβ880}. : 

« ΟΥογαηΐ ἑοχία 4: ᾿ρ515 τπαχίπηθ ρ]δοθηξ,, ἀθοϊπηδμῃ ΟΡ Θ- 

ταπι Ῥαγίθπι, οἵ ᾿πβαρον ἱπβίγιπηθηΐα ἃγέϊβ. » ϑθὰ Βοο 

θτῶθοα δβϑοῖ ἔργων τὰ ποτιθύμια δεχάταν. Θυοᾶ βοααυϊξαγ 

ἀτράκτον ΘΡ᾿ΓΠοΐοη πρόσεργον (« Θχϑρθοΐοθϑ πότεργον. » 

αὶ.) ταδίιτ ΗΘΟΚΘΓυΒ 001}. ὙΠῈΡ. 726, 8 : τὸν συνέριθον 

ἄτραχτον, ΕΕΥ͂Ι, Θρ. 39, 3, μίτον πο)υδίνεα λάτριν. Εἰίδτη 

Βυϊᾷδβ ἀσῃοβοὶξ ἰῃ Ἤτρια, 780 0008. οομἠϊοϊοθαΐ χροχουργὸν, 

6011. 6Ρ. 289, 3; Μοίμοϊκ. τόν τ᾽ ἐριουργόν. --- τὰ, " νατρία 

(810) Οοᾶοχ,, οἵ 'π τρᾶσρ. γϑρθἐ τὴ νατρία,, Οὐ ΒΟ ΠΟ] 1 : 

γητρία λέγει τοὺς στήμονας. Ἄθοΐο ἂρ. ϑυἱᾷ, τὰν ἄτρια. 6 

408 γοοθ υἱάθηᾶπβ ἈΌΒηϊ. δὰ Τίπι. Ρ. 185. --- ὅ. Κερ- 

χίδα ἀοιδὸν ( Αὐἰδίορῃ. Άδη. 1316) 5:ρίιι5 ᾶπη Υἱαϊιηι8. 

--- 6. 860}. ἰπ Οοά. : πηνία δὲ [τὰ] περὶ τοὺς ἱστοὺς ἐργα- 

λεῖα. δυϊᾶδβ : πηνίον, ὁ ἄτραχτος ἐν ᾧ εἰλεῖται ἡ χρόχη. 

Οοηΐ. 6Ρ. 288, 38. Πεϊπᾶθ Οοάθχ χερταστὰς τούσδε ποτὶρ 

ῥόγεας, υἱ δυϊάθ φιοαὰθ Ἰθτὶ, φυὶ ποτιρογέας. 1)6 ἀαΐθι5 

οἱ βϑαιοπίϊ μϑιβιϊοῖο,, χφαθ Μείΐποικ. δὲ Ηθοκον. ἰηΐδοία 

τοἰπαασμΐ, οΥἸἸοογα πὶ ΟἸΐτα Θοπδηΐ πιὰ μὰ θ)65 ἃρ. ὅδο. δὰ 

Αμπδϊθοίδ ἔ. ΥΠ|, Ρ. 67 864. Ουἱ ἰπ ποῖ. τη88. : « Ἐογί. 

χαὶ ταλάρους τούσδε ποτ᾽ ἀῤῥαγέας », δᾶ Ῥαϊαΐ. ποτ᾽ εἶρο- 

χαρεῖς 6011. Ατοϊΐα Βα ρΓὰ Θρ. 39, 6. --- 7 χαὶ σπάθας εὐόρι- 

θεῖς πολυάργυρα οοηβοηβιι Οοᾶ. οἵ 5υ]ᾶ. « Ἐξ 0] πιὰ ὈΡΘΥ 5 

ἴῃ σπάθας 4 ἀοτίϑμι! ᾿Ιοοηίϊα,, οὐ} 5 ἴοΐ βαπΐί π᾿ ἙΠΘΟΟΥ ΓΟ 

ΘχθΏρὶα,, Υ. ο. πᾶσας 1, 88. Αἀά6 131 :11, 160; ΠΙ, 2. Υ͂, 

146: 001, 32: ὙΠ, 87, οἴο. Τηΐον 8118 τηθπᾶδ 8} 8}115 Θου- 

τροΐα σοᾶοχ μαθδΐ τὼς δέ. 5οΥρ8ὶ τάσδε. » Β. Ηο6 οἴἴδηη 

Μαοϊποκίαβ. σθίογα Βοἶββ., ουὐα8 βυηΐ Ἰαϊπα, 5. ἀθαϊξ ὃχ 

780. οἵ ϑ8]μηδ 511} οοη]θοί 8 : 

πανία, καὶ ταλάρους τούσδε ποτ᾽ εἰροχαρεῖς, 
χαὶ σπάθας εὐθριθεῖς πολνέργους τάσδε, πενιχραὶ δἴο. 

Μεΐποι.. οὑπὶ Βοἰβκῖο ἐμθριθεῖς, φυαοᾶ 780. φαοααδ Ροϑαϊ 

ἰῃ ποβέτο δχθιρῖο, ργείθγθδαιθ οοπ᾽θοίαγαπι δα Ραϊδΐ. δἷο 

ΡΓΟΪαΐδπι : « Οὐαπὶ ΑΤΟΒΐ48, {φαΐ ΠΟΟ ΘΡΙβν. Θχργθϑϑιξ ἢ. 39. 

Ῥ. 1145 11 Ἰηβέγυτηθηΐδ ΡγΟΥ ΘΟ ΠΟγ6 δοΐαΐθ ἀραϊοαβϑο Πηραΐ, 

ΒΌΒΡΙΟΟΥ ΠΠατη 16 5ῖ856 8Ρ. 1,Θοηϊἄδηη : καὶ σπάθας εὐόριθεῖς 

πολιᾶς γέρας" ὡς δὲ π.) υσα ἃ ΓΙΘΙΉΡ Γ΄. γοβ 16 }18 ῬΓΟΧΙΠηΘ 

δροβί. » Ἡθοκοιιβ πολυάργυρε, τὼς δὲ π., 8 ἀθδηῃ, Γοίδ- 

τοη5,, ΟρΡοβίζιπι γοοὶ πενιχραί, « ηἶϑὶ ργϑδίοί πολυώνυμε.» 

Οοᾶοχ πενιχραῖ. --- 8. Ηυϊὰ8 ὙΘΓΒυ5 ΟΠ πιὸ γυοὶ δάβοι- 



ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. τ 866 
Ῥίυμη ἴῃ Οὐάϊοα : ζήτει στίχους β᾽ κάτω, δὶ Θχαγδίαπι 
αἰδέϊοοπ δχέγθιιμ. --- 9 ζῶν χέρας αἴσοι ἀθάνα ἐνὶ πλή- 
σαιο μὲν ἴσως Οοάοχ. Ηφοκονΐ σοηἸδοξαγαμπι 56 υ ϊ 50 Πλι15, 
πῇ «αὶ ραυοίββίτηα ἴῃ Ηἷ5 τηυΐοί. Τὼς ν. 7 τοίετξ δὰ ἴσως, 

ο΄ ζῶν τρεΐδξ ἰπ νῷν, αἴσοι ἰπ αἴσια, ἰιὰς βοηξοηίία : ΟἸΘμ- 
δαπηοάυτη πο8 ἐχ ἔθη γὸ τη ατὶ ἰθμαΐα {{ὶ ἀοηα ἀραϊ- 
ΘἝΤηΙ5, ἰΐα ἴὰ ἸαΓροῖβ ορίθυβ ογπδία ἰαγοΐογα πο 5. σγαξ- 
ΘοΥ5. 5 τοϊΐθτη (θγ6 ϑβϑηΐθηζίη Μοϊμδκὶυβ ἱπαϊοαυϊξ, 
δἀάθηβ : « Εογίδββϑ ἰδτηδη ἰοΐιβ ὙΘΓΒῈΒ ἰΐα βου ΘΠ : 

ὧν,, χερνᾶτις ᾿Αθάνα, ἐνιπλήσαιο μὲν ἱστώς. 

Μίπογνα χερνῆτις Θαάδιη δ ἐργάνη. » 7Δοοθβίι οαϊάο- 
χαῖ.: 

“τῶν χέρας αἰεὶ (αἰὲν), ᾿Αθάνα, ἐνιπλήσαις μὲν ὀπίσσω, 

40 ἰπ Ἰαξίηἶ5 γεἀαϊαϊξ Βοῖξβ. --- 10. « Βυϊάδθ Πος γὑϑῦϑι 
αὐ 50} σιπύη, ἡ ἀρτοθήχη, οἱονεὶ σιτοδύη. Υἱᾶά. δὰ 
6ρ. 302, 2. » Β. 

ΘΟΠΧΧΧΙΧ. Ττὸβ ΡΒ οἱ αἰάθ ΠΡ Μίπογγο ἀγεϊβ ἰηβέγα- 
τηθηΐα ἀδαϊοαπξ, ἃ Ιδθογα ἰθχίογίο οθϑϑδηΐββ. --- 1 ςιλολαί- 
δεω Οσάοχ. 6 4υϊθι5 πομηϊπίθι5 δχρ!οαΐ Μεΐποκ. Ρ. 114. 
Μα1]6 Ἰοσοθδίαγ Φιλομήδεω. --- 2 νειχοῦς Οοά. --- 4 ὀρφνείταν 
Οοᾶ. « Τ᾿ ποῦγοβιηι, ἢ. 6. γοβρογίίπατη, ποσΐαγπατη, ἀἰοὶξ 
τάλαρον, 40ὸ ἴσης υἱΐ Ξοϊοπέ Ἰδηϊῆς Β, ἰξογάϊα 4}}15 γο θα 5 
οεουραΐξο. » Βοίλι. 81. βαϊπιαβίιιβ. Ηδυὰ ργοαὈ  Πο 94ς. 
ογϑμηι, 'ἱ. 6. νἀσαῦτη οαἰαΐμ τη ἱπίθ! σου τη], « φυοάᾶ 
Ἱδοηίας ἱπροηϊαπη 5δρὶξ. » --- 7 ἀθαναίῳ (τοοθηξὶ τὰ. ἴῃ 
- ᾳ τυυΐαΐαπι) πανάτιδι Οοα. « Θυοά Μίπογνῳ ορίἢεἰβ 

5 6586 τϑοίθ ἱπίθι!οχὶξ ατοίϊυ5. “Ἐ] απ Ν. Α. 
ΥἹ, 57 : οὗ μόνον δὲ ἄρα ἦσαν ὑφαντιχαὶ αἱ φάλαγγες χαὶ 
εὔχειρε: χατὰ τὴν ᾿᾿Αθηνᾶν τὴν ἐργάνην τε χαὶ πηνΐτιν 
θεάν. Ηΐης ΓΠιοοπῖάξο γοααϊάϊ πανίτιδι. Οοη, δὰ ΕὈρΡΒοιίοη. 
ἔγ. 161.» Μεϊποϊ. 

ΟΟΧΟ. Ῥαιτηθηΐβ Ὑϑμογὶ ὕγδηϊθ ( Αὐβίπο ΖΘρ νυ) 
Παρ !ατη ἀραϊοδί. ---- 2 ἡδίστη θῆθε (510) παρ᾽ οὐρανίη Οο- 
ἄδχ, οοῦγ. Βιυπηοῖ. ΗδΟκΟΓ5, υϑῦα [158 τηΐβϑοθηβ, σοΥτῖ- 
σοηδυμη 6536 Ρυΐδξ παρ᾽ ᾽Ἄρσιν ὁ ἢ. « ΑΓβίποα. δηΐμ Ζ6- 
ΡΕγΥ 5 ἀϊοΐα οἱ Ζορμυτογαμη ἀομηῖπα. » 6. 40ἃ ΓΕ ᾶπὶ 
ἐρτορία ἀϊβρυΐανογαΐ 8005. δὰ Απαϊθοία ἔ. ΥἹ], Ρ. 376 
564. ΕἸΔΒΘΙ τη ἴῃ Αὐβίημοϑϑ ἰθιρ]ο ἀραϊοαξιπ 6556 υἱἀθίαγ, 
Ὑδηῖ5  δυΐοτη ἢΠΠπ ΖΟΡ γΥ 5 ἃ Ραγτηθηΐάδ δαυϊδίονϊε ἀἰοΐα 
Οὐρανία. ---3 τ᾽ ὁ (4αδϑὶ τεὸ) δ᾽ (516, πΠοη τοῦδ᾽) ἠελίου Ουά. 
--- 4 " ἧταιρ μαλαχοῖς ἐχπρέπεται ( 516) ΟΟἀ. « 740 51}} ο5ΐ 
ἡ δαίμων, τηδὺυπὶ ἐχτρεπέτω. » Β. ΟἿΪ πΠοη ΡᾶΓαΪ. ῬΟΒἕθυ 5 
δδεοῦβ. ἥδ᾽ αἰεὶ μ.. οἀϊαϊξ, ῥιπίδα ἱπέο! σοηβ. 56 ὰ ἀθ ἀθὰ 
Ἰοφαὶ ρΡορίδιῃ, Μοῖποι., Ηθοκογ. οἵ Ηθγτηδηπεβ Θοηβθης ηΐ. 
Βοστη. ἥδ᾽ ἄρα οἱ, γεὶ ἡ δ᾽ ἠελίου βαρὺ θάλπος θἀταίρῃ (516 
Μεῖποκ.) μαλ. Ουΐδιι πο ΟΡ. 

ΟΟΧΟΙ. Τέογαμι Ἰοσιϊξυγ ἴῃ Οοαϊοα οἀρὶΐα ΓΧ ροβέ δρίργ. 
101, υδὶ]᾽ ε5ἴ ἀδέσποτον, αἴ ἰπ Ρ]δη.. οἴ Βοο μαρδὲ Ἰδθιημηᾶ : 
εἰς γραῦν μέθυσον εὐξαμένην ἐν ἀῤῥωστίᾳ ἐπὶ ἑχατὸν ἡλίοις μὴ 
γεύσασθαι (510) οἴνου, ἀλλ᾽ ὑδροποτήσειν" ἐγερθεῖσα δὲ ἐπὶ 
χοσχίνου εἶδεν ἡλίου ἀχτῖνας τῶν ρ' πλείονας, χαὶ πάλιν ἤο- 
ξατο πίνειν. ἈΡρᾶγοΐ ἐπιδειχτιχὸν 6556 ΘρΙσττητηα, ΠΟΠ 
ἀναθηματιχόν. ----  Ἦ γραῦς (ρτο Βαχχ. ) Οοά. αἰΐοτο ἰοοο. 
θεῖπαδ ἢἷο ἔχ ποτε νούσωι, ὑπᾶ6 ΒΙΠΠΟΚ. ἔχ ποτε νούσω, 
αυοα ρῥγεοίδγοηδυτῃ υἱάείαγ. ΑἸΓΘΓ τ οἴϊδπι ϑυϊᾶδϑ. « Κυ- 
λίχων σποδὸν, ΤῊ] ΘΟ ΠῚ 5ἰοοδηΐθιη οδ]1668, Απέραΐδγ 
ἂυχὶξ 6 Τιϑοπῖάα Ταῦ. ὙΠ], 6Ρ. 455 : ἧ πίθων σποδός. --- 
2 χεχλιμένη Διξ τ. ἔλεξεν ἔπος (οά. «Α]ΐογο Ἰοοο, ἰάἀδιηαα8 
ῬΊδη. ουτη Ζηνΐί, τηρίγιτη β58ηᾶ836 οΟρίηδίαϑ. --- 3 διάχαυμα 
Ρίαπ. Βγιποῖ. διὰ χαῦμα φύγω, « ργοθᾶηΐα ῬϑουΚαιηρῖο 
ΝοΥ. ΒΙΌ]. οὐἱξ. ΕΥ̓͂, Ρ. 59. [π᾿ Βος ἴδιηϑηῃ ροβία, «ιὶ οογίθ 

ΤΟ οξί δίαθηξι5 Απίραΐογ, χῦμα πυρὸς ἴδΓΓΙ ρΡο556 Θχίβίϊ- 

ΤΠ. 510 πενίης χῦμα ΙΧ, 6Ρ. 367, 12. ΑΨς ἀδ6 ομηπηΐ πιᾶ- 
ἸΟΓΌΠῚ ΘΘΠΘΙῈ χῦμα υϑυγραίΐυγ;: γΥ. ΒΙοπιῖ. 6]ο055. ἴῃ ΞἜβο. 
ϑερῖ. ν. θ4. » ΧαςΟ. --- 4 δροσερὰν Οοά. Πΐο; δροσερᾶν ϑυϊά.: 
δροσερᾶς...λιδάδος Οοά. αἰέθτο Ἰο00 εἴ ΡΊΔη. ---- 5 ἀνίην Ηΐς, 
ἀνάγχην (σά. Ἰΐογο Ἰοοο οἵ ΡΊδη., χυοὰ ργωβίαγα ραΐο. 
--- 6. « Ηἴπο δυϊ445: μῆχος, μηχάνημα, ἐπινόημα. 1ἃ ΠοΙηδη 
᾿Ππϑίγαξ ΒΙοπιί. ΟἸο58. Αβᾶπη. 2. » Β. -- 7 λεπτοῦ γὰρ 
Οὐοά. αἰΐεγο Ἰοοο; λεπτὸν γ. ΒγαποΚ. Τρητὸν δἔίατα ϑυϊάδ5, 
αυΐϊ θεμένη,, υἱὐ αἰΐοτο Ιοοο Οοά. οἱ ΡΊδπ. 1π πο σοᾷ. Βΐς 
ποιχνῶν. ---- 8. « Διὰ σχοίνων, Ρ6Γ οΥΓαΐ5 6 ἔπηοο οοηΐοχἔρο 
ἱπέθγυ δ] γοὶ [ογατηΐηἃ. » 7ᾳ4ς. 

ΟΟΧΟΙΙ. Νίοοπορ ἱπ οογίδιηϊηθ ἀ6 ἴογτηεθ ρα] γα ΐπὸ 
ἄθλα ομηηΐᾷ δρβίυ!ογαΐ : φυᾶγα Ῥυΐαρο ἱπαϊοὶ ἀοπα ἀράϊοαδί. 
ΟἸΐπὶ οὉ γόθθῖη ἀδργαυδίδια συνεπέχπιεν Υ. 3. ἱπίογργθῖθϑ 

᾿ἀδ « χηδγοίγίοα Ὀἰθδοιϊα » οοραθαηξ. Π6 400 δγγογα αἰχὶζ 
ἨβρΟΚΟΓΌΒῚ, Ρ. 256. --- 1 ὑπέρδυμα ΡΙδη. « Ηΐης δια : 
μίτρα, διάδημα, ἢ ζώνη. Ιάθπη ἴῃ ̓ Αλουργὰ, θαλασσοπόρφυρα, 
Βυπο γὙϑυβαπι ργοΐογί.» Β. Λάχωνες πέπλοι δεοϊρίιηξ 6 
γϑβίθιβ Πδοοηΐοα ΡΌΓΡαΓα ἐϊηςί5.: οοηΐ, ἰμΐ{, 88 Ηοτγδί. 

᾿ Ο ἄγη. ΗΠ, οἀ. 18,7. --- 2 ληρὸς ῬΒοίΐο γυναιχαῖο: χόσμος 
χρυσοῦς. « Ἐδδίυβϑ : λογῖα, οὐπαπιθηΐα ἐπ σαγιηι αἰγρα. 
Καλάμους 54] πηᾶϑ18 ἱπίογργοίδἔιγ ἀθ υἱγρὶβ 48 ἰπ εἰτουϊ- 
ἴὰπη γϑϑί!β διηΐ, δα ΟΥἂΠῚ ἱΠπ δ ΘυγΓο ἢ 65, 4185 γϑίθιεβ 
οἰΐδιι ῥάδδους Δρροϊανογαπίέ οἱ ἀχάνθου: οἱ σχυτάλας. » 
«αὐ. Ουΐϊ χρύσεοι Ρτγίπια οογγορία ἰυδίαγ Ρ. 197.564. -- 
3. συνέχπιε Οοά.: συνεπέχπιε Ρ]δη. οἵ διυϊάα5 ν. Μίτρα. 

Ουοὰᾶ ἰαϊδυτ 6556 οδίθπαϊἑ γϑυβαβ ὅ. Ἡθοκογιβ συνεπέσπα- 
σατ᾽, αὐ 56 ἰγαχὶξ : « χυΐα ῥγωτηΐα ποὴ ἰυϊογαΐ, 568 
ἀχονιτὶ οοἴοΥ 8 ργουραθγαΐ. ΑἸ15. Ἰοοἷβ ἴῃ τηδίδτη ρᾶγέθμη 
γεγο υἱυπίαγ, υἱ Ροδίάϊρριιβ Υ, 6Ρ. 209, 5. Αἀά. ΥἹΙ!, 
ΕΡ. 170, 2: ΙΧ, 6Ρ. 84, 3: 86, 6. » 56 ποιηϊηδίϊνϊ ἴῃ 

Ρυΐηο ἀϊδίϊομο Ροϑιεϊ ρμοβίυϊαγο υἱάθηΐογ πουΐγατη νϑὶ 
᾿ ΒΑ5ΒΙ γυΠη ὙΘΥΘΌΓΩ ΟὝΤΩ Νιχονόῃ, 5'Υ6 Νιχονόης (6586) συν- 
᾿ επεχρίθη. --- ὅ πριάπῳ Οοά., αἰΐογυμη Ρ]Δη. οἱ ϑιυϊάδβ. 

ΟΟΧΟΗΙ. « σγηϊεὶ ΡΒ] Οβορΐ Ξυρ Ι]6χ Ὑϑηοσὶ ἀδαϊοδίωγ 
ἃ ἈΒοάοηθ [ΌΥΓΤΟ50 ΡΌΘΙΟ, οὐ 8 ΔΙΊΟΓΘ οδρέιϑ {Π6 ον ηΐ- 
οδτη Υἱέδπι το αυογαΐ. » 9κ6. Ε5356 Πος, αἵ [18 φυεράδπ, 
σχωπτιχὸν ἴῃ ἀναθηματιχοῦ ἰὈΓΙΏΔΠῚ 50Γρέαπη ΟὈβογνανῖξ 
Ηθοκογ. 1, Ὁ. ὅ 564{. -- 1 βλαυτία ϑυἱἀ. « Ουἱϊ Βος Ιοεο 
αἱϊέυγ ἴῃ Βλαύτη, εἶδος ὑποδήματος. Οοπῖ. 6ρ. 298. δι 
ἴεστθ βλαύτια 80 σανδάλια ραΐοΐ ὁχ ΡΗϊοϑίγαί! Ερἰβέ. 22, 
ἘΠῚ ν. ποίαΐδ.» 8. --- 2 σχῦλα ( σχυῖλα Οοἀ.) ποσωχάρεος 
Οοά. οἱ Ρίδη. "ἷο οἔ .6ρ. 298, ὁ; δσγϑαῖὶθ οογγοχὶζ Μοίπρε, 
Ρ. 115. -- ὅ. « 5ογῖρϑὶ οὕνεχα ΡΓῸ ἡνίχα, ΄υοα 80 Βοος Ἰοε9 
Δθπαμῃ υἱάθίαγ.» Ηδοῖ. Μιπίτηθ ορὰβ δὰ πηιίδίϊοπο. --- 
-- 6 στρεπτοῖς Οοά., ὁοΥΥ. Βαποικ. Βοῖ55. υϑυ τ δαπείο, 
σεπτοῖς Υἱάδγα ορ᾽πϑΐιμ8. 

ΟΟΧΟΙ͂Υ. Οδ]οη ᾿υαϊπηαρίβέου, 56 η10 οοη δοΐα5, ργοῖδϑ- 
510}15 51:8 ἰηβσηῖα Μογουτο ἀδαϊοδί. --- 1 σχήπωνα πρόπο- 
δας “ γονιμάν τα τε Οοά., ΟΟΥΓ. 54] τη88. 10. Οοα. παραχεί- 
ταν. « ϑ0τρβὶ παραχοίταν. ΕΔΓ] αὐτὴ ᾿υἀϊηδρίϑίτο φαδϑὶ 
ἀογηηϊξ : Θᾶπὶ Πυπ 8 ΠῚ ἃ 836 Γοιηουθΐ, π ποσί 4ιάδηη. 
Ἐξί δἱϊογυτη ἰ ϑδ!πηδϑὶῖ οἵ Βευποκὶ! ] ἀοασίίοῦ οοηθοξατα 
πυριχοίταν,, τεϑρθοΐα δὰ [υγίαπη Ῥγοιηθίθοὶ., αυδπὶ 11π- 
βίγαγα ροΐουϊξ ΒΙομηῖ. δὰ ῬΙΌΠῚ. 109. « Β.. Παραχοίταν ΡΙο- 
60105 4υοααδ οἵ Βοίΐμιι5 οοπ]θοθγαηξ. ϑαϊάαθ ν. Νάρθηξ 
μαθοΐ παναχείταν. πα46 Ψ 4600. ἰῃ ποίζ. Π153.: « παναχίτην 
οοτγοχὶς Μαγίπὶυβ [6χ. ΡὮ10]. νυ. παγίδα. Ῥοβὰϊ πανά- 
χειαν, φυοα δδπάθῃ υἱτὴ ἢδθδέ. σοηΐ, Μαγίϊαπ. (άρ6}}. 1Π|, 
ξ. 223 564., Ρ-. 257 64. ΚΟρΡΡ. » Ποθροκίι8 Ῥαΐῃο]. ῥΓῸ]. 
ΡῬ. 396 οοττίσί « χαραχείτην, ἱ. 8. χαρακίτην, ἤδεα αὐἰπᾶο 
Ργοροτί. ΤΥ, 7, 25. » 6 ἰο7Ὸ0, ἱμάντι, 4Ὸ οδδεϊσαπίας 
ΡΌΘΓΙ ἴῃ 5680}15, 786. εἰζαΐ ΥΥΟΙ,, δὰ 1 θη} Ἐρίβέ. 829, 
ποί. ὃ, οἴ 16 6χ υϑυβίθβ Ηογαίπδθ 58 ΕΓ. Χ ΡΥΦΟΙΩΪ 5515 : 



ορῷ 

Οὐἱ πη! ἢ ΡώοΓο5 ἰογὶβ οἱ Γμη δι υαΐ5 
ἘΧΒΟΥ Δία. 

--- 3 χίρκον τ᾽ εὐόλπαν Οοά. οἵ δυϊά., « φυοᾶ ποη Θχρθάϊο. » 
Βοίϊ. Νρααθ δἰ. θιβκία8 οορσίίαθαΐ Ὧἀθ « δηῆηυ]ο τοὶ 
ΔΙΏΡΙΟ [ὈΓΔΙἶη6, ΡΘΓ αυοα [ὑΠ8 ἰγῃογθίοῦ ἀπὸ [Ἰυα]- 
τηδο βίου οοη τηδ 065 ῬΌΘΓΟΒ 8]Π|ρᾶγοῖ, » ΦΔ 0008. ΘΟΠΪ οἷ6- 
Ραΐ εὔολκον ( αἰϊγαοίογυνι ) Ὑ6] εὔογχον. « ϑοΙρβὶ χίρχον 
τ᾽ εὐελικόν [510], π6 Ἰδαίου πἰμηΐαμ Ὠρογογθί. 564 αἰϊπᾶ φυώ- 
τοηάστη. Ουΐβ [ΘΓ ΔΠΠ]} υ8118 ἰσπογαίαγ. ἘΠῈὰ5 οορηίτο 
ὦ Ῥοπδηῃ Θρ Ποῖ ομηθηδαίοηθπι ἀθποονῦα ροίοεϊξ. [6 φι- 
λοχαμπέα νἱᾶθ Μεοΐποκ. δὰ δρίρι. 804,7. } - 4, Βυϊάδ5 ἴῃ 
Συγχίδα νογβαμπῃ τροϊίαΐ οἱ δααϊΐ : ὡς ἔοιχε, χτένα λέγει. 
Νοη Ροΐυϊξ 59 θχρ]οαγο ΠΟΘ συγχίδα, γὙ8] συχχίδα Ρο- 
[ἴ8., ΄αοᾶ οδ᾽οοὶ σϑηὰβ αυοάᾶδμη 6856 υἱάθίυγ. [Ὑἱ6 
ΤῊ68. Υ. Συχχάς. 1 Αῃ στεγάνη ἰρϑ8ὶ Γαϊξ χτείς Ρ 5 σῃ! Ποαίο 
πΟΙηΪηἶ5. οϑί ἀυθῖα, δὸ ἀυθίατη πομλθη ἰρϑαμ. Αρορν. Ρᾶγ. 
τεγανάν. » Β. Οοᾶ. στεγανάν. ἈοἰΒκίι8 στεγάναν, ἱ. 4. στέ- 
φῆν, χάλυμμα, αὖ ἀϊοϊαν στεφάνη, «υοᾶ τοοορὶΐ 980. --- 
5." χάλλων Οοἃ.; ἀγωγῆς ϑυϊᾷ, --- 6 παιδειοῦ Οοά.; 116- 
τύχῃ ϑυ]488, (υἱ : παίδειος, μετουσια στιχόν" ὁ τῆς παιδείας. 

ΟΟΧΟΥ͂. ᾿Αϑοομᾶδβ βοῦῖθα 1 γΑΓ5., Φαατα πίον υϑοίϊ- 
δαϊαπι οοδοίουθβ γοοθρίιϑ οϑβοί, Ῥυΐουὶθ ΘΟη ΕἸ οἶ5. ἴῃ - 
βίγυτησηΐα Μιιδὶ8 ΔρΡρθηάϊξ, --- 1 σμῖλαν ᾿Ἀχεστώνδας Οο- 
ἄδχ οἱ οἀᾶ.; οοττοχῖΐ Ἡθοκοῦαβ., Φιθτη σμίλαν ΕἸ ἰδ 
Ρτγοάποδῖ. --- 2 ψαίστορ᾽ ἀπὸ χνιδίων Οοἄθχ οἱ δυϊά., Ρ6Γ 
ΔΒ ΓΟΡΠΘη ΡΓῸ ἀποψαίστορα. ΒΡυΠΟΚΙ5. Ψψαίστορα τῶν 
Κνιδίων, φαοᾶ Βοΐ58. οἱ ΗδΟΚΟΙ. τοοθρογαηΐ. ὅδο. οοπ]θοογδΐ 
Ψαίστορ᾽ ἁλὸς Κνιδίων, 20]1. Θρ. 66, 7 : σπόγγον ἁλὸς βλά- 
στημα. Οδαηιὶ ργοθαίϊογο5 ΟἸϊἀϊὶ οἱ χυὶ ἐπ Αβία οἷγοα 
Απαϊίϊουην Ἰαοιν πιαϑδοιηίιν, Ρ]η. Η. Ν. ΧΥ͂Ὶ, 604, οἱ 
ΟὨϊάϊα αγιηνάο ἃρΡ. Αὐβοῃίμπι. --- 3. « Ηἰηο διιϊἀδϑ : σε- 
λὶς, τὸ μέσον τῶν δύο χαταδατῶν ἄγραφον τυγχάνον. Ἐδί 
σελὶς ΤηᾶΓσῸ ῬΑρΙ ΔΓ) ἰηΐογῖοῦ. Ὑοοδηΐα Ῥᾶρίηδθ χαταὰ- 
δατὰ, φυοα ἀθδογβαϊη γϑῦβιι8 Ἰοσαηίαν. » Βι Ποίηᾶθ Οοά. 
ἔργμα τελείας, « ᾳιοὰ ἰΐὰ αἰγπηοπάμιτη , ἔργμα τε λείας ση- 
μοθέτου, αὐ 5ἰσηϊποοίαν 1ΔρῚ5. ΟὈΙΟηριβ, 40 Οἰϊδιπιιη0 
βου υἱϊ βοϊοπΐ ραγίϊπι δὰ ἀθρυγϊπηθπᾶδμι ομᾶγίδμι Δ ΠῚ 
ἀθβουϊθαπέ, ραγίϊηι δὰ ἀδβϑίσπαπάϊιην Ὑθυβιιπ), ΠΘ Υ6] 510- 
51. ΔΡΟΥΓΘηΐ γ6] ἀθογϑιτη. » Γοϑοοῖ. Ῥαγαῖρ. Ρ. 313, Ηο- 
δυοὰ.: ἔργμασι᾽ χωλύμασι, περιφράγμασι. --- ά σαμοθέτωι 
δὲ εὐμέλανο βροχίδα Οο., ΟΟΥΓ. ϑ]Πι88. ΗΘΟΚΟΙᾺΒ. τιπὰ 
γοο6 τὰν εὐμελανοθροχίδα. Βροχίς, 810] ἃ βροχός, ἷο οὐτὰ 
ΒΟΠηΘΙ ΘΓ ἃ βρέχω ἀποοπάμπμῃ οἱ αὐγαηιθηίαγίυην 5ἰδιὶ- 
Πρῶτα υἱάθίαγ, --- δ. « ὙἹά δία κάρχινα Υἱοϊη η 6886. Π0- 
Τη6ῃ ἴοττὴδ οἱ βἰρηϊποδίϊοπο Ἰαζηὶ οἱγοΐηιιδ. » Β., Οὐ} 5 
βαῃηΐξ Ιαἰϊπδ. 58] μηδ τὸν διχθήτην, 6 οοπιραϑ, δι σηϊ ἢ οανὶ 
οχἰβϑίηδί; Βοίβκίαβ, οὉ Ηδβυ οὶ σοββδιὴ : Καρχίνας" δὲ- 
σμός τις, γοΥθὰ χάρχινα σπειροῦχα ἱηΐογργροίαθαϊαγ « ἀ6 
ψο]υἰ ἶ 115 Τ ΘΙ ἃΠ85, 48, θη ἀθοιιβϑδί!πη 8656 
βδοδηζθιι5, ΟΟ]]Πσαΐδ Θββθηΐ. » --- ὃ. « Πλινθίδα 5ΟΕνν Δ 25 

ἰηἰογργοίαϊαν ἂἀθ σοηβρΊΟ 1] 6 υἱΐγο υἱναϊ, υ8}} βου θῶ 
ποβίγ 8 ἀαοαιθ ἐθρουθι5 δὰ ἐπθηοβ ΟΟι]08 αἰαηίοΓ, 
[ογίδβ86 ἃ (Ὁτὴᾶ φυδαάγαΐα πλινθίδα ἀἰοὶ Θχ᾿ 5 ΕΠ Τη8η8 - ατιγο- 
ἴαᾳ5 δαυΐοῃῃ ἰαΐογοιζιην δῖνα οοίθην Κδηοίὶ οοἷογὶβ Ἰηΐ6]- 
Ἰσιξ, Πᾶσα αὐ νἱἀδίαν οοΐθηλ αὰἃ 504 ]Ρ6]} πὴ) ΟὈἐαϑιι 
δου Ὀδηΐ 50.106. » 766. --- 7 φιλολίχνω 6586 ΒΟ} ΘΠ ΌΤη 
δυϊΐ φιλόλιχνος Ορδογγαΐ ΗΘΟΚΘΙ. ---- 8. ἅρμεν᾽ Οοά. 

ΟΟΧΟΥ͂Ὶ. ϑοβίρριιβ υθηδίοι, βθπθχ ἴδοΐιβ, Μϑγοασο 
ΔΓ[15 Ἰηβίγιπηθηΐα ἀοαϊοδί. --- 1. « Ηΐης δυϊάδδ : ἀστεμφέα " 
ἀμεταχίνητον. ἘΧ Υ. 3. : τετρανθέντα " τρυπηθέντα. Εχ Υ. 6: 
ἀδρανία " ἀδυναμία, ἀσθένεια.» Β. Τὴ πο Οοάθχ ἀντυχτῆρας, 
Βυϊαὰ8. ἀντεχτῆρας, Οὐἦπ5 οοα. 1,614. οἴ 4118 ἀντιχτῆρας, 
αυοά ορίϊπιο οοΥγοχὶῥ Πρ ΘΟ. Ῥίμο]. ΡΓΟΪ]. Ρ. 296 : « ἀνδι- 
χτῆρες βιιηΐ ἐδηαϊοιι 0 . ἀνδίχτης, εἶδος παγίδος, Εἴγτη. Μ. » 

κα ΒρΙπῃδγάγιιβ δὰ δυϊ4. ἀμπυχτῆρας. δ] Πὰ8. οἵ ΒΙΡΆΏΟΚ. 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΘΙΜἉἙ ΡΑΤΙΑΤΙΝΑ 

αἰθυχτῆρας [ἀ6 5Δρ.{|5; αιοα γϑοορὶξ Βοΐβ8.1, ἀνθεχτῆτας. 
Ἠοἰβήυβ, φυοα δρ ϊββί πιστὴ ὁδὲ θρ ἐπϑέοη δυτιηαϊπιπ οὰ 
Ρΐδβ ἃυΐοι]αθ ΠΓΤΉ ΘΙ Δ ρ] ο θηξαμη. » Ἡοίηοῖς. Ὁ. 115. 
ἨΘΟΚΟΡῸΒ 1, Ρ. 145 ἀγρευτῆρας. ὅδοοῦθβ. ἱπ ποίξ. π|88. : 
« Βογΐ, ἄρμενα θήρας. » --- 8 ἰοδόχον δυϊᾷ, ΘΟΚΟΙ, χἰοδόχην. 
Αα βοααθηίία ὅδο. : « ἘΠίατη Ποᾶϊθ ἀποαροβ οοΐαγηΐοο8. 
{{01ὰ, φἃ ΘΆΓ τ. γοοθὴ ἰμϊ δηΐαΓ, ἰη Γοΐθ ΔΙ] ΘΓ βοϊθηΐ. » 
Βοίμϊπι8 ροϑυϊΐ τετρανθέντι. --- 4, « Προτῖνγο πλωτῶν ἃ πλὼς, 
πλῶτες, ηιιρίϊο5. Νά Αἴπθη. ὙΠ, Ρ. 307, Β. » Βοῖδε, 
Ἠροίθ υἱᾶϊξ Τιοθθοκίαβ, ροϑί ὄρτυγι, πλωτὰς ἀϊοὶ αὐόδ5 
αφιιαίϊοαβ, « 4υἃ8 ἈΡΟΙ]Οηἶ8 πλωάδας γοοσδΐ, » Ὁὲ πο 51} 
πδορββατίδ ΗΘΟΚΟΥΙ σοΥγοῖϊο πτηνῶν. ---- δ. « ῬΙῸ τὸ πλεῦν 
[οὰτὰ ΒΡΌΠΟΚΙΟ] τοοθρὶ Του ϊ οοη θοίαγδιη τὸν πλοῦν. ΝΠ 
4Ϊ ΘΠΘη5118 58[Ὁ ΤΔ͵ΟΓΘΓῚ ῬΑγΐοπὶ,, τὸ πλεῦν, ἰαγοηίας8, 
ΠΟη βθηθοίαξθ υἱποίτιγ.» Β. Το Θχίθηπδηδο ἀἰϊοΐαχμῃ, υἱ 
ΠΟΒίΓΟΒ 56 Π68 ΔΙΙΙΠΊΒ : 7616 51:18 ρῖτι5 (6 ἴα ργϑηιὶὸγ δ 
76υι6556. ἘΛ φαὶβ αἰχὶξ ἀπααδηὴ πλοῦν παρανήχομαι 

ΟΟΧΟΥ͂Π. ΑἸοίμηιβ γΓοβίχυδιῃ.,, ἴουγοθ οοἸοπᾶθ ἰΔθΟΓΘ 
ίεγο οοηίδοίιβ, ἐμοβδυγατη ἱηγθηθγδΐ, γυβέϊοα ἱπδίγατηθηΐα 
ἀραϊοδί Μίπογυῶ. --- 1 ἀγρείφναν ἃ ΡΥ. τη... 568 Πἰΐοτὰ ν Ροδέ φ 
οΓᾶ88 ἀγρείφαν Οοάδχ. ΑΟὉ Ὑρϑίθγοϑ σγδιηῃηδίϊοὶ ππδηὴ ἄρπο- 
Βοπηΐ (ὈΥΤηΔΤὴ ἀγρίφη. « Ηἰπο δ ϊάδβ : ἀγρεῖφνα, γεωργιχὸν 
ἐργαλεῖον πολύγομφον, δι᾽ οὗ συνάγουσι τὸν χόρτον. ΟὉ 6ρῖ- 
{μθίοῃ χενοδόντιδα [810] Ῥαΐδγουῖπη 6586. Ῥοξίι8 ΓῸΓΟ ΠΔτα, 
4υδπὴ ΓΑΒ ΓΌΓΩ.,, [Ὁ1} οἾν6 Ὑ6ὶ ζοιιγο]νοί 6 Ῥοϊϊαβ χυᾶτῃ γ6΄ - 
θαι. ΝΘΙΟ ἰβπογδΐ τ δρητ πη 6586 Το ἀβατῃ ἴῃ ΒΟΥ 5. 
ῬΓδίθηβίθιιθ ΟΠ ἰροη 8, Ὑθη ]δη18, ἴῃ τηθίαβ δίψα β. 
Ἐρτμοϑίοη χενοδόντιδα Τη8]6 οπιηΐπο Ἀοίβκίαβ ἰη 6 ]]οχὶ! ἀθ 
ἀθηεθυ85 ἰδίῃ 8.» 8. Ἐβί αι ἀοηΐο8 αἰϊαιοί ρογαϊαϊξ, 
αὖ ἴῃ βϑαυθηζὶ Ὑϑγϑὰ τ ΠΥ υτη Ἰίσο. Θαΐθιβ δ ΐπηι8, 
ὲθοὸ ΠΟΌΘΟΚΙΪ Ρίῃο]. ὑΓῸ]. Ῥ. 295 : « Ἀθοΐδ δυϊάαβ, ρεῦ- 
ΒΡίο6 βισηϊποδηβ {πὰ φαοα ποβίγαίο8 πϑοΐ θη, γοσδιΐ οἱ 
Ἡα»]δ ἃ 51} 6 τηθαϊ οοία 8. βου ρίουοϑβ ᾿ογοίαηι. 
Ηυΐὰ8 διυΐοιη ἀἰνογβὰ διιηΐ σθηθγὰ : ἀμυτὰ δ 58: Πητ., 4110 
[ηΐϊβοοδθ οἵ τυθββοῦοβ αἱαηΐαγ; ΔΙ ΘΓατη. πὰ Βουξα]δηΐ 
516 088 Ἰδρ᾿ ΠΟ 6. ΡῸΓ ἃΓθὰβ. 5ρᾶγ808 Θοηυουτιηΐ, 6 110 
Ἰοφυΐϊξαν ΟΥἹάϊιβ Ἀθιηθα. Ατη. 191 : γε δέοιι5 Ῥοδί Τυθββθῖὴ 
αοδοοίαϑ οοἰϊγαί πουϑας Εἰ ἰοηδαηι γαῦῸ ρεοίηθ Ὁογτῖξ 
Ἰνυυηυυι ; δ᾽ θυ 8. ποιηθη οϑί χράφα, ᾧ οἱ κηπουροὶ τὰς 
βώλους ἀπάγουσι, Ηδϑγοῖι., ουἱ ἀγρίφη, οἵ Γριφᾶσθαι, συν- 
ἕλκειν, ὁοσπδίδ υἱάθηΐξιν, ΑἸζογαἴγαιη βρθοίθμι ΡΒ δηΐδ5 ἰμἴγα 
ΔΡΡΘΙΙΓΘ υἱάθίυν χτένας ἑλχητῆρας. » ῃ ἔπ Οοὗθχ " φι- 
λοδαποῦ, 8568 ϑυϊάδβ 5 φιλοδούπου. --- 2 ἅμα Οοά. οἵ 
δυϊαα8, ουἱϊ ἄμη 6δ[ ὀρυχτιχὸν ἐργαλεῖον, εἴ φάρσος" χλάσμα, 
τρύφος. Οοηΐ. 6Ρ. 299, 1 οἱ 2. ΟοΥν. Τουρίαβ. 018, Οοάοχ 
ἌἊ στελεου, 51η6 806. --- 3 ἀρθροπέδαν Οσἅ. οἵ 5υ͵ά.: ἀρθοπέδαν 
ΔΡΟΡΥ. ΡΔΓ.: στήμον τε Οοά.: στεῖμόν τε ϑυᾶτ {γ65 οοὐᾷ. 
ΟΡ πηΐ, στεῖαν ἄπο 8}1}; 6 1ιοἰἀθηβὶ οἵ στεῖραν. οἴ στεῖόδον 
οποίαΐαμη. Βγαηοκίιιβ στερεάν τε. 5] Πη88. ἰοηΐαθδί στεῖραν, 
στεῤῥάν, σχληράν. « Ὑανῖ6 ἰοηΐαίαβ ἸΟσι5, Π60 ὈΘΠΘ. ἴρ86 
4υοα βογῖρβὶ, ὀρθοπόδαν στῦμόν τε, Π66 Τηθ] δα ἔΠΘθΟΥ ἢΘς 
Ῥοβϑιχηῃ {Ππβίγταγο. » Β, γε ροαϊθυδαι γθοί5 τἰχι 
ἐγιμισιμιν. ΤιοὈθοκίαβ 1. ὁ. Ρ. 296. : « Οὐἱά ῬΠδηΐὰθ. 801}- 
ὈβθΥϊξ, ὙΘυθον αὖ ἀριηοηβίγαυί ροβϑῖξ; δά οοη]θοΐα ἃ πὴ ΠΙΗ1] 
ῬΓΟρίτ5 δύ φυδπι ἀρπεδόναν στρεπτάν, αυοᾶ ἴῃ δΡ. 160 68ῖ 
ΠΠὰπὶ Ἰὰπὸ χφαοᾶ 6 οοἷα ἀποίξαν, μο6 δαΐθιη ἰοθο Ἰἰπθὰ 
48 Βογίυϊδηϊ ἃγθὰβ ἀδιηθίϊυηΐαν, 14 φρο 6Χχ δρυϊπηθη- 
ΒΟΓῸΠῚ ΠΟΙΪη8 ἀρπεδονάπται ΟΟἸ]ΠΪρὶ Ῥοΐοϑέ ; ἀθυτωδηὶ 
Μοβδβοίνμν" Δρρο]δηΐξ, {πιὰ ΟἸπι παἰοθδηΐαν ΡΓῸ ἀθοθι- 
Ροᾶα, Μοβομοίίθ. » ἩΘΟΚΘΓ5 ἀθηῖααθ 1, Ὁ. 11, οορίίαΐ ἂς 
ουϊίογίθιι5 σαἰοπαί5 οἱ δοηιρθά6 οἱπιοίϊδ, 4πὸ5 6Χ ΕἸΟΓΟ. 
ΠῚ, 19, ὃ 3 οἱ Ουἱάϊο δχοϊίαΐ 6 Ῥοπίο 1, εἰ. ὁ, 31, 80 ΑἹ- 
οἴπηο αυϊάριη Ἰοηρθ 8] 16 ηἰββ π05. « ΠΙυὰα ἰρϑαμη (πα) 
αυρὰ ἴῃ Οὐαϊέα Ἰορσίξαν ῬΠΔι85 βου ρϑῖξ, αυοᾶ ἃ} Ἰῃΐον- 
ΡΓΟΙθα 5 ποὴ ἱπίο!!θοΐα μι ΘΧρ θὰ 6 ῬΏΟΕΙΙ σ᾽οβϑᾶ ἣἢ 1ΘΧῖρο -. 
στῆμον, ὀξὺ ἢ τραχύ, φιοᾶ δρίἰ5ϑίπιαχτη οομηρθάμπμπι ΟΡ ὶ- 



ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΥἹ 

ποΐοη. » Ῥοβξέ θης Ὑϑυβυτη ἴῃ Οοα. ἱπβουΐαβ δὲ Ὑθυβαβ 
2 εχ Πιδοπίδο ορῖστ. 298, οἵ 'ἴπ τοᾶγρ. βου ρίυμι : ἐσφαλμένον. 
--, « Μονορύχης ὄρυξ, ἱπβίγατηδηΐαμη [Ὀββουίαπη ὑπΐτ5 
ἀεπέϊβ, 5}1166 ρίο.» ΒΥιποκ. σοᾶθχ μουνορυχάν. --- ὃ ἑλ- 
χυστῆρας Βοδκίι8. Οοοξ ἱπίο! Πσὶ υἱἀθηΐον Βομποίἄογο οἵ 
Φαροθβῖο, {γοϊϊϊα ΤιΟΡδοκῖο δὰ νυ. 1. --- 8. Ηΐης ϑυϊᾶδβ : 
“χυφαλέα " χεχυρτωμένη. 

ΟΟΧΟΥΤΙΙ. Ἐρίργατωτηα σχωπτιχὸν οἰ πϑάδιη δυσυμηθηξὶ 
0 ε68ὲ 6ρ. 293, ηἰἶδὶ φυοᾶ Εαηι65 Ἰοουτη ἰδπαΐ ραθγῖ δπηδίϊ. 

χάδδε " ψητὸν ἰά. 1 
τ 

᾿»» 

Σ γ᾽ ὁδοιποριχὸν οοΥἕαἐπη Καβίογιιβ, ἨΘΥΤΉΔΠΠιΒ, ΠΠΡΘΓΊΙΒ, 
: , Βοῖβ5., Βοίῃ.: τὸ λοιπόρινον (οᾶοχ. Ὠυθίίαΐ Ηδο- 

ΚΟΙΙΒῚ, Ρ. 7, εἴ χαλαυροπιχόν γα] χαλαυρόπινον 50. δ, 
Γ᾿ ΡΘΓ οοπίοτηρέσμη ϑοομδτὶβ Ὀδουϊατη ἤηρσαΐονγ [αΐββ8 

τυᾶδ Ἰίσηυστη 4π816 θυ ϊοὶ σοβίδηξ, βἰοπε σϑίογίβ συοαθ 
πογηηῖθυ8 δαδοῖϊῖνα δία βυπὲ Ογηὶοὶ {Π|π5 ᾿πβέγαυτηθηΐα 
δου  ἀϊββίγηα (υΐἶ556 ἰπἀϊοαπίϊδ. » --- 8 ἀστέγγιστον Οοάοχ, 
56 δυϊά. τϑοΐθ. « ΑἸηρυ] δῖα παηααδτη βογάϊθυβ ρυγραίδμη. 
Οἱα5. δᾶ ατγδίϊυμη Ρ. 259, ἀχάλχωτον χυνοῦχον ἱηΐογργοία- 
ἴω οοἴΐαγε δἴπι6 εἰαοὶδ. Ἐχ Βοο δαΐθμῃ Ἰοοο (ΟἸἰρσὶ ροΐοβί 
ἔαϊ5886 ΟΥπίοοβ 4αΐ, 4πὸ τηδρὶβ οδηΐθιιβ ϑββθηΐ 5: ΠΉ1165 
φοἸατὶ ἱπβίγυοξι, ἱποθάογοηξ. » 7αο. ΟἼοτα ϑυϊάαβ (6611. 
Βροοΐθ Ἡδοκογυβ : « εβέ ηιαγϑιερίιμηι πηι υασιίηι, 
4816 Βογηΐη5 (ὍΠ16 δπϑοῖϊ [556 οοηβθηΐδηθατη δβέ.» -- 
4, « Πῖλον, ἰογίαββ6 φιοα οογίδμη υἱΐθθ βϑάθιη πὸπ ΠΆΡΘηβ 
Ογπίδυβ ποϑίου Ῥ6Ὶ ἴϑυγδαιη δυγαραΐ. Ρ οἷ δηΐτῃ υἱαίογοθ 
ἰηβίγιοίϊ 6556 5016 θαπί. » 7}6ο. --- ὃ σχῦλα ποσωχάρεος (οὰ., 
ΘΟΥΤ. Μοίποκίιβ: υ. δᾶ 6ρ. 293, 2. : 

ΟΟΧΟΙ͂Χ. « Μετγουτίο δἕ Ὑ ποτὶ, ἰπ οδάθμῃ ἑογία ἃγὰ ρο- 
5115, ὀρθπαβ σαϊάδηη Βομηο ΒΟΙ]ατία χαςρᾶδμη εἰθίψαθ τὸ- 

ῬΓΟΙΤΩΌΠΟΙΟ Οἴογί. » .76α. --- (. « ῬΙῸ γεραροῦ ΒγαπΟΚ. 
ΒΟΙΙρΒΙ[ γεραοῦ, «υοᾶ τοργομοπαϊξς ἀοοίαβ δἀϊίοῦ ΤΗΘ8. 
Βίοριι. Ἡἱάοξ. ΞῈ} Γεραιός. --- 2. Φθόϊος, τουτέστι πλαχοῦντος:, 
ἴηΐογργοῖθ ϑυϊᾶδ 5Ὲ} ᾿Ἰῖπνὸς, ὁ φοῦρνος ἢ χάμινος. Ιάδπὶ δχ 
Υ͂. 4 : δρύππα, τουτέστιν ἐλαία. » Β. Οὐάοχ ἱπνεύτα π. 
φθόϊος. ϑυ1445 ἐἱπνεσταπιαλέου (-λέον οοἄ. 1,614.) φθόϊς. « ΕΞξί 
φθόϊς ΡΙδοοηΐεθ σΘπΠῸ δΧχ ΤΠ6}}16 οἕ εδβθο. Τουρίαβ ἰπνίτα, 
601}. ἄρτῳ ἐπνίτῃ ἃρ. Αἴπρη. ΠΙ, Ὁ. 109, Ο; 115, Ε. Εοτίαββ6 
ἴδτηθη ἱπνεύτα δ ἱπνεύω ἀοτγαΐατη βογυαιῖ ροΐογαΐ. » ὕας. 
ϑδγυαυϊ οὐπὶ ΒΟΙΝΪΟ. --- 3 ἅτ᾽ ἐφιουλχῖς σοᾶ., ἐφιουλχὶς δά. 
« ΑΡορτ. Ῥᾶγ. ἐφιουλῆις. ΒοΥΪρβὶ ἅ τε φιλουλίς. ΑΙξ Ὀϊοξοο- 
Τἱά681, 139, ἀ6 οἸἶνῖβ οΟἸ τα θα θιι5., ΘΓ μη 5ασοιη οὖλα 
στέλλειν καὶ ὀδόντας σειομένου- χρατύνειν. Ἐξ ἴῃ ὈΥΙΡ᾿5 οἰ ̓νὶ5 
6556 Υἱπὶ δαπᾶθγῃ ργοθ Ὠ Πἰςϑιτηυγη.» Β.. -- 4 τυροῦ (οὰ. 
εἴ Βυϊά. « βετίρβὶ τυρῶν, οὉ ΓΓοααδηΐθιη ρῬϑυτη δ ΟΠ ΟΓὰ 
ἰδγτη "8 ΟΠ ΤΠ ου, ον, ων. Τουρία5 τυροῦ δρύψελα χυχλιάδος. 
Κυχλιὰς τυρὸς 5'π6 οΥ̓δηβίοπο (9) ἀἰοϊξαγ. Δρύψια Βυϊάαϑ ἴη- 
ἰογργοίαξγ τυροῦ ξύσματα περιφεροῦς, υΐ δρύφη, φυοᾶ 6χ 
οοάθμη ἴοπίθ τηδηδυϊξ, ξέσματα. » ας. --- 5 βὶς (οά. οἔ 
βυϊά,, εἶδὶ φαοὰ Πυ]μ8 ΠΠΡΥΪ τεροει ΞῸροΓροϑῖίο πὶ υεὶ τερόειπ 
θωμοῦ. θ6 ἀχτῇ Κρητιχῇ ΤουρίῈ5 εἰΐαΐ Θρ᾿βἔοϊαγη ρβοιᾶος- 
ΑΥΒΕΡΡΙ ἂρ. ΑἸ]αΐ. Ρ. 25, Ὁδὲ ἀλφίτων Κρητιχῶν τηοπέϊο. 
Οεἴογα ποπάσμ δχρϑαϊία. Βοῖββ. οὰπη Βγαηοκῖο γθοθρὶξ 
ΤΟΌΡΙΪ ἐστριδέος τ᾽ ἐρεθίνθου. Ἐογίαϑ56. ποη ἰηθ!οἰΐον Βο- 
{Ὠϊὺ5 ἴῃ ῥόειπα ΘΟΥΠΟΓΟ υἱἀθθαΐυν ῥύημα, ριασοηΐα πιοἰϊϊέα. 
ἨδΟΚΟΓαΒ οοη]. ῥοΐτα, Υἱηῖ ἐχ ῥοιῶν, « πᾶτη θωμὸς, υ σωρὸς, 
οἴϊδι δᾷ γδβ Ἰχυϊάαβ ἔγϑηβίθγυὶ ροϑβα υἱάθίωγ »; Ξε φυϊὰ 
ἴμπη εὐτριδέος3 --- ὁ θῶμος (5310) (οἄ.: θωμοῦ 5υϊά. --- 7 ὕμμι 
Οοά. --- 8 αἰγιπόδαν ΒεῖΞΚ., Ξεὰ οοηἴ. Β0ρἢ. Α]- 237. 

ΟΟ6. Πιροπίἀας Ὑεποιί, ἄπδ' ἰββαπι ΘΧ ΤΏΟΓΌΟ βοῦγᾶνο- 
ταΐ,, Ὀ6]]αγῖα φαυξράδτῃ ἀραϊοαΐ, τηδΐογα Ῥγομι θη, 51 δχ 

κι 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 903 

Ραπρογίαίε φυοχαθ 581 δγορίαγα. Τρ δεϊ βαπέ ἢος ορὶ- 
Βτδιημηα Οφίυ] οιι5 οἔ ΟΟΥΠΟΙΠ5 ΓΟΠσΊΒ,, ΒΌΡΓα 6ρ. 190 
ΘΕ 191. Ουἱ Ρεπεγὶ νοΐυτηῃ 'ἰπ δἷβ ἤοτὶ ἐθβ ἢ οαπίυγ : βορὰ 
δὰ ἙἿΐΓ λαθρίη, οαπαιοοίίπα, Γιγίζυα ἱπίογτρτοῖα Βγυποῖίο, 
ἴπ [8}} ΓῈ ἀρρεὶ δία δέ « οαϊοδίϊο ἢὲ Ὑδποῦὶ Ευγένε, 5ὶ 
οριἐποΐαπιη Λαθρίη 5 ΠΟΘΓΌΓΙΩ 6ϑξ.» Β. Ἐξίδτη ϑδιπηδβίυβ δᾶ 
ἢοΟ Θορποιηθη οὔεπαϊξ, οἱ Μοίποκῖιβ ῥ. {15 : « ῬΟΓΓΩΪΓΌΠΩ 
᾿Ππἃ ποο αἰϊαπᾶθ οοσηϊξαγη Ὑ πογὶβ οορπογηθη οϑί. Νοβοῖο 
ἸφΙΓῸΓ 8Δη σογατη υἱάθγὶπί φαΐ Λαφρίη 5ογ οπάτη οοπ]δοθ- 
τυηΐ (Βοἰβκίαβ δὲ Τουρί 5). Ἐὸ ποτηΐηθ Ὠίδπα οο] δίων, οἔ 
ΑΡΟΙΟ. » Εξίατη Βοίμϊιβ Λαφρίη, « Πίαηςο οἕ Μίπογυφ οο- 
ΒῃΟΓΊΘΗ. » -- 1 ἐχ πλανίου 7 80οὈβῖι8 ἴῃ ΠΟΕΪΒ Τη55., (0]]. 
ΥΠ, 6Ρ. 78, 3, γὲ] ἐχ [τε] πλάνου. Ἑδάδτη ῥγοροποραΐ 
Μρίπθκ., φυὶ οβίθπαϊξ συγ ποὸ Οοαϊοῖβ ἐκ πλάνου, πος 
Βευποκὶϊ ἐχ πενίης, πο ΤΟΌΡΙΪ ἐχ σπανίης παϊΐς Ιθ60 οοηγο- 
πἰδηξ. --- 2 ὀλίγησ σιπύου Οοᾶ. Οοηῖ, 60. 288, 10. -- 

3 ἔλαιον δυϊά. « Ῥ.αιστά, νἱάδ ποΐ. δᾶ 6ρ. 190. Ηἰης ϑυϊάδε : 
πιήεντα " λιπαρά. ΕΧΥ. 6 : ὑποπυθμίδιον, τὴν εἰς τὸν πυθμένα 

χαταλειφθεῖσαν. » Β. --- ἅ ἀπὸ χρίδιον ΟΟα., ΘΟΥΓ, 54] Πᾶς. 
Ουοὰ αφἰυ]ουβ αἰχὶξ σῦχον ἀπ᾽ ἀχρεμόνων. --- ὅ πεντάῤ- 
ῥωγον Οοᾶ., αἰΐοττιτη βυ 485. « Ὑ]46 ΤΟΌΘΟΚ. ΡαγΆ]ρ. Ρ. 282 
864. » “ας. --- 6. ῬΤῸ ἱπέογργοίθ δβί ἀδοίυ]ουϑ : τὴν σταγόνα 
σπονδῖτιν... τὴν χύλιχος βαιῷ πυθμένι χευθομένην. --- 7 ἢ δ᾽ 
ἐμέ γ᾽ ὡς, 5ῖς σοᾶδκ. Ετταΐ Μοίποκ. 46 Ῥδυ ββθηῖ ἐδβέϊπιο- 
πῖο. 5 γθ 1 ἣν δέ μ᾽ ἔθ᾽ ὡς, φιεοαϊ5ὲ Ἠϊ6 ἱπι5ΊΡ6Υ,, εἰ α Ἠιογῦο, 
ἐΐα εἰΐαπι εἴς. Ἠδοκογιβ ἣν δέ με, τὼς ἐχ. Ιη ἤπο ἐχθρῶν 
(οά., οοτγ. ΤουΡ. οἵ 786. 

ΟΟΟΙ. « Ἑυδοπλιβ, ΤηᾶΡη0 Φ6Γ6 Δ|Ί6η0 ΟὈττιΐα5., 60 56 1ϊ- 
Βογαυϊξ, ρᾶγοθ δαπιοάστη, ρᾶπθ δἔ 3416, υἱοΐαι βδιρθγιμῃ, 
ΥΙΥΘΗΒ : συ}π5 τοὶ υἱὐ Θχβίαγοξ τηϑιηοσία,, 58] }Πι1Π} 5. ΙΗ 
αἰϊ5 Βδιηοίγϑεῖθιιβ (βογυδίουι 8. πδὰ ΓΓΑσΟΓΌΓΩ) ἀϊεανϊ. 
Τηρθη 5,55 ΠΌΤ. ΘρΙστδτητηᾶ δϑέ, οα8 ΔΟΌΤΩΘη Ῥοξ τὴ 
ἴῃ διηθίρστα υἱ υοσυτῃ ἁλίην, ἅλα, ἁλός, 5ἰτη πα ϊπο σοτ- 
Βογιη ἐπέσθων οἴ ἐπελθών, οἴ ΠοΙηΐπυτη δανέων οἴ ἀνέμων. » 

᾿Βερεϊεῖιι Ῥτεῖ. δὰ ἀἰϊββογί. Ρῃδ]αγ. ρ. 117 οᾶ. 105. -- 
1. «Ηἴπο ϑυϊάδϑ8 : ἐπέσθων" ἐπεσθίων, εὐωχούμενος. » Β. Ιη 
ΟΠ ταδὶ οἀϊξίοπο ΒΙοτη δ] ἀϊδηα Ἰορίαγ ἀφ᾽ ἧς, (υοά γὸ- 
Ροξαγτη ἴῃ Μοἰποκίδηδ ρ. 106, Βαυπὰ ἀμ ῬῈῚ σφάλμα. 
[πίογργοίαξοπὶ βαργα ῥοβίΐθ ὑπῖοθ ἂρίαπι ἐφ᾽ ἧς (Θἔ ΔΓ 
ἂρ. 514.), φαδτηχυδμι Βοϊββοηδάϊατη ἀαοαι6 υἱάθο 5ἃ 
μηϑηῖϊι ἀφ᾽ βου ρ581556. --- 2 δανέων οἴη. 5814. --- 4 ὧδε θέτο 
Οοάοχ. Ἐξ ἁλὸς, ποη ἃ πιαγὶ, 56 α 5αἰϊδ 6διι, 5361]. 
υἱεΐα ἰθπυϊββδίπηο ῬΔΌΡΟΥΓΙ ΠΟΤ, δὰ 4πθ) τραδοΐῃ5 
[πογαΐ. 

ΟΟΟΠ. « ἔββ6 Πιοοηϊάς Τ᾽ αγεοπίϊηϊ, ΒΓ ποκα 5 φυοαα6 
᾿ δηποίαγ!ξ. Μυτεβ Ῥοοΐδ 6 ῬᾶιΡΕΓα 500 τασαγῖο ἰπ ΟρυΪθη- 
᾿ Εοταχη ἄοτηοβ δυ]οσαΐ. » 966. --- Ἰ ὑπ᾽ ἐχ εἴ μῦες (ά. -- 
2 μυσιπύη Οοᾶ., τοσοηξίογα τη. πηπξαίατη ἴῃ μοι: σιπύη. ΑἹ- 
ζογατη ΡΙ8η. οἱ ϑυϊά. « 6 σιπύῃ Υ. δα 6Ρ. 288 εἴ δὰ ΤὨεορῆ. 
δίηοο. Ἐρίβί. Ρ. 259. » Β. --- 3 ἔχων δυϊ]ά.; ἔχειν (οἄ. εἴ 
ΡΊδη. Πεϊπάθ χρῖμνα ΡΙΔη., χρίμνα δυ14., ἰη Οοάΐϊοα ἀυεσἔα5 
διηθίσιϊ. 560]. ΥΥ ΘΟἢ. Ἔχροηϊέ τοὺς ἐκ χριθῶν ἄρτους. --- 
5 τῷ Οο. ΡΊδη. ρογΡογᾶμη φιλόλυχνε. --- 6 ἀπὸ δειπνιου, 
Βιρογροβίίο δί, Οσοά. θεῖπάς ΑἸάυ5 ὁχ ἐοάϊοθ εἴ εἀά. ρ]6- 
γα Ρ]Δη. γευσόμενος, φιοᾶ ΡΓΌΡΟ οὑπὶ Βοίμῖο;: 786., 
Βοΐβ55. οἵ Μοίποι. βεύυπξ ρυγξθβθη8. « Ηἴπο 5014885 : χυρίως 
σχύθδαλον τὸ τοῖς χυσὶ βαλλόμενον. ΕΧ Υ. 8 : ἁρμαλιὰ, ἣ 
τροφή. » Β. --- 8 ἁρμαλεήν Οοᾶ., ποῃ -ἴην. 

ΘΟΟΙΠ. ΒΌΡθυουῖ βίπη]6 Δγρατηθηΐαηι. --- { ἀρτῶν (510) 
᾿ Ποά. --- 3 τυροῦ σοᾶ., αἰίογαπι ΡΙΔη. οἴ 5614. ἴῃ Ἀποδρέψεσθε, 
ἀποτρηγήσετε. -- 4. « 5680]. ΔΥΘΟΒ. : ἤρχεε τὸ ἰσχάδα μόνον" 
τὸ γὰρ αὔην παρέλχει. Εχ ΒΟΟ γοῦϑβα ϑ014. : συχνόν᾽ πολὺ, 

᾿ πυχνόν. » Β. Αἂ δεῖπνον ΒΌρΡ]6 ἕξετε, φυοα δχ ργοράθηΐθ 
ἀποδρέψεσθε ἀϑβϑυμηεπάππη). ἘΕΧρυίμξ υυβατῃ 6 δορί βτδτη- 



ΠΝ 
τηδέϊβ Τιδοηἰᾷτ. ϑ μ}11ὰ Ἠογαίδηδ 6 πλὰγο ὑγρᾶπο, 58ΐ. 11, 
6, 107 5664. νας. ---- 5 βύδλοισι Οοά. -- 6 χλαύσετε ΡΙδη. 

ΟΟΟΙΨΥ. ΡῬΠδηΐαϑ ρἰβοδίουθπι Βογίδξαν τ, δὶ χυϊᾷ ἀ6]1- 
οδίϊου 5. οἷδὶ σορογὶξ, ἀθ τρο ἀθβοθηθηβ 00 510] νοπάαΐ, 
-- 1." ἀχτιτα χαλ. Οὐᾶθχ. « Ἀθοΐ6 ῬΑΒΒΟΥΪ8 ἀχτῖτ᾽ ὦ χαλ. 
Ουδηιιδπι οηΐπι γοοδέϊν! ἰϑέϊ ἀρὰ ΑπίΠο] βία Ροθίδβ 
ἘΠΕ ΙδΙὴ 82 Ρ6 ΡγΓοἀπουηΐ, ΟΠ ὙΟΥΙΙ ἰδηηθη 51Π|}}6 6ϑί ἀϊ- 
γΟΥΒ81Ὼ ΤΏ ΘΠΒΌΓΔΠῚ ἴῃ ἀπο θ 15 ἀοίποο 8. Ὑοοαθ}}}18 ῬΠ ΔΗ ΪΔΤῺ 
βϑοιίαμη 6556.» Μοϊποϊ. Ρ. 184. Ηδοκριβ ἀχτῖτ᾽ ἃ χαλ,, 
ἰάριηαιο ἐπὶ ξένον, αὐ 86, « αυασμῃ 1Π1ἃ ΤᾺΡΟΒ ἰρ8ἃ 581 ἴῃ 
Ἰϊΐογθ, » ποάτιπι ἴῃ βοῖγρο 4αθύθηβ. Οοα. πέτρας ΒΌΡΕΟΓΡΟ- 
δἰ[ο ἡ. ---- 2 λάθευ ἀρχὰν (Ὁά., οοΥν. ΜοΙποκία8. ΠΘσοθα 
λάθ᾽ εὔαρχον οὐαπὶ Τουρῖο. ΕΥγπΊΟΙ. Μ. ἴῃ δὸ γοοθ : οἵ μετά- 
θολοι εὐφημιζόμενοι τοὺς πρώτους ὠνητὰς εὐάρχους καλοῦσιν. 
ῬΙβἐϊποϊίοποια ἀἰβι ομοσ απ οιηθηάανι ῬΙΟΟΟΙΟΒ. -- ὃ αὐτό- 
θεν Ηδοκογβ, ὑοῦο:; αὐτὸν αὐδάσεις Οὐἄοχ; αὐτόν τ᾽ αὖ- 
γάσσεις ΡΙδη. « Ἐογί, ἄρτιον αὐδ., ργαοη θην, ταϊπὶ πη 6 
Ἰηϑἰρ θηΐθμη ; αιιοα ργΟ δὲ Πϑηηθρ. ἴῃ ΑΠΓΠΟ]. ατοί. Ρ. 230.» 
“ας. Νοὴ ργοραΐ Μοίποι., ἤθάᾷιθ ῬίοοοΙοβ, αυἱ ἀντίον αὐδ. 
« Οοιτοχὶ ἀστιχὸν, ΠΟΙΉΪ 6 πὶ οἰοσδηΐθπιὶ οἵ ὉΓΌΔΠΙ ΠῚ 80 
Οἰθοσγαση γθτατη ἰη 6} σϑηΐθμη. ---- 6. Οὐἱὰ νογίοσι ατὸ- 
{ἰ8, Ποη ποΥΪ: αὔθ οαϊΐα πορὶοχὶξ συϑθθα, ΖΌΟΓΌΓΩ δϑέ 
ΒΘΏΒΙ5 : ὦ αὐτατηιν {Ὑι{5ἰτιηι, ραηὶδ πθηιρο, ζαἰίαηι 
αἰφιιο οςοΥΤφαηι.» Β. δῖνθ Φδοο 511 γον δ : « δα ἐφαϊατη 
8Ὑ]α οἷδὶ [Δ] πάθη. οἵ βαρ ουδμη]. » --- 7 φιλοχανθίδας 
Οοά., οογτοχὶς Μοποκίαβ, « ἱ. 6. ἀκανθώδεις. 516 φιλανθὴς, 
Πογίάτις,, 6Ρ. 72, 3; φιλοχαμπὴς, ἱπΟτυγτι5, ΡΠ ΔΗ 5 ΒΌΡΓΔ 
6Ρ. 294, 3.» ΚαδΡδίαν φίλ᾽, ἀχανθίδας ὁχ ΡΊΙδῃ., φυὶ θρίσςον. 
-- 8. Εὐάγρει γΔ]6γ6 16 η {158 οἵ ΔΘ 8 οβί. 

ΟΟΟΥ. ΤΙ τρᾶγρ. Οοα. ἐσταλμένον. « ΘΙ] ΙΟἢΪ5. ῬΓΘΟ65 δᾶ 
ἄ605 συ]οβ [αί 8. ---- 1. Λαφυγμὸς ᾿ηΐθον' ΠυἀἸοτὰ Πδοο Πυχηΐηἃ 
ΤΠ] ογδίαν ἃΡ. ΑΥἸΒίοΡῃ. ΝᾺ. δ2. Π)6 4118 δ᾽ υβάθιῃ ἴδυϊη δ 
αἸἸ5. ΔΙ] σου οἶβ, ΟΟΠ]0 Ργβου τη, οἵ Εθγθίδίθ, ν, ΥΥ 6]ο- 
κοι. δὰ ῬΒ)]οβίν. [τηᾶσ. Ρ. 211 564. Δειπνεύς, ᾿Αχρατοπότης. 
Μάττων οἱ Κέρδων τηοτηοΥδηα} ἃΡ. Αἴμρη. 11,0. 39, Ο, Ὁ.» 

“ας. Φιλευχείλῳ Οοασχ; φιλευλείχῳ ϑβ4] ΠηΔβῖ 15. οἱ ΒΡΌΠΟΙ. 
« Αἴ Π00 φιλευλοίχῳ 50. Θά μὴ (1886 στθοΐθ τηοηϊ 1,0- 

θροκ. δὰ Ῥῇγγη. ἢ. 873. 564 Π6 5ῖ0 χυϊᾷσπι δανουθίιπ εὖ 
οὐτὴ λείχειν, ἐσ" 71}. 6, ταὶ θΘὴ6. οοἶγα υἱάθίαγ. Οὐδγο 
ΒΟΥ φιλευχύλῳ 5. φιλευχύμῳ. Θυοα Δρ ἰ5βἰ πη μη, Φατὴ 
8668 06 ΕἸ] Ἰαπαἀθηΐῃγ εὔχυλοι δὲ εὔχυμοι. » ΠοδπΟΥ. 1, Ὁ. 9. 
οί, Γὀςθρί μη 15. --- 2 Δωριέος Οὐάδχ οἱ Μείπρικ., ὑγὸ 
οἀϊΐο Δωριέως. Δεισόζου υἱν ἀΟΟἰἰββίπηι5. Ὁ. 116. ΡῬΓῸ δα]6- 
οἴϊγνο α θοῦ, « βἔθγοιι5 οἰοη 8, ἃ δεῖσα, 5.67 18,» ΠΟῺ ἃ8- 
ΒΘ ῃ 6 η 0118 ΠΘαΘ Ἡθυτήδηηο., 4] οοη]. θήχατ᾽ ὀνειδιστοῦ, 
Πρααθ Ηθοκοῦο, «ὰϊ οριἐποΐοη δὰ χεφαλά τοαυὶν. --- 
8 λαρεισαίως "᾽ χυχστορας ΟΟαδχΧ : χυογάστορας 58] 8518 ; 
Τουρίιβ χυτογάστορας, φαιοα οαϊΐαν, « Αἴ «αι χύτος γα- 
στρὸς υϑηΐγ θην σαυλίηιὶ ἱπαϊοοΐ, ἀρογίαμῃ οϑΐ θρ Ποΐοη χυτο- 
γάστορας, Ηἶδὶ ΡΙδηθ. ἱπορίμμη, οουίθ γδ] 6 οἰϊοϑιιηι 6586, 
ἀασμ ΠΘΠΊΟ ἰρῃογοί Ὑϑηΐγοιὴ ΔΠΘηΪ οαγιη) 6586. 1460 τηᾶ- 
πὶ βουγάστορας, αὖ Αηγίθ᾽ αἰχὶξ 6Ρρ. 108, 1, βουχανδὴς ὃ 
λέδης. » Ποῦ. Τ)ὴ6 ἰΐθγο δριπμοΐο 980. : « Τῇ ὑπ ἰοΐ 
ΣΡ Ζαγί5ϑῶ ΠΟΤ ΐη6 ΟἹ] απ ΠΟΙ ασι ΨἀὈγοα [1556 
νἱἀοίιν Ῥ8 1110 ΟἸΑΤΙΟΥ ; ἔογίδθ86 1 γίβϑο ΡὨ ΓΙ ΟΕ 18, ῬΓΟΡΟ 
«αδιὴ 5] ογὰΐ ΟἹοοββᾶ, ἃ ΠΟΙΏΘΓῸ πόλις λευκὴ ΔρροΙΙαἴα, 
ἀπὸ τοῦ λευχάργι)ος εἶναι, ἰπαυϊ δέταθο ΙΧ, Ρ. 440. » Ψαα. 
- 4 χυτρὼς (4. --- 5. ἐύγναπτον δι. ---- 6. χνήστην Οοά. 
« Ηἴηο ϑυϊάδ8 : χνῆστις, μάχαιρα. Εξ τορύνη, τὸ χινητήριον 

τῆς χύτρας. --- 8 ΒΟΥ ρ8ὶ μὴ πόχα,, βδοιιζα 5 τηοῦθι ΟΟαϊοἰ5. 
ὙΙάδ ποῖ. δᾷ 6ρ. 106.» 8. Μίγα Βδ]ποϊπαΐασ Βοίμϊαβ : 
« ΒΟΙΡΟ χαχοῦ χαλὰ δωρ ρητῆρος. Ηοο δουίθη Ὠαθοΐ οἱ 
᾿σγαίίαθα. ΑΡϑαγάθ Ἰασιανῦ χαχά, βἰψαίάθμη χαχὰ ἀϊοὶ Ποὴ 
μοβϑυηΐ ἄομα 1118, ἰὴ αυΐϊθαϑ εὐγάλχῶτο: οἵ εὔγναμπτος 
γρεάγρα. » 

ΑΝΤΗΟΙΘΘΙΖ ΡΑΠΑΤΙΝΑ͂ 
ΟΟΟΥ͂Ι. Οοάαυβ, βογυ 5. Ἰαμὸ οχουβθο, ΜΘΡοασΟ. 

ΔΥΓ8. δα ἰηδίγιτηθηΐδ ἀραϊοδξ, -- 9. ἐτνοδόνον Τηρ]οτθ8. 
οοἀ 4, δυϊάτ γν. Τανάχαλκος ; οοηΐ. 6Ρ. Ριφορᾷ. γ΄ 6 : ἐτνο- 
δότον Οοά. ἃ Θφογγθοΐογο; ἃ ᾿Γ. πη. ἴογίδββα ἐτνοδόχον, υἱ 
ΡΙΔΠ. « Κλεῖδα τφολὴν ἰηϊογργοίαϊαν 6. Ὀϊηδον, ἴῃ ΤΉΘΕ, 
81) Βαθυχαμπής. Θιυοὰ Θρ᾿ δΐοη οὔϊ Ῥοβϑὶξ υϑυὰι Θοηγ6- 
ΠἶΓΘ ΠΟ 8[δίϊμη ἱπέ6 }]}Πσο, ποὸ αυϊὰ 51{ γϑῦαὰ 8588 η4 18 ρογοὶβ 
ΡΘΟυΪίαγο. 1π οἀϊίοπα ατοῦ! ογαΐ οαπα, φυοὰ τόνον ἐς ἴῃ 
οασυα ταθίτο ροβίυ]απίθ. » ΜΒ, ἘΠτλ Φοοθβῖο ἰσηοία ᾿δθὸ 
χλείς. --- 3 ῥιπίδα τὰν ἄχαλχον Οὐάσχ ; ῥιπῖδα, τὸν εὔχαλ- 
χον Ρ]δηυᾷ.: « φυιοα οοτημηρηΐαχῃ ἴῃ ἰθχίαμη γθοῖροιθ δαϊ- 
ἴογο 5 τη ΔΊ ΘΓ αιιοα Οοαϊοῖ5 Ἰδοϊοηθ πηι ἃ δυάδα ἢγπηδίδηι, 
4 τανάχαλκον, ΘΠ 551 Πηἃ Γαΐϊΐοηθ τηθίγο δαδρίαγθ, Οουτὶ. 
Βοηάυπι ταναίχαλχόν τε λέθητα. ν ΗΘΟΝΘΥ, --- ὃ μαγεῖα 
Οοᾶ.; μαγείαν ΡΙΔη.: τοοῖο 5445 μαγῆα, τὸν ἀπομάσσοντα. 
- 7 θνιαν Οοᾶ., ΒυρΡοΓΡοβίίο ει. Εἰίδτη ϑυϊᾶθο οοἄ, Τιοἰά. 
θνίαν. ---- 9 οὑψοπόνος Οοἄ. οἵ τπὰ8 ΡΙΔημἀθουμ ; ὄψοπ. 
ΡΙΔη.; ϑιυϊάδϑ : ὠὡψοπόνος, ὁ περὶ τὰ ὄψα ἀσχολούμενος, ὁ 
μάγειρος. « πο ὥψοπ., ἀογίσυμη ΡΓῸ οὗποψ. » Βγιΐιοῖ, 
ὅδοοῦϑ. οαϊάτ Σπίνθηρ, υἵ ἴῃ πογηΐθ ῬΓΟΡΓΙΟ ΘΟ6Ὲ6 ἃ [ἃ 
{1η18 Ροίο. Οοα. σπινθήρ. 

ΟΟΟΥΤῚ. « Οδγμθη βου ρίυπι ἰη ἘπρΑίΠΘ ΠΣ. ἐΟΠΒΌγΘ ΠῚ, 
40] 5:Π}}}}5. ΑἸίδηο 1} ἃρ. Ἠογδίίαμη ϑαΐ, 1, 3, 130, {θη 
ἰΐομι ᾿ομβοτοπὶ [α͵8886 Βοπί!οὶαβ ἀοουϊξ, ἅτί8 Το] οΐα, ἴῃ 
Ἐρίουγὶ Πογίοβ ἰγδηβίθναΐ ; ροβίθα ὑ6ΓῸ, ἴδηι ΡΙῸΡΘ ὁ0η- 
ΒΤ ρΡἔι8. ΠΘΑΊ6 58} 1 ΘΕΟΥ͂ δοία8, ΤΟΙ οἴδπὶ ἐοηβίγ πᾶ τη ΓΘ - 
Ροΐξίνι!. Πορθηαὶ χαὶ Τοίιπ ἰοπϑίγί ηθθ υϑίθυβ ρρδιδίαπὶ 
ἱΠυβίγαταηΐ Βωιίσογ. ἴῃ ϑαδέπα Ρ. 330 5664., Βαβί{π5 ἴῃ 
Ἐρίβίοϊα δὰ Βοἰββοηδάϊυπι Ρ. 178-188 οᾶ, Ἰαϊίηθθ, δ 
ΒΟΒ ποίου, δὰ Ὑἱγαν. ΙΧ, 8, 2, Ρ. 230.» Ψἀ6. --- 1" ευγα- 
θὴς (5190) Οοά., ποίδ γΘρο [ἃ ἴῃ τηδυσίηθ, ΕΡῚ ὨΪΠ1] δᾶ- 
ΒΟΥ ἔα. Δ εθάνοεν Οἶνβ υὐθὶβ ΤἬΘββδ ] 0 Λαπίθης, 
ΤΠ ΟΒΒΆ]05. « Ἧ σινδών, Ἰπίθιιτη, φυοὰ νυΐσο τὸ ὠμόλινον, 
αἀἰοίξαν φιλέθειρος, φαΐα ΟΥΏ65 ἀ6 οαρὶίδ οἵ Βᾶγθὰ ἀρίοηβος 
Θχοῖριε. --- 2 φᾶρος (οα., οοΥν. Τουρία5. Οὐρίἑαηάαμη 6586 
ἄο {γακίο ΡΠ]1δὶ οοδο 8, ααο 116 δὰ δουθηᾶδιη που δου δ 
αἰδθαΐαν, ἀοουϊί ΒΟ ΡΘΓΙΙΒ. --- 8. δοναχῖτιν Οοά., ἴ ἴῃ 

πιιίαΐο. ΡΙ αἴδτοι.. ΠΠ5{π{{.1.80. Ρ. 239, Α : στλεγγίσιν οὐ σιδη- 
ραῖς, ἀλλὰ καλαμίναις ἐχρῶντο. Ἐδί ψήκτρα 5{{|6}}18 σΘη5 
6χ ἃγαπαϊηθ, 40 αἰορδηΐον δὰ [ΟΠ] ΘΠ ππὶ σμῆγμα. » Ζας. 
Ιη {πὸ λιποχόπτους (Οἄθχ,, λιποχόπους θὲ λιποχόπρους ΠΠθτὶ 
ϑυϊᾶω. Τουρὶὰ8 ορρυρδηδοαι οὶ οὐ 1105 ηιαγιϑγἱ ἀἰοεἐ,- 
{πἰο5, αἱ πο δυηΐ Ἠυ}18 ἀραϊοαίομἶ5. Φδ00 05, οοηϊθοῖξ 
τυλοχόπτους, ἰοἰϊθηαὶδ οεἰαυὶβ ἐπι ῥοαϊθιυ8 : « ὭδΙὴ Ῥγδοίου 
ΘΟΠΊδτη ὈΑΓθΔΙΏΖΙ6 ΤΟΠΒΟΓΘ5 ὙΘίΘΓ ΠῚ οἴ πλ ἸΠΡῸΘ3 [0116- 

ἷ μι οἵ οἴδνοβ ἰπ ρϑάμμ ἀἰρ 5. ΡΙΔι, ΑὙ]ὰ]. ΠΙ, 56. 4, 
: ἐοΉΟΥ πησιν65 ἀδγι ρδογαΐ. » ΤΟ ΘΟ κ 5 ἀδηΐχαρ δἀ 

ἰδῆ Α]. Ρ. 376 6. 860. λιθοκώπους, (0}}. Βέγαθοηθ. ΧΙ, 
Ρ. 540 : λίθον λευχὸν, ἐξ οὗ τὰ λαδία τοῖς μαχαιρίοις χατε- 

σχεύαζον. Ουοὰ γΘρρρὶ. Βοϊβϑοηδάϊιβ : « 5485 Βαθοΐ λιπο- 
χόπρους. 1ἃ 5ιχμηδὶ. ΤΟΠΒΟΓΘΒ ΠΟ ΒΔΓΡΔ ΠῚ ἰδηξιιπι δὲ Θὰ ΡΠ 105 
τοπαοθδηΐ οἵ ουγαρδηΐ, ἱπ ρα γ5. οἵ ἔα δ. οἰηερα 5 Το ἀππὶ 
οἴϊαιη οἱ βου! ἄστη οἴποίιπι Ριβίαθαπί, ἐθηηουῖθιι5 ἀδρὶ- 
ἸΔη 415 οἵ ραγ !}5. οἰϊδιη ΟὈϑος οἰ ουθι18 ΒΟ] Ρ ἢ 5, γαάθη- 
158, μ᾿ ἀδηα 5. ΟἿ τηϊηϊβίθυϊο ἰηβογυϊθθδηΐ Ψψῆχτραι χαὶ 
ὑκογανξὶε, γδάυ] ΔΓ αἴ ηθὲ6 ἃ ΘΟ] 61}, αὶ Πορδηΐ, φαοα 
οϑῇ ἴῃ δρβγηητηαΐθ «ποάδη), 5)}167 ἀαἰοῖ, 50}}166ὲ κόπρῳ 
Ρίηριιο5 οὗ φυδϑὶ μη ρἰοδί!. Νά ἴῃ λιπόχοπρος ΘΟΙΙΡΟΒ  ἴο- 
ΠΘΠῚ ἃ ΠΟΙΏΪΠ6 λίπος (ΔΟοΙΠἄδιη ΟΡΙΠΟΙ, μέγ ιν 5.67} 0076.» 

- 4 συλόνυχας ὄνυχας ΟΟάα., ΘΟΥΤ. 5] ΠηΔϑῖ 8. --- ὃ ἔπυσε 
δ᾽ Ἰταλίας Οοἄδχ. « ΒουΙρδὶ 5[η6 Πιερβι ίϊοπθ : ἔπτυσε δὲ Ψα. 
λίδας. Νοίυμῃ ἴῃ γοίιϑε5. σοαϊοῖ 5. Ψ ΤΟΥ Π ἤδης ἫΣ 
ΓΘίουτο, ααδ (0116 ἴῃ τ ΔΟΙΡαΐ. ηΐΟΡ (ΟΠ ΒΟ σχεύη 
τηθιπογϑπέμν ψαλίδες ΡΟΙΠΟΙ ΠΠ, 832: Χ, 140, οἵ 8118. --- 
6. Κηπολόγους ἰηΐο! Πρὸ βοοίδίοτοβ Ἐρίουη, ἡρὲς ἀπὸ χή.- 
που, ὅτι συν" Φ΄ιν αὐτῷ ἐν τῷ κήπῳ, Ὀίορ. .. Χ, 10, υδὲ ν. 



ΜΠ ΨΥ Ὑ ὙΡΡ Ὁ9 “ιν ΠΥ 

Ἐν ΠΥ ΟΥΤῊΝ 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΝΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

Μοιὰσ,, οἵ ΟΥθυζον. δὰ Οἷς. Ν. Ὁ. 1,38, Ρ. 153...» Χ}αα. 
Βτεύποκ. χηπολόγου. Βοΐδ8. 50Υρ51: χηπολόγος οἵ γωγίξ : 
ἐπ Ἐρίοωτὶ ἀοηυιην ποτ ϊοφιιῖιδ. --- 7 ἤκουεν ὁπώσονος 
Οοᾶ.; ἤχουσεν ΒΡαποΙ.., χαρά γηϊηΐμ8 πθοθϑβϑδγίιμη. « Νο- 
ἕαπη 68 ργουθυθίαμη ὄνος λύρας ἀκούων, ἀ6 40 Υἱᾶο πηθὰ δὰ 
ῬΔΟΒγτηθγο Ρ. 214.» Β. 

ΟΟΌΥ ΤΠ. « ΟΟΠΠΔΡῸΒ Ρα6ν, υἱοίουία 46 οοπα δ ῖρι}} 15 
φᾶγία, Μιυβὶ5 σγαίϊαπι γοίδυθηβ, ΟΠαγθίθ πη ῬΘΓΒΟΠΔΠῚ ΘΟΠηΪ- 
δᾶπι ἀοαϊοδί. --- 1. Τποοτέατη ἀδ ᾿ξ υῖβ θ6π6 Ρἱο 5, δὴ ἀ6 

᾿ 

20ὰ. 

. θὰ ἴῃ ἱγαριραϊα ργοηπηοίοξ, » 7ας. --- 5. Οἱ δέ, οἱ παῖδες. 

φαιτηΐπθ φαοάδηι βῖνα βογρίο (] 16 γ σοτηροβίίο μθθο ἴπ- 
(ἃ 5ἰηΐ. --- 2. ΤΑΙ πίον τησπογὰ ΡυδΓ8 ἀαΐδ ΠΟ ἢ 

τάτο Ἰδσιπίυτγ. (Ναβοῖο ἀπᾶὰθ ατγοίϊι8 Κώδαλος. ) --- 3 μού- 
τῆς ΡΊαπ. ῬΟΥβΟπε ἱγασίοῦθ οοτηϊοονο ἀ1|5. ἀράϊοαίς 4Π0ὶ 
ἀυοαᾷαθ τηϑιηογδηΐαν, αἱ ποχ δρΡ. 910, θ11.» ὑπο. --- 

ἃ θῆχέ με (οἄ. οἔ ΡΊαη.: θήχατο ΒΡΆΠΟΚΙΙ5, αυΐὰ ἐμέ ργῶ- 

5016 5 α8ι15 ἀαΐνὶ, θορύδῳ, ἀυᾶτα οοΥίσαγη θῆχ᾽ ἔνι Ὑ6] 

θῆχ᾽ ἅμα π. » ΗδοΙΙΘΥ.. 

ΟὍΟΙΧ. Τιροπίᾷς ποίηθη, αυοᾶ ἰπ Οοά- ἀοβίἀογδίαγ, 
ϑιρροαϊξαξ -ῬΡΊδη. ῬιΘΥ δριθθι5. δοΐα8. Μϑυοασίο Ραθυ 
ΟΡ] δοίαιηθπία ἀραϊοδί. -- 1. Σφαῖραν εὔφημον ῬάΒΒΟΥΪΙ8 
ϑουρεξ. τηΐῖβο. Ρ. 202 ὀχροιρἱξέ χα ΡΊΠΟΟΙ: ἀγαθὴν φήμην 
διΐον ῬΌΘΓΟΒ ΘΟΠΟΙΠανουϊξ, οἱ διαδοήτους ἐπὶ σφαιριχῇ 
τηθιηοταΐ Αἰποπϑοβ 1, Ρ. 14, οἵ Βορβοοίθιῃη ἴῃ Ναιβίοδᾶ 
σφαίρᾳ παιζούσῃ ἰσχυρῶς εὐδοχιμήσαντα Ρ. 20, Ε,, 00]]. 
Ἑυκίαΐι. Οἀ. Ρ. 1553 οχίν. 51. δχρι!οατ! υἱάθίαν ραγίουϊα 
τοι, ἰπ 48 τηϑτϊίο οἰεπάθαΐ Μοίμθκ. Ρ. 120, 4αθπι υἱάθ. 
Βιαποκίαβ δἐϊοηίσην υουΐοθαξ, « ἰδμῃ τ ΟΠ] 6 πὴ, αὖ μυμιὶ 
4188 Βοπαπη Φυδιη τηἰηἰ πηγὴ γοἀάογοί. » Οοηΐγα (δἰ βίϊιβ 
γοϊοθαΐ εὔπηχτον. Βοϊββοπδάϊιυβ δὰ Ζδοπαν, ΜΙ θη. μοί. 
348, Ρ. 427 : « ΝΥ ΥΓ{Θη Δ 11 οοπ]δοΐαγα εὔσημον υἱχ Πὰ- 
θεῖ χιοὰ ϑα[ἰϑίδοϊαί. ΡγΌροπο εὔσχημον », ΓΟΒΡίΟἰΘἢ5. δὰ 
ϑριιγαην ἤσιυναγιήη, ργα βίαν δία, πάντων τῶν 
σχημάτων πρωτεύουσαν, ἀ6 4υἃ ἴθὶ Ζδοιιαν. Ὠοηῖσαθρ ὕη- 
σογὰβ δέμα. ΧΠῚ, εὐφηδῶν τοι, ΡΓῸ ἐφηδῶν, ου}}18 5ουὶ- 
Ῥίυτεθ, Θχθηρὶα τηυ]ία ΠΟΙ θηογαΐ,, δεϊατη ὃχ Ἰδρία]- 
Ῥυβ, υἱ 

εἰχόνα τήνδε Ποθεῖνος ἐν εὐφτήδοισι παλαίστραις 

80. Δ οἰοκου. 5 ]1οα. Ρ. 196, 56ὰ Βοο 8} [,;ϑοηϊ 8 8] Ιθηυπι. 
- 2 Ἑρμείη Μεΐπεοϊκ., γοσαΐνο, 5ἱ τοί 5ἰζ βγοποιηθη. -- 
ἃ στραγγάλας αἷς Οοᾶ., οοΥΓ. 98 00}}5.: ἀστραγάλους θ᾽ οἷς 
Ῥίδη. Ὁ ἰἸαχὸν πιοιηογαὰΐ ἀστραγάλη στᾶπηπι. ΒΘΚΚ. Αη. 
νυν. 454, 34. 

ΟΟΟΧ. « βιμηὰβ. μἰβίγιο, ἀραϊοαΐα Μιβῖ5. ρθυβοπᾶ 1)10- 
ὨΥβὶ, Ῥγδοδΐαβ ογαΐ ἃ μἷ5, αὐ 4 δοίατιβ δγαὰΐ ἴῃ Βδο- 
Θθαγαχη ἴα] Ῥαγίθβ υἰΐα ἀἰϊξοογοῖ. Β68 α]έγα Βρθμι [6] 1Ε]- 
16 οοδϑὶζ, υἱοίΐογχαθ γοπυποίδίιβ οβί. Εουΐδββθ 116 αβί 
Βτηιβ Πἰβίγίο ἱγαρίοιβ, ααὶ τἱἀθίαν ἃ0 ΑἸοχῖάθ ἃρ. Αἴθβῃ. 
ΙΝ, ν. 100.» Μοίποϊ. Ὀϊδίγθ. δὰ ΟδἘΠμα. Ρ. 288. - 
1 δίδου ἐμὲ ἡ σιμὸς, 564 τ ἴπ ἡ τηπΐαΐο, (ἄ.: ΘΟΥΤ. ΕΤΏ6- 
5[ἴ08. ---- ῶ γλεῦχος Οοά., οοττ. Βεοηξοῖαβ. « 6 ποΐδ ρΡο- 
τησΐαϊομθ δυμλοσ τὴ ΟἸδαοὶ δὸ οι θα8., ὑπᾶ6 ῬΓΟΥΟΥ- 
Βίαπι χάλκεα χρυσείων, υἱάθ δὰ ΧΙΙ, 6ρ. 204. --- 38. Ἀνὰ 
γοῦίὶ ρ6). Ἐταΐ ΒδΟΟΝὶ ἱγασίοα Ῥυβοηδ ἱπίθι ἄπο Θογπιᾶ 
Ἰϊξοτῶ Υ᾽ βϑυβρθηβᾶ. » Β. ὕοοῦ χεχηνώς ἱπάϊοατὶ στδπάθπι 
ἰδίαν Πᾶν πὶ ῬΘΥΒΟΠΔΓ ΠῚ ἰδ πὶ ΘΙ τη ϑ1π|8 ἃπηοίδυϊξ. --- 
ἡ δίπλοον Οοᾶ. Ῥογδῖο φῶ δαηιὶος αἰαὶ ἰίογα ταὰ- 
ηϊος (1Π|, 56}, ΡυἐΒαρότϊοδ Π ογα Υ, « ἀδ ΡΓῸΡΘ ἰπἀσπὰ 
τιξογατίαιη ροβιία Βἰνίαπα υἱγίαξαγη οἵ υἱξουιιπη βρη ον. 
Τκιάστῃ ᾿ἰξογατίαση ἱπαϊοδηΐ γοῦθὰ παιδαρίων ἐπήχοος Υ. ὅ. 
10ὶ ἱγασαϊω ἙΘνΙρΙ 415. Θχ ΡΠ οαθαπίιιν δὲ τθοϊδθδηΐαγ, αἵ 

᾿φοϑϑῖξ, « Ῥοββὶβ νϑῦϑι 3 χὔμμι χάριν, Μοῦσαι. 564 οἰϊεπαϊξ ς 

- 6 τοῦ μόνον εἴαρ ἐμοί Οὐἄθχ, (ΟΥΤ. β ΔΙ ΡΟΥ οἱ δ]. 
Ἀδροίθ λέγοντες. « ῬΙΟΥΘΙΒίυτη : παΤαΥ 6 αἰϊοιιὶ φιιοῖ 
ἐρδ6 δογηηϊαυὶϊέ δοηυπίιγη,, ἰγδοίανις Οοσπαΐ. Αἄδρ. 204. 
Οοηΐ. ΧΙ, 6ρ. 148.» 8. Τ0ῖ (ΔΙ μδοῖ 8. ν. 2 τοὐμὸν 
ὄνειρον ἐμοί, υὐ σοἴθυῖ οὐηηθ8., αυοᾶ ἷο 4υ04α68 Ἰοσοη- 
ἀσπὶ 6586. ΡγΟΌΔΟΙ ον ἀἰβραΐαΐ Μοίηρικι. 1. ο. 

ΟΟΟΧΙ. « Αρογτᾶπαχ ἈΠΟοάϊι8, βῖνο Ὠἰβίγίο βῖνο ροδίᾶ 
σοΙηΐοι5., ῬΔΙΩΡὮΪΕΙ διηδη 5 ̓αυ Θηἷ8 ρᾶγίθβ βυβίϊημπογαΐ, οἵ 
τοροτγίδία νἱοίογία ρθγβοηδῃ ῬδΙΉΡ "1 ἀραϊοαΐ. » Μοΐποβ. 
(411. Ρ. 289. Τιοχαϊΐαγ οοτηΐοα ῬΑΠΊΡὮΪΕ ΡΟΓΒΟΠΔ. --- 2. Αρίθ 
Ὠΐθ δάπηονοῖ Ἠθοκοῦὰβ ΟἸοογοηΐδηδ δ. Π, 6ρ. 13,2 : 
Μϑα τυϑῦὸ οἤβεῖα οἱ πον δ υνῖ856 {ι, 65 ἰο5έϊ5, οὐ 7αην 
χωμιχὸς μάρτυς, εἱ ορίπογ,, αοοοαὶϊξ Ῥπαρνία. Ῥτονογθὶα- 
ἴδπὶ ἸοουςζΙοποπ γοϑρίοὶ ἱπάϊοαΐ ὄντως. --- 3. οὐχ ἐν ἔρωτι 
Οοάδχ, φαοᾶ γϑτῖο ἰθηΐαΐιγ. « ΘοΥρϑὶ οὐ κέν᾽ (Ρ7Ὸ χενὰ, 

 χενῶς ) ἔρωτι ὃ. Οοττίσυηξ υἱγὶ ἀοοίὶ ἀοοίίι8 αἰὲν νοὶ ἄχρ᾽ 
᾿ ἐν ἔρωτι δεδαυμένον.» 8. ΝΙ μίγμα Ηδβγοῖν. 6χ ῃοο, αὖ Υἱά6- 
Γ ΤΟΥ: Ἰοθο : Δεδαυμένον, περιπεφλεγμένον, 5:06 Τη6]18 
᾿ πυρὶ πεφλεγμ., αἵ 5ογς Μεΐποιι., αὶ Βῖο ἰδπιθη δεδαγμένον 
τυρίαγ οὑπὶ Ηροκογο,, βογίθθι5 οὐχέτ᾽ ἔρωτι δεδαγμένον, 
ποῆ αηιρῖδιι5 αἸΣΟΥΟ δχοτγιοίαίιηι. ἨΘΟΚΘτ5. οὔλ᾽ ἐν 
ἔρωτι δεδαγμένον ἰδηΐαραΐ 601}. Η. ον. 82, Ὀΐδη. 246. Ιῃ 
ἤπο σοάθχ ὄπται, αὐυοᾶ Μεοίηοι. δρτορὶθ σουγοχὶξ ὀπτῇ, 
« ἑοδία: ςαγίὶοα;, 4ὰο ΙΒ] ἀρίϊι58 6 Ῥϑύβοὴᾶ γυροβὰ δέ [μ]}- 
βἰηοβα. Αο β0θο 1 ΠοΟ πὶ 54] ηᾶβίο, 4υϊ ἰοδίθ Φυηροῦ- 
τηᾶπηο δὰ Ρο ας. ΥἹ, 82. ὄπτα τοϑ  πογαΐ; δ γοὶαϊξ 51Πη6 
ἀυθίο ὀπτᾷ, δὰ βϑηΐθηϊζίδιη γϑοΐίθ, δᾶ᾽ ἀϊδ᾽δοίι μη τηδ]6. » 
Ἑάοβθαΐιν ὦπται. Π6 ΓΘ ἢξθο θχοοῦΡΙ πη 05. ἤδΟΟ 51} : « 5οὶ- 
1218 6χ ΡΟ υοα ἸΥ͂, 141 οἵ Ουϊηῇ!}. [η5ΐ. ΧΙ, 3, 5 74, ἴῃ 
βοθηᾶ υδίθγα!"η ὈΙραγ 5 ῬΘΥΒΟΠδἃ8 ἴῃ υϑὰ [0586 4118 ἴῃ 
ἀἰνθγβὶβ ραγίϊθιι8 αἰ γθυβδηη δῖν8 δηΪΓηΪ δῖ γ6 υἱἕϑο οοηα ϊο- 
πο οβίοπαογοηΐ. Βθβροχοῦῖξ ἰρίξυγ Ῥοθία δᾶ οθγίϑιη 

᾿ 4υδηάδπι οοϊηοραϊδπι, 4πὰ ΡῬΔΙΡὮΪ 8 Τυροβὶ οὕ.. 5016 
ΘΟΙθαιβέϊ Βουγηἱπἰβ8 ραγίοϑ οροταΐ, “ΕΠ ΟΡ 8 ἰογίαββα οἔ δ- 
πο ἢ, [ογίαϑϑθ αὐ πυ}8 γϑϑεϊ 8. ορθ οα!!ἄυστη φαοαάδῃῃ 
οἱ διηδίογί αὑτὴ ΘΟ β γὼ Θχβθαυθγοίαγ. Ηδ8 ρᾶγίθϑ Ζυῦτη 
ἀρογοῖ, δ᾽ αδηηοαϊ ρογβοηᾶγη σογοθαΐξ, οὐ 118 ΔΙ [ΘΓ ΡΔΓ5 [ὰ-. 
γϑη 6 πὶ γυ]ΐαπι, ἰΐθυα ἔαγρθια οἵ 86 η θὰ ἔδοίθ πη ΓΟΡΓ8- 
βϑηίΐαβραΐ. » 

ΟΟΟΧΙ. « Ῥαρδεὶ ἰγοαπὴ ἰγοηδηΐθθ οουίαγηΐηα [ηϑ81- 
τασπί εἶγτοῦ ἴδηαπη ἀθὶ. ΑἸΏΟΓΟΒ. ΟΔΡΓΪ5. ἰηϑἰἀθηΐοϑ οἵ ἀ6 
Ρδϊαα, αὐ υἱάδίαν, οουΐδηΐθβ οοπϑρίοἰυπίαν ἴῃ ρἱοίαΓΙ5 
Ηδγο]απθηβίθυβ, ΡῬέξίγα ἴοτη. 11, (20. 44.» “ας. -- 
1 ἔκ. σοά. οἵ ΡΙδη. Φυπμροηάσμη 6586 ἐνθέντες ΟὈδουν αν 
Βοίμ᾽ιβ, αὶ ροβίουϊβ τηϑ]ραΐ ἐπὶ, ἐπιθέντες. --- 2 φῖμα 
Οοά., αἰΐογαμι ΡΊδη. --- 3. « Παιδεύουσιν ἄεθλα, ΘΓ ᾿811Π| 
οἵ Ἰαβοϊ ἷδπι ϑααδβίγία δχθγοθηΐ οογίδιηϊηδ. Γποθγίαμη ου 8 

ἀδὶ ἰϑιαρ! ατη 5 σηἸοδίαν τ ἤὰμὰ Νορίθηϊ Θαμ65{115 " Δη ΜΙ- 

᾿ πρῦγῶ Ἱππίας, αὶ Τοροῶ, ἰη Αηνίοϑ. ραΐνϊα, οΟΙοθαπίαν 

ΒΈΡΘησμηθτο δυάϊγας ΠΔ γοῖρθὰ ΒΔΟΟΠδΓαμη ΕΠΤΙΡΙἀΪ5.. 
ὑπ. 2. --τ 1. « Οὐδ οι ρο!]αΐαν ὙἹοίουϊα Ῥαϊίαη 15 Πα, ν. 494 : ἱερὸς ὁ πλόχαμος, γα]ᾶθ 51:0] σορηϊία, σαθπῃ ἰρ86 

Ραιιβδη. ὙΠ], 47. » Ψαο. --- ἅ φ᾽ ὄρεης (510) ἤπια σοά. 

Ἑαϊξαν φορέης ἤπια. « ῬΡΙῸ ἤπια οοπ]δοογαΐ ΟΠ τη ΦΔΟΟ δἰ 5 
νήπια, ορξίπιθ. φυΐάθι, 564 οοηΐία τηθηΐοπὶ δι ίο δ. 

Νϑιη αιιδοοῖζιι5. Γαϊξ Ππ85. ΠΟΙΉΪ ΠῚ ἵππια οἱ ἤπια. » 8: 

Ἠροξβϑίτηθ δοκοῦ : « Βυθαθβυγα 65: βϑηΐθηϊ8, Ρα6- 

το5 οουΐαμαηῖπα ἰηϑευἷ556 6ἃ 46 οδιι88 αὖ ΒΙΓΟΙ5 605 ΡΟΓίοί. 

ΒΟ Ρο πα τ : 

ὄφρ᾽ αὐτοὺς ἐφορῇ νήπια τερπομένους, 

αἱ ἄδα5 ἰρ56 605 ᾿Ἰυἀθηΐθθ Ῥα ΘΓ ΙΓ ΠῚ Υἱξα ἴῃ ΒΙΓΟΙΒ Θααϊ- 

ἰδηΐθ5 ΡΙδοϊάο Ἰυμηΐπο υἱάαΐ οἵ ἐπθδίῃγ. » 

ΘΟΟΟΧΠΙ. « Ροεΐα Υἱοίοτγίδπι ἄθαμπι ἱπνοοδί, υξ 5181 ἱπ 

δογδυηΐπο πιιβῖοο ρΙτηδπὶ ἱπηρου ϊδΐ. » Ψας. 568 νἱᾶδ δά 
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ἢ. 6. Μίπογνᾷ, Παλλαντιὰς χόρη ἀϊοϊίξαν ῬΒΠΙΡΡΟ Φαοατ8 
ΒρΓὰ ΘΡ. 247. ΠΙΆΤῚ Νίχην ᾿Αθηνᾶν ἃ0 ΑἰΠΘΗ ΘΗ Β θιι5 οὐ]- 
ἴλη Τηθηιογᾶΐ οἴϊδιη ϑΟρΡΠΟΟΪ68 ῬἢΪ. 134, ΜοπδηδοΟΥ 
Ρ. 282 Οοπι. το]. ΙΥ̓́, Νοππὰβ Ὀίοη. ΧΧΧΎΙΙ, 623. » 
Μοϊη δῖ". Ῥ. 188. --- ἃ πρόφρων χρανναίων Οοᾶοχ. Κραναοὶ 
Ροθίϊβ ϑαηΐ ΑἰΠπθηΐθηβοβ ; φαρα «απ ἀποθιι8 α οοττορί 8 
αἰοδίαγ, Μοίποκ. βουῖρϑιί Κραναϊδῶν, οὰτὰ ᾿ἰουίαίθ {αυᾶ- 
αγ βυ Δ ΟΥὕΤη ; προφρονέως Κραναῶν Βοπηρίἀουνίηα8. ΠΙσὰὰ 
οἴϊαιη Βογρκίι8 τϑοθρὶ(. 560 υἱᾶϊ Ἠθοκουιμη 1, ᾿. 148, 
ΡΤΟΡΔΌΪ 8 ἀθ ΠΟΟ ΟΔΥΠΐη6 βίαίπογ, φαοᾶ « ἰης6}]}σὶ π6- 
αυἱί ηἰἶβὶ 6 ΘΟ 801] ΘΠ 6 Ὁ ἐθβίο αἰθ δα Ἰοοσπὶ το] ἰσίοηθ 
Δ]Ἰου 5 ἀθὶ ΠΟΡΙ ΘΓ τ Εἰ 8011{0 οπὶ οδγτηΐη6 ΒΔΟΟ 1 15 
προσοδιαχῷ. ΕΓ [ΟγΐΔ5886 ἴῃ οΟΥΔΙηΪη6 6] δοοῸ., 410 ΟΠΊΠ65 
ΘΟ θδρδηΐ τοὶ, υἱοῖς Βδοο 65 οἱ σαν μαοηϑβίνηι 
ΟἸΟΓΙΒ. : ΒΟΓθΟ ΟΠΐπ). πρόφρων Καρθαιέων... χορόν. 
Νδιη Κραναοὶ βῖγα Κραναΐδαι ῥγὸ ΒΔΟΟ δ οἵ ῬγῸ βίτη- 
ΡῬΙΪΟ6 ᾿ηβου ρ Οηἶβ8. ΘΟηβουθοηο ταϊοηθ πΐπηΐβ δου ϊία ἂθ 
ΑἰΒΘη Θηβῖθτι8 ἀἰοΐυτη 6886 υἱάοίαγ. 56α βογὶρίο Καρθαιέων 
αἰδ!δοίι8 ἰἸοπῖοᾶ ῬΘΙ οτηπὶδ γοϑιϊ θα οβί,, χούρη, Νίχη, 
Μουσέων. » Καρθαία δυΐθπη ᾿τηἃ 6ϑὲ δχ φυδίΐίιον ὉΤΡΙθυ5 
ἰηβ]: Οἱ. -- 8 μούσαν Οοᾶ.: Μοισᾶν ΒΡιΠΟΙ. --- 3 χηόρω 
ἀμφ. βαχχυλίδης Οοᾶ., ᾳιυοᾶ ἰᾶπὶ ϑ]πηᾶβίιι8 ΘΟΥΓΟχίβ86 
υἱἀοίαγ, 

ΟΟΟΧΙΥ͂. « ᾿Ἀναστρέφοντα Θρ᾿ὶ σγδιητηδία βοαυπηΐυν 56- 
Ρΐθμῃ, 60 [Δοΐἃ γι οἷο, αὐ Γοίγο 8[Π6 β5θη88.8 αἰβροπᾶϊο Ἰορὶ 
Ροββίηϊ; ἰάψιρ οϑί ἱπηϊζαΐιιβ πέρ ργ 5. [Ὁ] οἰ ββίπηιβ οἱ 6]6- 
δδη 55 πηι5 ατοί5. 51 Π}1186 οδέ οἱ υβάθιη διοίουϊβ, Ὑϑὶ 
Βαβϑὶ, δρ᾽ σγδιηγηδ ΙΧ, 53, ὉΔῚ υἱᾶθ ποῖ. δίμη 6 οἰίαγω 1,60- 
πἰάθθ Ῥγοχϊ πη ἢ. 323. Βοίγοσγδᾶοβ υϑῦϑιβ ἰγδοίαί Τὰ- 
θυτοίΐυβ ΒίραΥγ68 ο. 10. Ρ. 173. ὙΙΔ6 οἵ, εἰ ἰδηΐὶ οδὲ, 
ΟἸαβϑίουτη Ὀϊδγίατη ὙΙΡΥΪ {. ΙΧ, Ρ. 527, οὔ ἴῃ το ἴδπη 
ηπρδοὶ ἐπα Πρ η 8) ΠΟΠ ΘΟΥΤΊσᾶτη ; οἵ ἴοιη. ΧΙΧ, ῥ. 365. 
1086 ΡΙυτίτηα πὰ ΟΟηΐδγθη δ ῥγοία ἰπθ Αποοᾶ. {. ΠῚ, 
Ρ. 335.» Β. πο 1 φάρος Οοἄ. Ὑοβεπηοηΐα ἀἰϊουπίαν {δ 
{Πγ8865 ἃ ῬΠφδοὶθα8 ἄοπο δοοθρογδΐ, 

ΟΟΟΧΥ. «1πη Βοο ορἰρυδιηγηδΐα γοῖτο Ἰοροπᾶο ρθηΐδτηθ- 
{γατὴ οἵ Ἰΐησιιθο πἰϑὰ8 ΠΟῚ ϑ8ἰηθηΐ ἱπυθυίουα ἄπο ὉΠ πιὰ 
ὙΘΙθὰ τραγόπουν τὸν, οἷ ΒοΥΓΥΔηδυτη οὐ τὸν τραγόπουν. 
Ροΐουϊξ διοίου 8160 ἀθίθπαϊ : βο]Π]οοΐ ἔδυ δγοΐθ δα ου γα 
ΠΟΙΪηΪ ΔΥΟΌ]αμ., τ τοντραγόπουν τπυτη 51} σοοᾶθα- 
ἴυχ. Οοηΐ. ποΐ. δὰ ορ. 318. Υ̓δκοἤοι ἄπ ἴῃ ΟἹαβ5. Ὀΐδγ. 
ἰ. ΧΧΧΎ, ὑ. δά, ἰγδηβροηϊξ, χψυοᾶ οἱ Βγαποι. ἔδοϊξ, Ὦφε- 
λίων ἔγραφεν, Υἱξαΐασιιβ, Ραΐο, ἀθῃ ]ΠΘ τ οςοϑαγδηη ἴῃ γοΐτο- 
διδᾶδ Ἰθοϊΐοηθ, Ὠφελίων ἔγραφεν ἀντ᾽. 56ἃ 5βυπί τηυ]ΐᾶ 
(4118. 51. οἵ ἴῃ ορῖρυ. 564. ρΡθοοδυϊ Βυιποκίυβ. » Β. -- 
2. « Ἀρκάδος, ΜοΙΟΟΤΙ, αὶ δραα ΑΥοδά 68 ἱΠρΥΪΠ.15 6016- 
Ῥαΐαν. ᾿Αντ᾽ ἀλχᾶς, φιιοὰ οἱ ρογοϊϊ αν αταὶϊιιην ἐιι1}8- 
δθῆν ἱηΐογργοίδίυν Βγοάδθυβ, υοσο, αὖ υἱἀθίαν. ΤΠ ΊΒΟΥ ΠΟΥ ΠῚ 
ΘΧΡΙΙοδ οη θὰ τοὶ τηθϑίγ οαπὶ Δυ Ποίαμη ποη Ῥαἰοθαΐαν. Π 6 
βἰηοουαΐς ἸΘοίοπΒ ἀυθίίαθαΐ Ἡρδγπηΐιβ [οἱ Βοίμ1 85]. 
ΟΡ ΘΙ ο ρμἱ οἴου διαπᾶθ ἤθη οορηϊΐα5.» ὕ.6. ᾿ 

ΟΟΟΧΥΙ. --- 1 δ᾽ ἱερῆς ΡΙΔη. « ΑΘΙΌΡΘ γορσᾶία!" διερὰ, 
ααοα Ῥαΐγ5. ἰυβϑὰ ἴπ δ Ῥγεοϊρ δία γαῖ ; συ. 580}}0]]. 
ΤΥΘΟΡὮΓ. Ρ. 149, ΕπῚ. ΟΥ. 805, ΠΟΡΘΟΚ. δᾷ ϑορ!η. ΑἹ. 
1283. Τὴ ἀἴγοτβαὰ ἰδθι]α Ῥὶοΐογῦ θχῃ θυ ῦ ΟΟΘΠΆΤΩ 
ΤὨγδβίῳ, οἵ Αἰτοὶ ρΡῶμπαβ, ἀθ χυΐθυβ υ. Ηγσίη. ἘΔ}. 
80.» “Ψ2αο. 

ΟΟΟΧΥΠΙ]. « Ρᾷη, ΝυρΡΒδ οἵ Ῥᾶηδὲ Ῥγαχ 6158. 6Χ 
ΤΩΔΥΠΊΟΓΟ ᾿ηοἴηλ Τθιηουδηΐαῦ ἰη ΘΡ. ΡΊδη. 202. ΝΟ ὙΘΓῸ 
Ῥδηᾶ, 868 ϑβαίνγ ΠῚ 5 ση Π οατὶ, 6χ αἴγὸ αθηὶ 10] σοϑίδβ80 
αἰοϊξατ, οΟἸ]Πσοθαΐ Ἡθυγηΐαβ. » ας. --- 1. « ΡΊδη. ἔπλασε, 
Οοάοχ ἔπλασεν, «ιοά τϑοθρίαμη Προ. 56ἃ 5|ς στϑίγο- 
δυδαὶ ροηϊδτηθίνι οἹαιιβὰ]ὰ Ἰεραϊίαν : ἔπλασεν Πραξιτέλης. 
Μομιΐ Ἰϊίογῶ ρατασορίοῦ οϑον ΝΥ κοι 1. ο. Εἰ Πᾶν’ 

ΑΝΊΤΗΘΙΠΘΟΙ. ΡΑΠΑΤΙΝἊΕ 

ἐμὲ ΒΟΥ ρϑῖ. ῬγῸ υἱδηθᾶθο Πᾶνά με, 4ιῷ οϑὲ οἱ Οοᾶϊοῖβ 
βου ρίπγα ΠΡΟ τ816 γογοοαΐδ. ΝΠ ἴῃ τοίγορσγδᾶο ογᾶϊπο 
Πεντελιχῆς με Πᾶνα Ποχδιηηθίγαμη ποὴ ροΐοϑί ἱποῃοᾶγο. 
ΒΡΟΠΟΚΙῸΒ. πὶ τροί Πᾶν᾽ ἐμέ. » Β. Ἰηὴ0 50 ΟΠ σα Γὴ 
ογαΐ Πᾶνα ἐμέ, αιυἱ᾽τηοᾶμβ τηρίγα ᾿ς θηβ ἴδιη {γα 6 ἢ 5 
οϑὲ ἴῃ ΤΩΔΥΤΊΟΥθτ18. οἱ οοαϊοῖθιι8 Ὑδὶ ορίϊγαΐβ,, αὐ Ἰδοίογ 5 
Ραΐδηαὶ 5ἰπέ βροηίθ ργοηπηοίαββο Πᾶν᾽ ἐμέ, πἰ 1} σαγδηΐθβ 
ἸΙΡγαυ απ δαΐ βου] ρίογοιῃ ; φαοᾶ υἱζίατη ἶς οχ ἀτίο στὸ- 
ῬΓΦβθηΐδη8 ροθίδ βαϊγαυϊ γοϊγοστδᾶμππη ὙΘΓΒΌΓΙΩ. - -- 3 παν- 
τελιχῆς Οοά. 

ΟΟΟΧΥΠΙ. Οοπίογοπαιβ Ηομι. 1]. Σ, 492 564. « ΘΔ]]1166 
γοΥ τ ΤΔγο 6 Γ. 158. ἀ6 Ὑ 6 ΠΟΙ Ρ. 253, 4αϊ δϑί οἵ ἀδ ορὶ- 
{Πμοΐο χουροτρόφος υἱάοπᾶιι, Ρ. 127. Μοπυΐ ΥΥ̓δκοΠοϊά. 
Ἰ. 6. 6586 ἐχ θαλάμων ΡΓῸ πὸ γοΟΔθ]οΟ βυτηθπάιπι, π8 
ΘΟΥΤΕΤΗΡΑἑΟΥ ΡοΟΘγη δέ 8. ἀΥεἰποίυτω. οἰ αν τηοηῖὶ τοίγορτα- 
ἀἰοηΐοβ. Ἰοσθίηι8 ἄγομεν ἐχ θαλάμων. ϑ56ἃ ποηπθ δἰϊδτα 
ποθ ἀθρυΐϊξ χὰ ρῬδοῖο {γρυδογ8. ἄγομεν Ροβδῖξ ἰη. 
ΟΠΟΔΓΘ ὙΘΓΒΌΤη ἀδοίγ) απ ἢ Ῥαΐο ἴῃ βου ρέυτα ἐχ θαλάμων 
ἄγομεν 6886 ἰτηθϑίη, αἴ ἐχ δὰ γοῦθαπὶ ρου ποαΐ : ἕστπι ἦῃ 
τοίτοστδᾶο ογαϊηο Ἰοροίαγ, ἐξάγομεν θαλάμων. » Β. 

ΟΟΟΧΙΝΣ. --- 1 αἰθομεναιῖις ( Ῥοβίγοιηο τ ροβίδυ αβ 6Γ880) 
ὑπὸ δαισὶν ( 5ῖο, Ποη δασὶν, 864 5ἰπρσι]αῦὶ ἑογτηα Ἰἰογῶ ι) 
(σά. --- 2. « Ἰη τοίτοστδαο ογαϊπθ ΔηΔΒίΓΟΡΠΟ χειρῶν ἔχ 
ἴδοῖ]α Γδγοΐαν, ΑἸ ΘΙ ὙΘΓΒῸΒ 5ῖ. οὐἱξ Ἰορο πα 8 : 

πατρὸς ἐν εὐρυχόρῳ δᾳσὶν ὑπ᾽ αἰθομέναις. 

ΤΑΙ Ἰϊοθηΐα ποὴ βαμπΐα ρα ἀθηΐον τηϊηαΐζαν αἰ ΠΠ οὐ] 5. γοὶ 
οἱ ργοίϊαμι, 5ὶ Γ68 ἰὰ σοηὰβ ῬγΘΕΪ φαΐ Πάθογο ρΡοίοϑβί. » 8. 
Βοίμιϊι8 Κύπριδι. 

ΟΟΟΧΟ. --- 1. « ΒΙ[Ὠγηΐϊθ ΓῸ85 ογαΐ Αβοαηῖα, θδπ6 γ6- 
σἷο Ῥγορίονς ΒδΟΟΙΣ οὐ]έατη 1 Ππ5[Ὁ18 (αἾ886 υἱάδίαν. » 766. 
Βοΐβ85.: « ὙΙχ τηοποπάστῃ Ἰοροηαμη 6556 ἴῃ γοίγορτδαο οΥ- 
ἀΐϊπο Χαῖρε μέγ᾽ Ἂσχ. Οποα ἰδηὴ ἔαΐξ τιοηβέγαϊατη ἴῃ Ρ]ἃ- 
ππάθἃ. » 

ΟΟΟΧΧΙ. « γούβιβ ἰσόψηφοι οἱ αἰδίϊονια ἰσόψηφα ἀϊοπη- 
ἴὰ ΦαοΓαΠη βίηρυϊο ᾿ἰογὸ ἰδ υδπιὶ Ποΐδθ ΠΌΠΊΘΓΆΪ6Β Θ0η- 
βἰἀογαΐοο θδηᾶθμηι οοπῇ οἰπηΐ Βατητηδηι.» Βγιηοῆ. « Ἰ,Θτητηἃ 
ἰσόψηφα δὰ βοφαθηίία ρου ποὲ Θρ συ διηγηδίδ ὑ8416 δὰ 330, 
δχοθρίο δρίου. 323, φυοᾶ οβί ἀναστρέφον. Γξογανατη πὰ- 
ΠΊΘΓΔΙ πὶ ΒΌΤηπηἃ τηδΓρὶ ηἰ ΟΟα οἷ8 δ βου ίξαν : Πα 5 φαΐ- 
ἄσπι 6ρ. 321 αἰτίαι αἰβέϊομο δαβογρέσμη εχζθ', 6699, ἰπ 
ΔΡΟρΓΆΡΒο «υΐάθπι, ᾿άαιιθ τϑοΐθ, τηοᾶο ἴῃ ἐθέλῃς γ. 4 πα- 
τηθγοίαν τ ΒῸ βου ρίαμ γ6] δαβοτρέστη. Θαΐ ῥγοϊδέ! βυηΐ 
γοϊαΐ 6 Οὐαϊοθ πυχηθυὶ, εχηθ' [α]ϑὶ βυηΐ. » 8. Οεϑδιῖ, 
πϑίδ]65 οοΙΘγδηίϊ, ροθίδ οδυηθη οἴου, πη] ογὰ ἴῃ ροϑίο- 
ΤᾺΠῚ ῬΓΟΤΗ 6 η8. --- 8. « οίαβ ογαΐ ἀϊοίαμῃ : ἄχαπνα ἀεὶ 
ἀοιδοὶ θύομεν, ἃΡ. Αἴδεη. 1, Ρ. 8, Ε, 4αοα ΠΟΒ[ΤῸ Ἰ000 ΘΟῃ- 
Ρᾶταΐο ἱπΠαβίγαί σαβααθ. Ῥ. 26 564. » «766. --- ἅ ἐθέλεις 

Οοά,, Βα ρογροβιίο ηι ἃ ΘΟΥΓΘΟΐΟΓΘ. 

ΟΟΟΧΧΙΙ. Μᾶγοο οὐάδτη 1,Θοη 485. ΟΡ στιητηδία ἰσό 
ψηφα τρΐδεξ,, ΟἿ᾽ Το ροῦο ̓ ρβατη ἀοἸθοίαίαγἃ. «᾿ Αἀβουῖρίϊ 
πατηοτὶ γυμ’, 8440, αἰτίψαρ ἀϊβέίομο, 4108 ἱπδβεϊξιια ἐθμ- 

Ρυΐξαξίοπα (1805 6586 ἀθργθμθηᾶϊὶ. Οοηγθηϊπηΐ Β0ΠοοΓ υϊ 

ἰδηΐαπι γοῦϑΐ βοουηᾶο. ΤΡ ὙΘΡΒ 15 ΒΌΤηΤηἃ., ΒατηθΓαΐο 

ἴῃ Μάρκῳ ἰοΐα υἱξπιο, 65[ 3108, Θδἀθῃαιι6 ὙΘΓΒῚ18 ΦΌΔΗΗ. 

ὕπᾶ6 ραΐοΐ ἱπ ΠΟΟ ΘΡίσν. πο ΟΡΡΟΙΪ ἀἰβίϊοινιιμι Ἰηΐοσγατη 

ἰπέοστο ἀἰβέίομο,, βο πηϊ βου} α564110 αἰβίιομὶ ΥΘΡβτη ἃ]ΐ6- 

γαπὶ Δ] οτὶ, Ἐ556 ἴδτὰ υἱάθίιγ τηθηάστη ἴῃ ὙΘΓβΒὰ ῬΙ]ΠΊΟ, 

Οὐ͵ 5. βατητηὰ Θδΐ 3300, ουΐ, αἱ γοΥ8ι18 56ΟΌ ΠΪ ΒΌΙΏΤΩΔΤΩ 

φαιοῖ, ἄἀδοϑί 80: αυοᾶ βαρρ]ομηθηΐαμα ὉΠ46 δορθᾶθιο 

Ροβϑὶζ πο γϑρυο ; ΥὙ6] 46 βθουπᾶο 4υϊ ἀοίγαῃαΐαν 80 ΠΟ 

Θχρίβοο, πὶ τηυξοίαν δα]θοϊίσαιμη εὐθίχτον, 4ιοα ποι οἵη- 



ΙΝ ΘΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

᾿ δὴ δρέαχω 6ϑΐ. Ντ τϑαυϊ ἐατγ Θρ᾿ Πϑίοη φαο ροοίς αἰ(ἢ - 
οἴ16 ἀτεϊείατα ποίοίαν, υἱ 6ρΡ. 328, ἰσηρίθμου εὐεπίης. ΥΕὶ 
᾿δίστιχον ἴπ τηδηο οὐυραΐ, 51 τϑύϑρὰ ἀἰβιϊατη ἀἰβί!ο 9 ποη 

᾿ς 68 ορροβίξιτη.- 56 βυάοηΐ ἰδ πη 4}11 εἶγοα μᾶ5 αἰ 1165 πὰ- 
βυ]45.» 8. --- 2. Οὔτ Βοίμϊο ἀϊβίϊηχὶ δηΐθ δίστιχον, πΠοῃ, 
πἴ γνυΐϊσο, Ροβί ἤᾶπο υόσθιη. Π6 εὔθιχτος Υἱἀθηἀπ5 ΕΤΠΟ- 

᾿ς ϑΕ 5 1,6χ. ἔθοἢη0}. Ρ. 139 564. 

ΟΟΟΧΧΠΙ. « Εβί δρίγδιησὴᾶ γοίγορυδαϊβ Ὑθγβ 8. Θ0η- 
. 6 δὰ 6ρ. 314. γδῦβα βοουπᾶο ἱπ σοίγορτοϑ- 

βἴοηθ οὐὶξ ἐχ σφετέρης ΡΓῸ ὑπὸ γορσδρθυῖο. » Β. --- 1" οἷ-- 
διπόδης, 2 γείνετο Οοἀ. Ουἱ 'π τηδγρίπο : ζήτει. 

- ΘΌΟΧΧΙΓ. Μαγβ Ρἰδοθηΐδβ, πὐᾶβ8 ΓΤΟβΆΒ 66 ἴπ ἃγὰ 508 
Ῥοδίίαβ τοϑρυϊξ, βδησυΐπο ΘΟηβροῦβα 88 Π οἷα ροβίυϊδπβ. 

 Θοηῖ. Πιοοηϊάεο Ταγοηΐ. ορῖστ. ᾿Χ, 322. « Νυτηθεὶ παΐο ἰσο- 
ψήφῳ δαβογίρίϊ βυπί θριζ΄, 9117, 4105 ὙΘΓΟΒ ΓΘΡΟΓῚ ὨΌΤΩΘ- 
Ταῖῖβ πὶ ῥγίπιο σόῦϑὰ ἀσουβ τ ὙΘΓΒΟΓΌΤΩ τῷ πτολιπόρθῳ. » 
ΒΒ. ---ἰι ἄρει, 8 τίς Οοά. 

Π ΘΘΟΧΧΥ. Αἂ Ἑαπροὶῖπ χαοηάδπη οβττηθη ταϊτἰξ ἀοπαπιςῦ 
πιδίδ! απ. « ΟἸξαπίαγ οχ Οοαϊοθ πυτηθγὶ δάβογιρί εψυγ'. 
ἈΘροτΐ 650 ἱπ δρόρτάρῃο Ρατγῖβ. εζῶνγ᾽, 5953, αυὶ γϑγὶ βυηΐ. 
Νυχηοῦιβ 900 εἰΐτα τοργϑβοπίαίῦ 4 δὰ Ψ ἱπυθγβιση 
ἕδστοθ δοοδᾶϊε; Ηΐης Ἰοσοπίϊαμπη ογγου. Οοηΐ. δα 6ρ. 564 6 η8. 
--- 3. Μουσέων Βγυποκία5. 56α Ἰοοἰίοποιη Οοάϊοῖβ οἱ ΡΊδη. 
Μουσῶν γοΓᾶπῃη 6536 Ῥγορθδΐ πυμηθγαίίο. » Β. 

ΟΟΌΧΧΥΙ. Νιίοῖβ ἀγούτη δ ρβαγοίγατη υδοιᾶτη ἀθαϊοδί 
Ῥίαπο. « Αἀβοῦρεϊ ἀἰσαπἝυγ 6556 'π Οοάϊοθ πυπηθγὶ εψπό". 

ΥὙΘΙῸΚ5 6556 σοτηρυίαίο τηοπβίγαν!ξ. Εστουὶβ Θαἀο τ οδυϑα 
ἃς ἴῃ Ἰοπιτηδίθ. » 8. -- 1. Αύχτιον, Υ. ϑὅραη- 
Βότῃ. δὰ σα! τα. Η. ἵπ Αρο]}. 33, ἃ 146. οἰξ. --- 2 βαλίης 

᾿ς βρΡεγροβίίο αι, Οοᾶ.; βαλίαις ΡΊΔη. 

Ε 

ιν 

- ΟΘΟΌΟΧΧΥΠ. Μοηβίναξ πιδίογθμη δἰΐατη, ψυδηῃ δηΐθᾶ, ἴῃ 
πδϊ5 βου θη ϊβ Ὀγουϊδίθμι, πὸ ἀἰβέϊοποη αἰβέϊ- 

6[ο, 56ἃ γϑβυμη υϑγϑαΐ θα: ααδηᾶο. « Αἀβουρ ΠΌΙΊΘΤΙ, 
δρια', 4111, γοῦὶ βαηξ. » Β. 

ΟΟΟΘΧΧΥΙΙ. « 1οοηϊᾶα8 Οβαῦῖ (Νογοηὶ, αἱ υἱάθίαγ) 

τογέϊατη βαογαγα σαγτηϊπυτη ΠϊΌγατα τηϊξ. » ὕας. --- « Αἄ- 
βογρεϊ βυπξ πυπηοτὶ, ζτοδ', 7372, 4υἱ σοηγοπίππξ ΡΓΙΟΤΙ 
[απέατη ἀἰβέϊοιο, τηοάο βου θαΐυν 6 Οοάϊοα βύδλον ρΡτοὸ δαϊΐο 
βίδλον. 15 δἰΐογο τϑοθρί νδγϊθίαίθ πέμψει ῥγὸ υυ]ραΐο 
πέμψῃ οἴ πυτηογαίίβ Ἰοΐα πα! θ5 γοοαθΌ]Οσι μι τῇ χθονίῃ 
τορεσὶ ἰδηΐατα 7272. Οὐδ πιιίδίϊο Γδοϊθπα 51{ αἴ ΒΌΤΩΤη 86 
Βὲπδο φυδπίαγ, πὸπ ἀϊοδιη. [Ρ586 ἴογβᾶῃ ἃιιοίοῦ Ροίΐεγαΐ 
Ἰαὶ. 51 φυϊᾶ ἐοηΐαπάσθτη, ΟΡποῦ ἴῃ τῷ χθονίῃ ΡΓΘΒΘΓΕΓΩ 
τηθπάστηῃ ἰδΐογο. Οοηϊθεοΐαγα Ῥγοροβὶξοθ πἰγηϊατη «αδηΐατη 
ΠυϊηθτΟ ααξοϑίο ἀἰϊβίδηξ. Ὑϑυβίο Οτὐοῖ! Ογοτὶ ἐνδ γορτῶ- 
βοπίαγθ υἱάδίυγ σσπἰδοίαγαγη οἱ πἰτἄδτηη οἱ ἐδ θὰ τῇ χθονὶ 
σῇ. Ἱπίο!Πἶσο ἂς ἴοττα οοοϊἀθπίαι!, ἀθ 1{4]1ὰ, ἀθ Ἠξβρε- 
τα.» Β. Ῥοβὲ Βοϊββοπδαϊυτη Ἠθοκογαβ : « Βοοΐδ ρογβροχὶξ 
ΒΟΒηοίογιβ ἐθγτῶ ποπῖθη Ἰαΐογο, 5 δ᾽ υβᾶάσθπι οοπἰθεΐατα 

Αὐσονΐῃ πἰπηῖβἃ ΠΠΓΟΓΑΓΌΤΩ γϑβί 5 }}5 γθοθαϊξ, 1 1{6Γ15 ἀἰγοτηρ 5 
φοΥτῖρο : τῇ χθονὶ σῇ.» 516 φυϊάθῃη ῥΓῸ ἑκατοντάδι χῃδ ἀ6δὶ- 
ἀοταραΐυν δοοθαυπΐ ἀτιοοπία. --- 1 βίδλον ΡΊΔη. οἵ Οοά. ἃ 
ΡΓ. πι., βύδλον ἃ οοτγγοοΐοταδ. --- 4 τῇ χθονίῃ πέμψῃ ΡΙδη. 
εἱ σοά., 56α Ηΐς πέμψει, ΘΔ 6 πη τὴ. ἴῃ Ψη!: τηυξδίαμῃ. 

ΘΟΟΧΧΙΧ. Αἀ Αρτρρίματη ἄπο ἀἰϑέϊοδ ἰσόψηφα ταϊξ1|. 
« Αἀϑουρε πυτηογὶ ζφοθ’, 7579, σοπυθηϊπηΐξ τϑοΐθ ῬΥΙΟΥΙ 

ἀἰβέςσμο, βοτρίο πέμψουσιν 6 ΟὐαΙο6 ργῸ Ραπιᾶθο πέμ- 
Ψψουσι. ϑυτηπηᾶ ροβίογογὶβ οδέ 7564. Αἀἀοπάσππι 15. Ραΐο 
οι ρβῖββα δαοίογοιη ᾿Αγρειππίνη, εἴ ἰσώσαις, ΡΔΡΕΟΙΡΙ ΠῚ 

ἔουτηδο ἀοτγῖοδ ῥγὸ ἰσώσας. 78π| 510 Βυ1η 185 ἢ απξ ΡᾶΓΘ65. )6 
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Ἄγρειππ. ΠΌΠ05 ἀυθιίο. » Β. ϑδευθοηάστη ογαΐ ἀαίϊνο 
᾿Αγρειππίνγμ. -- 3 οἀορθαΐαγ Ἀγριππίνη. --- 4. « Ε]αδτηηοάὶ 
ἀοηΐβ {γα 18 ρὰ 5α τη, 48 ἰην  ϊα πο ἰαηρίξ. Μυποιὰ 
πλούσια Θηἷπὶ φθονερά. ν .}66. : 

ΟΟΟΧΧΧ. Τροιημηα ἴῃ οοάϊοο Ῥαγίβ. 2720 : Αἰσχίνου 
ῥήτορος εἰς ᾿Ασχληπιὸν χαριστήριον. « ΞΕ ΞΟΠ ηἾ5. ΟΥΔΙΟΓΙΙΒ 6586 
ογθάργο ποη 5ἰπῖξ γαίῃ β πἰπηῖα ἀθὈΠἸ48.» Β. ΒΕΙρκΙα5 
{γτῖο. Ῥ. 531 : «ΑὉ ογδίογθ οὐηπῖπο δἰθπαμη,, Φυδιηυδηι 
18. σδΙΤηΐπᾶ διηδίογία οοιηροϑαϊξ (Υ. ΟΥ. ἴπ ΤίμηΓΟΝ. 
136), 56ἃ Γογίαϑϑθ ργοίδοίατη δϑί δ ΖἘβομῖπο τῃθΐογο ΜΙ- 
Ἰοβῖο, Ροζῃροὶϊ ωζαδὶὶ (δέγαθ. ΧΙΥ͂, Ρ. 636). γ6] Μυ{ΠΘηθῸ 
(ίορ. 1..ὄ Π,, 61). » --- Ἐρἰστατήτηα ἰδ]: γον ἰη- 
βογρίθτῃ ἴῃ “ἘΒΟΌΪΑΡΙ δτηρῖο, ογίδββο Ἐριάδυτσίοο, ἀραϊ- 
οδΐδδ ἃ Ροθία, φυΐ γα] γ6 ΡΘΓ ἰοΐατη ἀπηῦτη Ἰδθοτανθγαΐ, 

᾿ ἀεβρογαῖιβ ἃ τηθαϊοῖβ, ΠΠῸ {τ θὰ 8 τηθηβίθαβ βαπδίιιβ. --- 
᾿.3 ἀσχληπιὲ Δροσταρμαμ Ράγ.: φυοᾶ ἴῃ ΟὐαϊοΘ ἅποθρ8 6856 
᾿ γιδοΐαγ; ἀσχλήπιε οοα. ΡᾶτΒ. οἴ ΒΡαπΟΚ. 

᾿ς ΘΟΟΧΧΚΧΙ. Ποιππιᾶ ἴῃ οοᾶ. Ῥᾶγ. 2720 : εἰς παῖδα κτεινό- 
μενον ὑπὸ δράχοντος, 5π6 πΠοιηΐῃθ ροδίϑ. « Ηἰβίογία ἀ6 

. ΑἸοοπα, ῬμδΙοσί, Αγροηδυΐαγυτη ἀπίαβ, ρᾶΐγο, ἀθ 4ὺ0 
Μδηυβ Αβίγ. Υ, 804 : ἐϊϊ6 μαίεῦ, Ε 

αυἱΐ βεγρεηίθιη ΒΌρον ογὰ ΟΌΡΔΠ 6 ΠῈ 
Τηἴο!χ παίϊ, κοπιυσηας ἀπίμηδίηαι6 Ὀἰεπίδιῃ, 
Βυβίπυϊ πηΐβ80 ροίογε ἃς ργοβίοεγηεγε ἰθΐο, 

Οσοηῖ. γαϊον. ΕἸδοο. 1, 398 564. οἴ δ]105 ἂρ. δοραγᾷ. Ετηθηά. 
ΥἹΙ, ο. δ. « Ζ2αα. --- 4 βαιὸν Οοὰ. ἱπίογ ᾿ΐποα8 Ὠαδεῖ. --- 

[ 5. «ὙΥ̓δΔκοἢοϊᾷ. οοττῖσίξ φόθοιο, {γιιβίτα. ΑἸαἃ θυ υβαθὰ- 

Βδρονὶ δἀξοτγιρίος ἴῃ ἀροσγάρίιο Ρᾶγ. εῷπδ', 5982, ἀυ05. ' εἰξ φόδοιο 
ἴυγ ατοξϊο ἴῃ γουβίοπθ. Ροβέ ἴδω [6] 106 πὶ 5. ΘΟΘΒΒΌΓΩ ρδΐο τ 
δΙοιι δὰ πϑοθῖὴ ἱπίδγοπαδι ἃθυΐὶ πο] αἱ.» σας. 

ΟΟΟΧΧΧΙΙ. Ποπηπιὰ : ἐν τοῖς ἀναθήμασι Τραϊανοῦ Καί- 
σαρος. Ἐξ 5υἱἀδ5 ἱπίτα οἰΐαηάπ8, 00 ΟΔΥΓΊΘΠ 6886 Θχ τοῖς 
ἐπιγράμμασι ἐν τοῖ: ᾿Αναθήμασιν ᾿Αδριανῷ πεποιημένοι:. « 1ά 

᾿Ἰδιτηδ δχρ ἰοδί οἱ (οΐαπη δορί στατητηα ἴμπ56 εἵ ἀοοίθ {Πὰ- 
᾿ βἰταΐ Βοϊνίη ἰη Μεγ. Αςδά. Τπβουρέ. ἔ. Π, Ρ. 208-283.» 
᾿Β. « 6 δοδοιμιαθ ορὶξ Οβδππι8 ἴῃ ΖΙΓητηθυτηδηηὶ ϑο]- 

Ξοῖί. ἃ. 1834, πῃ. 122 οἱ 123. ΤΙαϊαπὺβ ἀαπτη δα ΒΘ]] ΠῚ 
Ραγίπίουμη ῥτγοἢεϊβοογοίιγ, ἴῃ ᾿ηοπίθ ρΙῸρΡ6 Απέϊοο δὴ 
7ονΐ σδβῖο (ἀ6 ᾳυο Βοϊνίη. 1. 6. Ρ. 297) 5ρ0]14 οχ αδίϊβ 
οἂρία ἀραϊοαντξ, ἐαυδ]οπι υἱοίογίδμη 46 Ῥεγβίβ αὐ οθεποδξ 
Ργθοδίαβ. --- 3 δοιὰ λίτα (οἄ. οἴ 51445, φαΐ λῖτα, παραπε- 
τάσματα. ϑοα Ιάστηγ. Κάσιον ὄρος : ... ἔνθα Τρατανὸς ἀνέθηχε 
χρατῆρας ἀργυροῦς χαὶ χέρας βοὸς παμμέγεθες χεχρυ- 
σωμένον. Ῥτγερΐογοα δυοίου 'π λῖτα ῬΓΌΓΘΠῚ ΘΟΥΤΙρΡαΪΐ, ροβίο- 
τίογθιι ργοᾶυχίξ, ἰάα6 π0}18 τπηθίτγὶ πϑοθββιἑαίε οοδοΐαβ, 
4αῦτη 5ουῖθογα ροββοΐ : ἄνθετο λῖτα δύω. ΒΟΙΥΙΠι8 ΘΟΥΤΟχΙξ 
ἄνθετ᾽ ἄλεισα δύω, ἰά4ι 6 διηρίοχιβ οϑὲ Βγαμηοκίαβ. Μυϊο 
Ἰοπῖπβ οτὶξ δοιὰ δέπα. » ας. Οιιοᾶ οαπὶ Οβδηπο οἵ Βοΐμϊο 
τϑοορίπηιβ. [πη πα συϑῦβιι5 Οοᾶθχ βοὸς οὔρων, 68Δ6Πι Τῇ. ἴῃ 
οὖρον τηυπίδίυπι, φυοᾶ Παροΐ ϑυϊάδϑ; οὔρου 54]Πη88. --- 

5. « Ηἶπο ϑυϊάαβ : ἔξαιτον, τὸ ἐξαίρετον. » ΜΒ. Ιη πο Οοά. 

ἀτειρής ἃ ΡΓ. τη., ἀτειρεῖς ἃ ΘογΓοοἴογα οἵ 50 1488. --- 8. Νοίδ 

Ῥεγβάγυτη δρρο!δίϊο Ασομ ηιθηϊ!, ἃ Ὑοίαβίο ΓΌΡΘ. -- 

9 ἰαίνει σοι. 

ΘΟΟΌΟΧΧΧΠΙ. Αρυὰ Ρ]απυᾶ. ἀδέσποτον. πῃ Ργοράθηξα 

οαρίΐα ροποπάμσπι ογαΐ. ϑίθγπυξδηΐθ Ἰγοῦπο ρΡοϑία θθηδ 

βροεγαΐ ἀ6 δᾶνθηΐι 8ιηϊοί : αυοᾶ 5 ουθηΐϊαΐ, ᾿γομηῦτα 
ὡράυϊραγϑθῖέ ἈΡΟΠΠηϊ. Τ)6. 60 διιβρίεϊο 86. ἱπίογ δῖα οἰίδί 
ΟυὐἱἹά. Ηογοϊά. ΧΙΧ, 151 : 

δίογπαϊ οἵ ᾿Ιατγθη, ( ροϑιίο Πδ8Π 50 θ᾿ ΠΊΕ15 1Π|0,} 

δίδγπυϊ, οἵ πορὶβ ργοβρεγὰ βίβπια ἀθαϊζ, 

--- 3. «Εἰ γὰρ Βοο 060 ποη εδΐ υὐξπαηι, 4αοα βοηξοπίαγιιηι. 
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μοχαβ βοὴ ρδίϊίαγ, 56 
γὰρ Ρ6ΓΡ 6] Ρδΐῃ ΘΧΡΙΙΟΔΙΙ 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΙΑἍ ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂ 

γουθῖϑ εἴς... εἴη ἰηΐοῦ δὸ ἡαποίί5, [ ΟΟΌΧΧΧΙΧ. Τιδτιῖπδ : Δημομέδων (βἷ0) οὗτος ἀνέθηκε 
ἀορεΐ. » 7αο. ΝΙΝ ἑατηθη τηᾶβιο- Διονύσῳ ξόανον χαὶ τρίποδα. « Ἐδί οἵ 410] ναγίδηβ, δαμο- 

ΡΘΓΟ οὔβίαγθ υἱάθίιγ Φαοχηΐηι8 50.105 εἰ γὰρ .. εἴη τόδ᾽ 

ἐτήτυμον! 

ΘΟΟΟΧΧΧΙΨ. Ιΐογαμι Ἰοσί αν ἰηἴγα ΓΧ, ροϑί δρίργ. 328, 

οὐχα Βοὺ Ἰοιημηδία : ἀνάθημα ἐπὶ θυσίᾳ Πύῤῥου Νεοπτολέ- 

μου, υἱοῦ Ἀχιλλέως. --- 1. « Ηἰπο Βιυ 885 : πάγοι, αἱ ἐξοχαὶ 

τῶν ὀρῶν χαὶ τῶν πετρῶν. » 8. --- 8 σὺ πέτραι γλωχὶν σοά. 

αἰχοααρ ἴοοο, 568 αἰΐογαμη Ρ]δη. οἵ βιιϊάδβ., 4 γλωχῖνας 

Θχροηϊξ. ωνίας. Νοί! 'Ἑρμαϊ τετράγωνοι. Οοηΐ, ΘΡ. 846. --- 

4 αἰγιθόταν ϑυϊάδθ Ι000 1ΠῸ 6Χ ἀμποθυβ8. --- ὃ ψαιστὰ ό, 
ΒΕ ροΓροβίίο τε, Οοᾶ., δἸίθγο Ἰοοὺ ψαιστὰ ότε (810). ΡἾΔ)). 
Ψ. τότε. Ποἰηᾶο Οὐ. εἷς ἔμπλεον οὐτῃ σ᾽ ΒΌΡΘΙ ν Ροϑβῖίο. 
« 5ὶς ΝΙοδηᾶθγ ΑἸθχ. 101 : δέπας ἔμπλεον οἴνης. » .αο. 

ΘΟΟΌΧΧΧΥ. « Ἑάϊαϊξ οἱ ἱπίογργοίδξιιβ 6δί Ποὺ θρ᾽ βυϑιημηᾶ 
Βοϊνίη. Μϑῖονῦ. ἀοδᾷ. Τηβουῦρί. ἴ. Π|, Ρ. 269, 272, 284 
564. » Β. Ῥίβοηϊ ΤἈγδοῖθ5 ΒΘΙΠατὰ ἱπίθγθητὶ οδυβῖδ Μδοο- 
ἀοπίοᾶ οἴεογίαγ ἄοπο. Εβί ἰβ 1.. Οδ]ρυγηΐι8 Ρίβο, αυΐ, 
ΤΏγΔΟΙ 5 ἴῃ δυμὴᾶ Δοοθηβὶ8, ὈΘΙ] πὶ ἰπΐγα ὈΙΘηπί μη ΡΓο- 
Πιρανὶς οἵ. ργουϊποῖ Μδοθάοηΐο βθουγιίαΐθπη τα! 
αἰτοᾶ ἃ, Ὁ. Ὁ. 743 ; ουὐαβαθα Π}115. Ηογαί 8 ̓ηβοΥρδῖ: ΑὙ- 
ἴοθμι ρΡοδίϊοδιη. ὕαο. -- 1. « Ρημηαμη αἰβίίϊομοπ Θχοῖζαΐ 
Εἴγμιοὶ. αὐᾶ. ἰπ Καυσία, υδὶ : ἔστι γάρ τι χάλυμμα τῆς 
χεφαλῆς. Εἰ Βυ14Δ8 πη Καυσία' εἴ᾽ος πίλον βαρδαριχοῦ ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς. ὙἹὰ6 Ὅλη. δᾶ Ρ]αυί ΜΙ]. 1Υ͂, 4, 1168.» Β. 
ἘΠ τορο8 ΝΙδοοαοηϊοὶ οδυβίδτη σογοθαηΐ, ἀἰδάθγηδΐθ θὰἂπὶ 
οἰποΐδμι. --- 38 ἱδρῶι Οοά. --- 4 ἧμαθι Βιρογροβίίο ασ Οοά., 
ΘΟΥΓ. Καβίοιαϑ. --- ὅ τάχ᾽ αἱ χρόχες ΤγΔ}} 7980. 

ΟΟΟΧΧΧΥΙ. Ιιοιημᾶ : εἰς Δελφίδος ἀνάθημα Θεοχρίτου. 
« Πιοιημπιᾶ ἃ ΠΙΡγατῖο δχοοσιἰαΐαπ), 4] σοῦϑα 4 Ἰϑαὶΐ Δελφὶς 
ἐπὶ πέτρᾳ τοῦτό τοι ἠγλάϊσεν. » ΜΒ. Μιυβῖ5. οἴ ΑΡΟΙ]]Ἰηὶ 
οοΥομϑ ἀραϊοδηΐυν οἵ σαργὶ 5δου Ποἰατη ῬγΟΓΙ ἸῸΓ. ---- 
1 ἐχήνα Οοά. --- 2 ἔρπ. οἵ χῆται Οοά. --- 3 μελάμφυλοι Οοά. 
-- ᾳ ἐπὶ πέτραι (πέτρᾳ) Οοἄ., ΟΟΥ̓Τ. ἴῃ γεῖί. οα4. « Οὐδᾶ- 
ταμι Ἰδοίϊο ποη 50]]1οἰ ἀμ : Δελφὶ: πέτρα τὴν ἀγλαΐαν τού- 
του τοῦ δένδρου σοι ἔφυσε. 50)]1οοὲ ἀγλάϊσε 5] σηἸΠοδ, ΟΠ ΘΙ 
Ὡς ἰταηβι ναι μαθοί, Ηϑυ 8 : ἀγλαΐζει" θάλλει, φιιοὰ 
οὗ ἱρβϑιαμι 8806 ἰγδηβί συμ δέ.» ΒΟ". --- δ ὃ μᾶλος 
Οοᾶοχ, 46 βοαυϊΐαν ΑὮγΘηβ. ἘΔΘθδΐαγ μαλὸς γὙ6] μαλλός. 
« ὙΔΙΟΚΟΠδΐα8 Ρ. 81 ἱπίογ ἈυΠηΚΉΘΗΪ Ἐρ᾿βίο]αβ ἢ θηΐον 
ΤΘΡοποθδΐ ὁ δαῦλος. » Β. Ἐδ]Ιοἰι5. Μοϊποκίαβ ὁ μάχλος, αὶ 
αἰ σοηΐον ἀθ ἀυθὶα ἢ} 8 Ἰοοὶ βογρίαγα σέ ἰπ Ποϊθοΐι 
Ῥ. 151.564 

ΟΟΟΧΧΧΥΙΙ. Πομημηδ : εἰς Νιχίαν ἰατρὸν, ἢ Ἠετίωνα, 
ξόανα μισθώσαντα. « ἴῃ ΖΕ ΒΟυ]ΔΡΙΪ 5ίσηθτη,, ἘΠ ἶ8. Τδηὰ 
αἰατο βουϊρίατη, φαοᾶ Νίοῖδβ, χαὶ ΜΠΘΕ ἀγίθμ τη! ολ τη 

Θχουοθθαΐ, ροβαυθγαΐ. ΝΙοΪδθ 15. δϑὲ ουἱϊ ροοΐα ἀδαϊοδυϊ 
Ταγ] οι ΧΙ, οἱ δὰ ουὐὐὰϑ ΘΟΠ ἢ ρθη. ΘΟ ΌΤη. ΘΟΌΓΠΘΔΠῚ τηϊϑξ 
1411. ΧΧΥΠΙ. » “ας. --- 1 τῶι Οοά. --- 3 ὅσα μιν Οοά. --- 
6 ὅδ᾽ Οοἄ. « Μίπυβ Δηηθίσαυχῃ ἰογοΐ ἐφῆχε.» δΒοίϊι. 

ΟΟΟΧΧΧΥΠΙ. Το : εἰς Ξενοχλέα ταῖς Μούσαις ἀνα- 
τεθηχότα (510) ἄγαλμα λίθινον. 1 ΤΥ. : τοῦ αὐτοῦ Θεο- 
χρίτου. Τὴ γοί(. οαἰξ. ρυϊπγατη αἰβί μη ἰξα βου! ἱ[ῸΓ : 

Ὑμῖν τοῦτο, θεαὶ, κεχαρισμένον ἐννέα πάσαις 
τὥγαλμα Ξενοχλῆς θῆχε τὸ μαρμάρινον, 

αἴχαρ ἰΐαὰ οἀϊΐογοβ ΤΠ ΘΟΟΥ]. « Οὐοᾷ οἸοραηΐξίιβ. οϑὲ. 5θὰ 
χεχαρισμένος ΟΟΥΤΙ ΟΠ 6586, αὖ ΧΘΠΟΟΪ65 ἰηΐο] } ἐσαΐαγ, 
ἀοοοῦ ᾿ἰρϑίυβ ροορίδς γϑυβιβ, ἀ6 ΝΙ οἷα, 14.]]. ΧΙ, 7 : ταῖς 
ἐννέα δὴ πεφιλαμένον ἔξοχα Μούσαις. » ΗΦοΪτΟν". Ι, Ρ. 146. 
(Οὐοα Υδοδρίμη8. 

απὐΐθηι ἱρδὶ5 ηνοῖϊλιι5 φιιοίαηηὶδ Γυϊξ ... 

μέλης [οἵ 4101] Δαμογένης]. ΟοΙηροηάϊατη ἴῃ ἢπὸ ποιηϊηΐδ 
ΤΏ816 Ἰθοΐυμη ἔαϊΐ. Ἐῤδηὰ ποθὴ ατοίδηιμι αηιοίοἰδ5 
ογοΐ διοίογιδίθ. » Β. --- 1 Δημομέλης ΑὮΓΘηΒ. οχ οοᾶ. 
Ραγβ. Δαμομέλης 65: ἃρ. ΟΠατΌΡοβο. δη. Ρ. 142, 9. --- 
2 ἄδιστον Οοἄ., 50ΡοΓροβίίο ἥ. --- 3 ἐν παισὶ Ἰοροθαΐίαγ ὁχ ἡ 
γοίζ, οαα., ἀ6 40 Βοΐβ5.: « Α 8θηϑι1 δυγαυϊξ ατοΐβ. Ὑ6Γ- 
τοπᾶάσμη υἱάθίαγ : ηἠιϊοαΐοθ [υἱέ ἐἰϊιυιδίγὶδ ἐγ 61} ῥβιι67γ08, 
οἶοτο ατίθηιν οὐδέν υἱοίογίαηι ἀδ υἱγῖβ, οἱ φιιοα μιυιῖ- 
οἴη φιοάφιιθ ἀθοθη5 δϑὲ ΘΟ ΘΉ.5. » Τδηθιηαβ Οὐα οἷ8 
βουρίαγαπι ουτα ἨθΟΚΘΟΙῸ 1, Ρ. 147 : « Βροἰἰβδίτηβ σοᾶθχ ἐν 
πᾶσι. Ἰηπορίϑ τησΐδγυπέ ἴῃ παισί, 4ιιαδὶ ορροβίξιιπη θϑβϑί 
χορῷ ἀνδρῶν. [πο Ποὺ δἀάϊΐυτη, φιοα ἱπέον αγθοοβ ογαηΐ 
οἱ Ἵμουὶ ἀνδρῶν οἵ ὁΠοΥὶ παίδων. ΝΘ υἱγίιι8 ατὐϑοῖβ με- 
τριότης ἀἰοΐα ἴῃ ΡαΘΙΟ ΘΟ ἔΓ, 568 ἴῃ Υἶγὸ : πδπὶ μέτριος ἐν 
παισί 6586 : ριον ϊ φίαΐο [αἱΐξ μέτριος. δ Θῇαπι ΘΟ γΘηαϊ 

᾿ ΟΠ}. δυργα Υ,, 146, 3 : ἐν πᾶσιν ἀρίζαλος Βερενίχα. 
Ουϊηίιι511, 38 : ἐν πᾶσιν ἀρίζηλος γεγανῖα. Αἴπρη. Υ, ». 211, 
Ο : ὁ ̓ Αλέξανδρος προσηνὴς ἦν ἐν πᾶσιν, 6ἴο. --- 4. ἈΘΟΙυ5 
ταὶ νυἱὰἀθίυγ : εἰς τὸ χαλὸν... ὁρῶν, υξ Αρροπᾶ. 6Ρ. 313,4 : 
εἰς τὸ δίκαιον ἀθρήσας. Ὑυϊραΐοο, ἔδηθη ἕπθπᾶδθ δαπηουθυὶ 
Ροβϑιηΐ Χοπορἢ. ΟΥὙΥ. ὙΠ, 1, 26 : τὸ δίχαιον ἰσχυρῶς 
ὁρῶν. Ὀῖο ΟἾγγ5. Οὐ, ΧΧΧΙ, Ρ. 698 : τὸ λυσιτελὲς οἴονται 
δεῖν τινες ὁρᾷν ἐξ ἅπαντος. » 

ΟΟΟΧΙ,. Τη βίαίυδυη ὙΠΟ. 15 ὐγδηΐδὸ ροβίΐδηι ἃ (ἢ τυ- 
Βοσοπδ, 4188 [6] οἰ ϊαίθιη φὰδ οατῃ οοηΐασα οἵ ΠΡ 6 15 ἔτι - 
Ῥαΐαγ, αἰνο δοοθρίδιῃ τοίδγορθαΐϊ. ()6 ἀἰβΕ  οῃ]5 οἵ ἰπ σοάϊοθ 
οἵ 8Ρ. ΡΊδη. τηδηϊίθϑίο ΘΥΤΟΓΘ ἰγδηβροϑί(8 Υ. 986. Ρ. 210.) 
-3 εἶχε ΡΙδη.ργΐοῦ δᾶ. ργῖπο. « ἀγοία8 60 πηοᾶο νου υξ 
ΠΟῚ Ροβϑὶξ ἱπίθ!]ἰσὶ. Ὑουίθηάυμ : ἀοηιο ἵπ Αηιρλιιοϊίδ, 
φυϊουι οἱ ἰἰδ6γο5 οἱ υἱέαηι ᾿ναϑδιυὶξ σΟἩϊ λυ ΘΉϊ ; 5ΘΠΊΡΕΥ͂ 

». 8. 

ΟΟΟΧΗΙ. οι : εἰς τῆς Ἥρας τὸν νχὸν ἀνάθημα παρὰ 
Μανδρόχρεω. « ϑυτηΐαμι ὁχ Ηδγοάοίο ΤΥ, 88. 10]. φυιΐ ἀ6- 
ἀϊοαῖ Μαπάγοοῖϊος σνοοδΐυγ, οἵ ἰᾷὰ ποιῆθη γοϑίξαϊ οχ 60 
Γοηΐθ υἱ δηζχυίΐογο. » Β. Τηβογρέαπι ἱτηδρίπὶ ρος ροπεϊ5 
40 Μαηάγοο!ϑβ θᾶ γο αθοηΐα ΒΟΒΡΟΥαμα ἱππχογαΐ, 1 ἢ 18 
14 ΡῈ} σοπβρίοἰθθαΐαν τ χ ἴῃ 50110 ΟΟἸ]ΟοδίαΒ οἵ Θχθγοῖ 8 
ΠΊΔΓΟ ἔγδηβίθηβ. Εδοία 118 ἐχ τῆς δεχάτης, ἀυδηὶ ὨΑΥΪ 5 
Μδπάγοοϊ! οοποορϑϑογδΐ, υασ. Ῥοϑὶΐα ογαΐ (8 ]ἃ οἵ ᾿πβουρεο 
ἰη Ρἰπδοοίμοοα Ηδγοοὶ ϑδυηϊὶ. --- 2 μανδόχρεων Οοᾶ.; Μαν- 
δροχλέης ἰπ Ηδοτγοά.: ᾿Ανδροχλέης ἴῃ ΟΥ̓ βομθαϊβ : Σανδρο- 

: χλέης οοᾶοχ ΡΔ115. 1702 δῖ. Ποροίῃοίϑο [0]. 73. --- 3. « Εδέ 
ἰη Ηεδγοάοΐο αὑτῷ μὲν στέφ., 501 }]1οΐ 5᾽δὲ ἐρδὶ ἄδοι5 σο0Ήι- 
ραγαη5. Ἰιοοἴϊο Οοαϊοῖβ τῷ μὲν δὴ στ. ἱπί6 Προ ηδ οὐἱξ ἀ6 
Ῥᾶτῖο Τὴοχ ποιηϊηδηᾶο οἵ οὐ ᾿ηᾶρο ἱπ ἰδ ]Δ ἃ Μδη- 
ἄτοοϊο ἀοαϊοαΐα σοπβριοἰθθδίαν. ΟΥΟΙΙ Ἰαΐϊπα ποη οδρίο. » 
Β.. Ἑογίαββα ηιθηΐθην ὑυροργδρὶ Ἰαρϑ0}8 οϑί Ῥγο ηιοϊθηι. 
- ΛοΓδαΒ 4 ΟΠ 558 ἴῃ ΟΟΑΙ06, 0] ἴῃ ΤΩΡ. : ζήτει στίχον. 
Αοοοϑβὶΐ οχ Ηογοἀοΐο. Οοάθχ 511. ᾿μοροίῃοίθ Δαρείῳ βα- 
σιλεῖ. 

ΟΟΟΧΙΠΠ]Ι. Πομμηᾶ : ἀνάθημα τῇ ᾿Αθηνᾷ παρὰ τῶν Κυζι- 
χηνῶν. « ΟΡΒΟΌΓΕΙΠΙ ΘρΙστδιητηᾶ ἰγδοίαΐ Βωοκηΐαβ Ἐχρ]ΐο. 
Ριμὰ. δὰ ΟἸγρ. Υ11, Ρ. 172, ουὰ8 ἸΘΟΠΟΠΘΙῚ 811} 86- 
φαπίαβ, ΠῚ ἰδιηθῃ Ῥ]ΔΠ6 ΘΘΟΌΓΙΒ. » ΜΒ. ἘΡ᾿σγδιηχὴδ ΟΥΖὶ - 
οοπαμη δδυὰ ἀαθὴ᾽ὴ6 [υ]{ ΤΔΥΤΊΟΥΪ ἰπβου!ρίαμη, οἵ ἔγδη- 
βου ϊρίατη δ᾽ υβάθπιὶ οροῦᾶ, 4] ΘρΙσγδιητηδίΐδ Εἶθγο {θυ 10 
οοπίοπία βουγαυϊξ, ατὐδρουῦί8 Μαρσίβίογ, αὐ ρυΐο. ΜΠ 6Ε] 67, 
Οπὐοουμη ρᾶποδθ [ὉΓΠΊΔ5 ἰοηΐοδ8. ΤΠ ΔΥΪΓΏΠΒ, --- 1 τῇδε 
Οοάδχ. Βυϊίτηδηηιβ, ΒΟΘΚΗ. οἵ Βοῖβ8. τριήρη σταλίδα Ὑ6] 
στυλίδα, 50ἃ ΒΟΥΥΔΥΪ τριήρους σαπὶ Ὁ. Βοιποίάογο. ΡΟ] αχ 
Ι, 90 : τὰ ἄχρα τῆς πρύμνης ἄφλαστα χαλεῖται, ὧν ἐντὸς 
ξύλον ὀρθὸν πέπηγεν, ὃ χαλοῦσι στυλίδα. ΗδΔης στυλίδα ΘΧ 
ΡΥΪμᾶ ἢᾶΥο ἀθαϊοαΐίδηι ἤπ1558 ἴη ἀγα γατη [ΘΙ Ρ]ο Ραΐδη- 



ΤΣ ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ἄμ 68ξ. Βυξίτηδηηιϑ τρι ἡ ρη σταλίδα ἰης6] Προ ραΐξ ΟΟἸΌΠΊΕ]- 
απ ἐπ ρ!οοπ, αταϊίγαπι ἕο [8586 βυτηθ ο ιν, αυδ}ὰ δόχανα 
Γαδγαπε Ὀἰοβουγοβ 5ἰσπὶ Ποδηΐα. 5ι τη ογ ΒαΟΚΗ 5 1. ο., 

᾿4αὶ ἱπίον αἰΐα : « Ιη Αβδίδ Αἰπθπάγιπι πορίϊβ5 Οὐζίοιιβ, {8 
ΟΡ διομ  οοξαγαγη οἵ Ορουι πη ΟΥΡΔΠΙΘΟΥΓΌΤ. ΡΘΓ Εἰ πὰ ΟΌΓΩ 
ἈΠ οᾶο ἂρ. 5ίγδθοη. ΧΙΥ͂, Ρ. 695 ΘομπηροπῖαΓ, ΡῈ ΜΙ 6ϑῖο8 
ΑΠποπίδηβίατη ΘΟ]ΟΠ08 ἰγδα ἃ 5:01 γο!σίοπθ Μίπογνθ, 80 
Βιδο 50] ἀθα ἀοπαΐδπι ἃγί5 ἰδου]ἑδίοτη βουϊαία οί.» Αἴσαθ 
ἰπ 6} σοηᾶτατη οθηβοῖ « ργίμη ἀγεϊβ βου!ρίοτί ορὰβ οἵ ἃ 
Ῥα δᾶδ ἰρβὰ ἰδεΐυτη ἀοπαίατησαο ΟΥΖιοθηἶβ., στ ΓΙ ΠΤ 
Τὶ ἐθιωρίυνη οοπα  ἀἰββθηΐ, ἐγίαπσιίαγθηι οἱρριιηὶ 5ῖνθ ἐο- 
-ζιηηοίίαηι, ἰνϊαϊβ αγαδίϊαγιπη βυτηθοαμη, ὑπᾶθ Ροβίθα 
πον δ} 15 δἰϊουΐυβ ἱπροπὶο δὲ ἱπυθηΐο ἃγβ ργοφηαία 5ἰζ. » 
᾿Αἀαϊξ ΗΦΟΚΟΓῸΒ 1, Ρ. 130 : « Ποοίίαβ ργὸ ρᾶγίο ΥΝ ΔΙΌ γι 
Μα5. Πδιοη. 1845,}. 273, ΟΡ ἢΟΟ γόγα βου! ρίουγί απ [αἾ586 
Ῥαυίΐαί, βίαΐαδπα {γρ] Ιεθ οἵ ὑπάγη Οτγαίαγιτη, ἔδγο αὐ Ηθοδ- 
[65 ἔτ Ο Γαΐ Πδθ ἴτι ἀρῖπο5., στήλη 46 πίαΐῃδ οἔ ᾿ἱπηασὶπα ἀἰοίατη 
ΘΧΘΠΙΡΙΪΒ ἀοοθηβ. Ναης οὐ Βυξίμ)., ΒΩΟΚΙΙ. οἵ ὙΥ ΘΙοκοτο 
[αΐββθ μαΐο ΘΟ απ] 6] τὰ ῥγἰβιιαΐδτη,, ἴῃ οὐ α5 Ἰδέθυϊ 5 
5ἰπρτβ ϑἰησαϊαγαυμη ἀθάγιτη, Αρ]αϊδθ, ΕῸΡΒγοϑυπῷ οἱ 
ΤΙ ΑΙ ἐπογυπέ ἰτηδρσίποβ, ἴῃ Ἡιογυᾶ ἴοτηρ!ο ἀραϊοαΐδμηι. » 
Ουἱϊ οἰϊπι 78οοῦπὶ! Θχρ! οι οπθῖα, 4αᾶπι "16 ΒΘΑΌΪΠΊΙΓ, 
ΟΔΙΉΡΙΘχιβ ογδέ. --- 2 στυλίδος Οοα. Τέχνην ἨΘΟΚΘΓΙΒ ἱπίογ- 
Ῥτγοίαθαίΐιγ « οριδ αγίο σοπζοοσίιηι, οἱ ὑπόδειγμα πρώτας 
τέχνας ἐδ πιοπιηϊοηίιηι ργϊμια παυῖδ. θ6 Μίποτνὰ 

ΠΟ 50Π0]. Αταῖϊ 342 : πρώτη ναῦς ἐδείχθη παρ᾽ αὐτῆς " 00]]. 
ΑΡΟΙ͂]. ΒΒ. 1, 724. Νϑάιθ Βεογθπάστη ἴῃ 60 φυοᾶ Ογχίοθηὶ 
Ῥυΐμηδην ΠᾶΥΘΙ {γ ΓΘ πὶ 6586 αἀἰχογῖηξ, αστα οἵ ἴῃ αηϊ- 
ὙΘΙΒΌΓ. ΠΑΥΪ8 5 σηϊΠοατὶ ροβϑὶξ, δὰΐ δὰ δἰΐδιη φυδπάδιη 
πδύϑῖι,, οὐὐπ5 δυδπΐξ τηθιηουγῖα, γοϑρὶοῖ; πᾶτη δὲ δ} 10ὶ ἴῃ 
᾿μανΐρυβ δχβίγιθηΐβ τηᾶσπδο ποτ Μίπογνῷ ρᾶτγίθϑ. 51. 
Ἡγεὶη. ἘὰΡ. 277 : Μίπογυα παῦύθηι δίργογαην Ῥαπαο 
«αϊβεαυὶὶ, ἐπὶ χιια “εσυρέιηι [Γαΐτϑηι ργοζισὶί.» Ῥοβίοα, 
πῇ νἱάϊταυβ, ἱπηχὶξ Χαρίτων σταλίδα, εἴ πρώτας Θχρ!ϊοδί τῆς 
ἀρχαιοτάτης, « υἱ 5:2} }06 Ῥδιβδηϊαβ 46 ἃ. {15 ΟρθυθῈ8 τέχνης 
ἀρχαίας, ἀοπίχαθ 1, Ρ. 351 5οΥ10 11 τοῦτ᾽ ἐπίδειγμα τέχνας. 
Νο5 ῬυΐΌγοτα ΘΧρ! Ἰοδ οπου ΟὈἸΠΘγαγο πο] υἱγηιβ, Ἰθοίου 8 
ἡπαϊοῖο τοτὰ Ῥδυι οπέ68. --- 38 ταύτην οἴ ᾿Αθήνη Οοάδκ. --- 
ἀ τᾶνδε πολιστάλαν Οοάδχ; τάνδε πόλει στάλαν τοϑίϊξυϊ! 
Ζαοορβίαβ; 56 χαλὰν 80 ΗδΟΚΘΟΓΟ ΒΓ 6 Πα ΌΤΩ 6556 Ῥαΐανϊ. 
ΝϑαιΘ ΡῈΡ 86 ποᾷιθ εὑπὶ 56 πθη 5 υἱᾶθο ΦαΘτηΟῸ 
οοηγρηϊαξ στάλα. ΜΥΐι5 4αϊ αἰ Εἰ Γ ἸΟ08}15 Γοβρ οἱ α} ΠΟΡΪ5 
ἱρποίιιβ. Βαϊίτηδηπυβ ἃριὰ 980. οοσαθαΐ « 46 Βεποίοϊο 
β'γ οὐὰ5 αὰὸ ΒΠοάυ5 ἄθδηι τηοᾶ0. παίδπη βου ΠἸοῖο 
δοῖο αἰΐδοθυαΐ, οὔ «πᾶπι το 115 αὐτὰ ὥπασε τέχναν 
πᾶσαν ἐπιχθονίων ἀριστοπόνοις χερσὶ χρατεῖν, ΡΙηά. ΟἹ. ΥἹΙ, 
48. Ἐ] αϑτηοαϊ φυϊὰ ΟΥΖίοθπο5 οατα ἈΠΟ ΘηΒΙθῈ18 Ὡοι ] πίε 8 
ἄν 56 φυοααθ ργαίοαββθ, γὰ]46 ϑϑί ὙθγΙ βί116.» ΗΪ5 β6υῖ- 
ῬΕ5 υἱᾶϊ δσγθρίδπι οουγθοιομθ πὶ ἨΘΟΚΘΙΓΙ, Ρ. 131, οὕνεχεν, 
ἄθ ἃ ἀυθίζατ πο βἰπαπέ Ἰοοὶ ἃ 60 Θοτηρᾶγαί! ΥἹ, 
6Ρ. 40, 3 564.: 6Ρ. 42, ὅ 8664.: ἸδΙἀοτηαα6 ΘΡ. 346. 510 οπηηϊᾶ 

᾿Ῥίδηδ. Βοίδγαίυγ οἰϊδιη Οἰἱΐο Βομ ποι ἀθγιβ 4υδπὰ Ργοροβιΐ 
οοπ]θοΐυγδπηι : 

Ἄθρησον Χαρίτων ὑπὸ παστάδι τᾷδε τριήρους 
στυλίδ᾽, ὃ τᾶς πρώτας τοῦθ᾽ ὑπόδειγμα τέχνας 

(ταύταν γὰρ πρώταν ποτ᾽ ἐμήσατο Παλλὰς ᾿Αθάνα) 
στᾶσε πόλις, στάλαν ἀντιδιδοῦσα χάριν. 

Τοὔνεχα χύὑψίστα Τριτωνίδι νηὸν ἔτευξε, εἴα. 

« οῖβα 2 ὃ ... τοῦτο, πι ἃρ. Ἐπ. ἀπάτοτγη. 650 : (γυναῖχα) 
ἣν χρῆν σ᾽ ἐλαύνειν τήν δ᾽ ὑπὲρ Νείλου ῥοάς. Α6 ῬΓΟΡΓΙΌΠΙ 
στυλίς Ἔχοίρογα ροΐογδαξ σθηθγα]ογ Υοχ στήλη. » --- ὃ τοὔνεχεν 
ὑψίστα Οοά. --- 6 χύζιχος " ἀδιρα Οοᾶ., ΘΟΥΓ. {ΔΟΟ βία8. 
Ποϊπαᾶρ ἐν ἀσι " ... Οοἄ. (ουτη ἸΔΟ. Δ) ; ΟΟΥΤ. ΒΕΓ πη. 
- 7 δεῖγμα σοᾶ.: δεῖγμ᾽ ἃ ΗφοΚοΓαΒ; δεῖγμα [δὲ] ΒΘΟΚΗΪα5 
οἵ 7186. ἴῃ ποβέτο δχθηρίο; δείγματα Ο. ΒΟ! πο ά6Γ., 00]}. 
θυ ΟΥ ΥἹΙ, 40 :μν Ἀμεῖα τῆς ἐχείνου φιλοτιμίας ὁ τρι- ἃ 
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πους ἕστηχε, 0δὴ᾽ ΟΠ ΟΤΏΔΠΗ. --- 8 δελφὶ δ᾽ ἄγαν Οοά., 
ΘΟΥΤ. Φδοοῦ5. Ποϊπᾶθ Οοά. τάνδ᾽ ἐνεποῦσα (ΟΠ ΠΟΙ ΘΓ, ἐνέ- 
πουσα), 4υοά ἰρϑατη Φυασαα6 ΟΡ το σογγοχὶξ ΗΘΟΚΟΙΈΒ. 

ΟΟΟΧΙΙΠ. Τϑμημὴᾶ : ἄδηλον, ἩΗροδότου. ϑυιηρίαστη ὁχ ΗΘ6- 
τοἀοίο Υ͂, 77. « 5Ιπιοηϊαϊ νυἱπαϊοαΐ Θο ποι ἀθυνίηι8 ΘΙ Γῆ η. 
Ρ. 176 οἱ Ποϊοοΐα ῥ. 415, ὁχ Αὐ βία ἔ. ΤΙ, ἢ. 512. (ΥἹά 6 
οἵ Βογσκίαση Τγτῖο. Ρ. 912.) ΑἸ ΠΘηΐΘη565. σαστη ἴῃ Π6]1Ὸ 
οοηΐγα ΟΠ Πδιοίάθηβοβ βαβοορίο (οἰ γτὴρ. 68, 2) αἰ 55᾽ Πη05. 
Βογαπ οορίββοηΐ, 6085 πὰ στ ΒΟ ΟΙΟΓΆΤΩ ΟΔΡΕΥΙ5 ἴῃ 
ΟΔΓΌΘΓΘΙΣ ΘΟΠ᾿ΘΟΘΓηΐ. ΟἸ05 Φαῦτη Ρρᾶ}]0 ροβϑὲ ὈΪπἰ5 51η- 
δΌ]05 τηϊηΐβ 50] υἰββοπξ, ΘΟγΊ τη υἱποιδ. ἰῃ ἅΓΟδ ΒΌΒΡΕΠ46- 
γταηΐξ, ἀδοίτηβ τῶν λύτρων ΜΙπογγο σοηβθογδίῖβ. Οὐδατγίσαϑ 
ἀπὸ Βοιωτῶν δεχάτης χαὶ Χαλχιδέων τῶν ἐν Ἑὐδοίᾳ σοΙηγη6- 
τιογαΐ Ρδυβδη. 1, 28. » «ζ7α6. --- 2 ἐχ πολέμου Ο(οά., οοΥΤα- 
οἴθτμῃ 6χ Ἡδγοαοΐο, ἃ. {ᾳ 61 ΠΙΡΘΥ ὑΠῈ5 ἐν πολέμῳ, υἕ Δ. 
Ὀϊοάογ. Εχο. γαῖ. Ρ. 37 οἀϊα! Μαδίὶα8. ---- 3 ἀχνυνθέντι Οοἄοχ, 
ἰΐοπι Ἠθγοᾶοίὶ Μϑάϊοθιβ οἱ Α8Κ.: ἀχνυθέντι οοα. 566 ΠΘΥΒ ἢ. 
οἵ Ρατῖβ. Β Ηδγοδοί!, ἃρ. {φιθηῃ οἱ Ὀιοάου. Ἰοσι[Γ ἀχλυόεντι, 
« 4υἱ δεσμὸς ἀχλυόεις σιδήρεος ἰδηΐαπι Ἡ]ΟΥ 6Ήι 5 σηϊ σᾶ ΓΘ. 
ΡοΟββ6 υἱάρέυγ. Οὐδγο, πηαΐαΐο Θ ἱπ Ο, 5: τποπϊ θη 501]- 
Ρϑβϊ556 οοπίϊεῖο ἀχνυόεντι. ἱ 80 ἀχλύς ἀχλυόεις, 515 ἃ 
ἀχνύς ἀχνυόεις. Ἐΐγτη. Μ. Ρ. 165, 1 : ἀχνύς, ἣ λύπη γίνεται 
παρώνυμον ἀχὺς χαὶ πλεονασμῷ τοῦ ν ἀχνύς, οἷον 

Τῆς δ᾽ ὀλοφυρομένης ἀμφ᾽ ἀχνύϊ εἴδεται αἰών. 

Ουΐ γούβυὶ σοηΐον Ηοτῃ. Οἀ. Εἰ, 152 : χατείδετο δὲ γλυχὺς 
αἰών. » Ηφοκον. Ουοά τοοθρίμηι5. Ποὶπᾶθ Οοά. ἔσόεσεν. --- 
ἡ ὧν Ὠίοαογ. « Αη τῶν δ᾽ ἵππους ἢ » Β. Τὴ ἢπρ6 ΒΟ. πο νη 
τάσδ᾽ ἀνέθεν, οχ ϑαποτγοῖξ. Ηδγοάοίὶ φαΐ ἀνέθεσαν. Οοηΐ. 6Ρ. 
215,2, ἰθίααθ ποῖ. 

ΟΟΟΧΙΗΥ͂. Ποιμηᾶ : ἐπὶ τῷ ἐν Θεσπία!ς (510) βωμῷ. « Οο- 
οδϑίοπομι ἢ υΐο δρίστατημιαίὶ ἀθάϊξ {τρ5 ἃ ΤἬΘΒΡΙ ΘΠ5ΙΒῈ5, 
4υἱ οὑπὶ ΑἸοχαπᾶγτο Μδοθάομθ Ὀ6Ι]Ὸ ΠῚ πῃ Αἰ σοβϑβογαηΐξ, 
ἀϊοαΐαϑ. » 7ας. --- 1 θέσπιαι (οἄ., σοηΐτα ΓΟρΊ] ΔΙ. --- 
8 ἀλέξανδρον Οοᾶ., σοΥΤ. ΗμΒΟΙΚΙ 5. --- 4 ἐριόρεμέα Οοά. 
« Οὐυοὰ κα[ἰ5 νἱἀδυθίυῦ δρίαπη,, 81 56ΥΤΩῸ οϑβϑοῖ ἀθ Ἰοροίθ 
ἐμπυριδήτῃ, ἰγτροαϊ σόγὸ α115 ἀθάϊοαΐο ποη σοπυϑηϊῇ. ἀπροΐ 
ΒΕΒΡΙ οἴ ΟΠ6 ΓΙ 5} 808 ὈΓΘΥΪΒ ἰη ῬΘηΐδιηθίγὶ σϑρϑαγα [46 400 
ΘΥΓΑΙ] οἵ ἀθὶ ποιιθῃ, οἱ ἔγρι5 ἀδαϊοδἔιβ δ, οὐη 5511}. 
ϑαθο Ἐριδρεμέτῃ, ὐουὶ Τοπαηϊἑ. » ΗΟΟΥ. 

Βοαυϊίαν ἴῃ Οοαϊοα δορί τδιημηα ΟΥ̓ΠᾶσΟΓεΒ ἰδ π 5ΌΡΥᾶ 

δα! ἐξατη ἢ. 161. 

ΟΟΌΧΙΥ. « Βοβδθ, πηϑαϊα Πίθιηα Πογθηΐθβ, δα ΡῈ ]]Ά τη, 
παΐ8165 οἰ γαπίθη δὲ Ῥγοχίπηο ἔθ ροῦΘ ΠΕΡ ΓΑΙ, ΤηἾ5585 
Ἰοφαυπέυτ. --- 1 ἠνθοῦμεν ΒΙΓΠΠΟΚΙΙ5., (δ οἰθσδη8. ΟΟΥ- 
Τϑοῖο, ΠΟ ἴδιηθη πθοθββασία. » «606. --- 3 γενέθληξ Οοά., 
ΟΟΥΓ. Βοίβκίυβ. -- 4ά ἀσσοτάτη Οοά. --- ὅ χαλλίστη στεφθῆναι 

Οοάοχ; καλλίστης στεφθῆναι ΒοΙΒκία5 ; χαλλίστης σχεφθῆνα! 
Ἡροκοῦυβ. 940. εἴ Βοῖβ5. ΒΡΆΠΟΚΙ οιηθπαδίοηθιη χολλί- 
στῆς ὀφθῆναι ΤΟΟΘΡΟΙπηΐ. 

ΟΟΟΧΙΜΊ. « Το 8, Αἰμοπιθηβῖὶθ εχ ΕΠΟΠΥΤΩΘΗΒΙ ΟΠ, 
ἐτῖθαι, Μογουτίο ἄοπα ἀδαϊοδη5, Βαδυθη 510] οὗ ἰγδη α ΠΔτὰ 
νἰΐατη ργθοδίαγ. ἘΡ᾿συατήτοθ 5{Π}Ρ}} 1551: ΠηῈΠῈ ᾿ρ518 ἀοηΐ5 
Οὔ αἰἰ5 δἀβογιρίσμη [αΐββθ Ραΐα, ἀυδγα τηοηϑίγαηξαν ἴδη- 
ἴμπι. τῶνδε, ΠΟ ΘΙΠΙΩΘΙ ΔΗ ΠΓ. » «766. --- 1 ἢ τελαίαι Οοάδοχ 

(ΤΕΛΑΙΑΙ), οογγοχῖξ Βογριῖιι5 Πγγ. Ρ. 798; ἀοθαίαγ Γελλίᾳ 

δχ διμϑπαδίϊοηθ Βοἰβκῖὶ, φαὶ ἱμερόεντα, Οοᾶ. ἥμερ. « Μαιά- 

δος υἱέ. Οοηῇ, 6ρ. 334. » Β. --- 3. ἨΘΟΚΟΓαΒ 1, Ρ. 132, αυϊ 

« εὐθυδίκων οἰηπίστη {ΓΙ θα] τὰ δαΐξ ρασᾶπογαπι ΘρΒθΐοπ 

ΠΟη 6856 ἴογ πα τὴ » ΟΡ᾿παγθίαγ, Βουθοθδΐ δὸς δέ οἱ εὖθυ- 

δίχῳ Εὐωνυμέων οἷο. --- 4 ἀγαθῆς ΒΑΓΠΟΒΙΠΒ. 

ΟΟΌΧΙΥΠ. ῬΗΠογαί5 Ὀίδηθ βἰμαυ]δογατη ἀθαϊοδξ, --- 
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{ τὴν τόδ᾽ (οά. --- 2 τὸ μὲν δέξαι τηδ]οθαΐ Βοϊδϑοηδαϊι5 δᾶ 
ΟΠ δ ατη, Πἰ ἢ] δηποίδηϑ ἴῃ ΑΠΐΠ0]. ἢ ἥπ6 σάου Οοά.:; 
σάω Αππηὰ ΕΔΡΌτὶ οἱ Μοίπρι." 

ΟΟΟΧΙΎΥΠΠΙ. « Αα Βορυ]ογδ δ ρου πῇ, ΜΔΥΤΩΟΥ ἸΟΩαΪ 
ἱπηροβίίπιμη ἔστηι]ο ΑἰΠΘηδἰ ἀἰβ 1, ϑθΐτθ, ἸΔ50η18. οἵ Μοὶ 
ΠΠ180, ΄υδο., ῬΌΘΓΡοΥα, ἱτητηδίαγα τηογίθ οχβίϊποία οϑί. » 
Ψας. --- 1. « ΟἸίαί βυϊάδϑ ἴῃ Αἴλινον, εἶδος θρήνον χαὶ δῆς. 
56ἃ χαυμὴ Πΐο 51} αἵλινον ἱπποίιιμη ΠΟΙ Ϊπὶ γράμμα, Ορροτ- 
ταπὶυ8 οἰξαγββοῖ 80} Αἴλινος “ ὀδυρτιχὴ, θρηνητιχή. ΟΟηΓ, 
Υ, 6Ρ. 248. » Β. βίγιθηάθπηι δϑ θηΐπι : τοῦτο τὸ αἴλινον 
γράμμα τῆς Διοδωρείου σοφίης (Ὀἰοἄοτὶ ροσίξ9) λέγει με χε- 
χόφθαι ὠχυμόρῳ λεχωΐδι, -- 2 σοφίης 514, οἵ σοάα., Ηἰς 58- 
Ραγροβίίο α. --- 8 χαταφθίτο (510) Οοἅ., ἰηΐον 11η. οογγθοίατη 
ΔΙ ΘΥ α 5 ΡΟΓΡοΒβίΐο ἐ. Βοἰβκίιι8. Μηλοῦς, Πᾶυπα 88η6 ἱπηρτὸ- 
ΒΑΡ ΘΓ. --- ἅ χλαῖεν Οοἄοθχ, οογγοχὶξ 98 00}8. --- 6 θηροφό- 
ρων Οοά., οοΥΥ. Κιυβίον. « Τὰ, ο Ὀῖδπᾶ, ἀαστ ΑἰΠΘΠδΙ5 
[δηλ ΟΡΟΙ ἱρ]ογαγοῖ,, υοηδίϊοηϊ ἰηξθηΐα ῬΓΘΟΘ5 ΡΌΘΓΡΟΓΩΟ 
ποη δια ν βίϊ. 5] 6 δουτηθη ἰπ ἀϊοίο 675 αὶ Βίδηδτα 
οἶγοᾶ ΑἸοχδηάγιμη οσοαρδίαμη ἔθιηρ]ο 800 Παργδηΐ ΟΡΘΠὶ 
θυγΘ πο ροΐαϊθ586 αἰχίξ, ΡΙαἴ. ΑΙοχ. ο. 3, Οἷο, Ν. Ὁ. ἢ, 
27.» 7αο. 

ΟΟΟΧΠΗΙΧ. « ΘΑ] ἶοθ νου ΤΡΌΠΟΥ. δ ΟΒδγξ. ἔ. 1], 
Ρ. 200. » Β. ΜΑγ5 πυτηΐπᾶ ἱτρὶογαΐ ροοΐα, υὖ 86. 58 σ 1 
ἴῃ Ρίγθυμι ρογΐυτη οοπἀποδηΐ. --- 1 γλαύχη ΟΟΑ., ΟΟΥΤ. 
ὅ80. --- 2 δαίμον᾽ ἀλεξικάχω (ἀ118}1}) τηδ]οθαΐ Βομἴδυιιβ δὰ 
1. Βοβ. ΕἸ]. Ρ. 182, « π60 ΠηργοΡὈ ἰοῦ, 1η ΟΥΡΏΪοΟ 
Ὠγη0 78 Πιοποοίῃθἃ υπἃ οὕτῃ Π]Ϊο ΟὉ ΟΡΘπῚ ηδυ σης 0018 
Ριδβίϊαη δαίμοσι σωτηρίοις Δηπυμηογδίαν, Οοηΐ. Οαγ588. 
Ἑ, 333 5664. --- δ. Φυγόντα, ρῥτοἢοϊβοδηΐθιι; 181] δῃ)- 
Ρ]Ϊα5.» Ψαο. Οὐϊάηϊ διαφυγόντα, ἃρίιμη β5Θαιθηΐ, σῷονϑ 
Τιαἰϊηα 8υηΐ Βοββοηδαϊ ἰῃ ΟΡ στα γδ 18 488. πο γα 
ατοίίαϑ. --- 6 σῶιον ἐπὶ γλυχὺν ἠϊόνα πειραιέος (ΒΘ ΡΘΓΡοΒἰΐο 
ὦ) Οὐἄθχ; ΟΟΥΤ. ῬΟΙΥΠ 5, 56 Τη816 50. θ6η85 ζωόν. 

ΟΟΟΙ,. « ϑουϊρίαμη ἱπ Πριμοϑθηθηὶ ΜΙ]Θβίαμι, «αϊ 
{ὶρ] οθι, αὐ νἱἀθίαν, υἱοΐογίδηη ΟἸγτηρίδοδ γθρουίανθγαΐ 
ἰηΐον ἑαυ  οἴη65. Ν8πι σαλπιγχταὶ ΤΟΔΙΘ ἰηΐον 88 σου ρδηΐ, 
ἴῃ ἃΓἃ βίδηΐοβ {8 ΟἸ ΠΗ ρΡὶδ οιδΐ, ἐν ἄλτει, Ῥδυβδη. Υ͂, 
22.» “Ψα(. --- 1. « Τυρσηνῆς, νΥἱᾶρ ποῖ. δὰ 6Ρ. 151.» Δ. - 
2. Στρηνές, ἱ. 4. τραχέως. Ραβδίμπι ἀἰοἰξν στρηνὴς ἀ6 πηα 8 
γᾶϊιοο βίγορίία δὰ Ἰἰ{{π|8 8}}1815. ---- 8 ὃ πρὶν Οοά. Τη{6]]Π!56η- 
ἄπηι υἱαθίαν : ἰδπι Ῥγοο θυ Εἰ ἔοι ρΟΥ 8 τηοπηοσὶα ἰυ Ὀ᾽ οἴη 65 
8 υἱοῖββ6 ; Πϑιηοβίμθηϊ Ὑθ1Ὸ 8ὶ (θυ οοηί σις υἱοϊονία, 
τηδηϊ ϑϑίσμη 6586 ΠῈ]10 ὈΠ4ΌΔΙ ἔθιρογθ ῬΙΘΗΪ5 50 Π 0886 
ἰὰ πη φαδηῃ οδηρηΐο Ποιηοϑίμθηθ. 6 ἔπ θα ποη οογίδηΐο, 
86 υἱοίογδη γθηυποϊδηΐθ 8ὶ τη} 1ῖ8 δοΟρογθ Ὑθυθὰ ΠΟ 
8818 Ῥογβρίοιδ, τηδ} 8 ΘΧΟΥ ΤΥ ἱποοιητηοάυμη : ἀ6 Ὑἱοίου 
ΘΘΠΘΓΘ ἃἰΐυτη ροοίῳ 51] πα. ΒοΪ88. : « ΜΔ] ἔχεν. 81- 
ῬΟΙΙΟΥ δία ΒδΡαΪ οἵ δυαὶνὶ βίγορι τὴ (}}ὃ ἀπιᾶ5 υἱοΐο- 
Υτἷδβ δίμιοίω ργδ ἀϊοδηΐ5. » --- 4 τρισσοῦς ἤγαγες εἰ στεφ. 
Οοάοχ: ἤγαγε εἰ στεφ. ΔΡΟΩΥ. ῬΑΥΪβ., ποαΐοῦ εἰς. « ΡΓῸ 
(ρυῖονο) εἰ τη] τα ᾧ. Οὐ ὙΘΙῸ ἀἷ6 ἔπ δὰ ἔγθϑ. ΘογΟμᾶ5 οἵ 
σἱοίουϊαθ ἔα θά αιιχὶβίϊ, ἴγθ8 υἱοίουϊδθ ἴα θα πη Δη 688 
τορογίδϑί. » Β, 584 σάλπιγγα ἄγειν εἰς στεφάνους αἰεὶ Ποη 
Ῥοββ8 νἱἀδίαγ. Ρσοθο 98οο 5811 θη ηἀΔ]ΟΠ6Πὶ χαὶ τρισσοὺς 
ἤλασας εἰς στεφ., δὲ αὐ ἰγὴρ᾽σοην Ρ6Υγ οαϊδίὶ υἱοἰογίαηι. 
ἨΘΟΚΟΓΒ ΟἹ ἠγάγεο στεφάνους, ΠΌΡΟΥ 

εἰ δέ σε καὶ τρισσοὺς ἤγαγεν εἰς στεφάνους, 

ἴπ ὰ0 80 Π]θοἴαπη οχ᾽ Δροᾶοβὶ ρϑίθπάμπμῃ Βοίμ᾽ιι5 τρισσοὺς 
ἤγαγες εἷς στεφάνους. Βυιιηοκὶπ8 ἤγαγες εἰς στεφάνους ἀστὸς 
Μίλητονι 

ΟΟΟΠΙΙ. Τὴ οἴάνδμη Ηδγου]ὶ 840 Ατομῖπο Ογοίθηβὶ ἀραϊοᾶ- 

ἈΝΤΗΟΙΘΘΙἍ ΡΑΙΑΤΙΝΑΙ͂ 

ἴδῃ. -- 1. Τίν με. 561)0]. : ἀντὶ σύ (οοΥτῖρο σοί) με. Ποϊπ δ 
Οοά. λεοντάγχωνε, ἰπ τηδγρίηθ τϑρϑίϊξιμη υἱτηᾳ ᾿ἰΐογα 
ΡΓΌΓΒΙΙ8. Δ στα. ΤΟΠΘΟΚὶ δᾷ ῬΩγγηΐοι. Ρ. 565 οογγθοίίο- 
ΠΟ λεοντάγχ᾽ ὦνα τοοθρὶξ Μοίποις,, 5 δ 6 η8 : « 4 ]6Κ6- 
ὨΔΥΪΠ18 ΒΟΥ] ρδὶξ λεοντάγχ᾽ ὦ δε, «ιοᾶ ποϑοῖο δηῃ οἰϊδιη ργῶ- 
ογοπάστη 81ξ Το θοκίδημδθ ϑιηθπαδιοηϊ. » σδοοθβίαβ ἰπ 
ΠΟΒΙΓΟ ΘΧΘΙΏΡΙΟ΄ οἱ Βοΐβ8. δϑοίυθυαπί οοη]θοΐαγαγτη ΒΑβε οἵ 
ΤιΘηΠΘρΡΪὶ λεοντόχλαινς,, 001]. ΡΊΔη. 6Ρ. 94. --- 2 56 Φδοο δία 
ἀἰδηχὶιί, ΒΘΙΙααὶ ὄζον Θῆχε. --- Τίς; ; ὲ 

ΟΟΟΠΠ. Οοαοχ ἡρίννης. [π ἱτηδρίηομη Ασα ΠΑΡ ΟὨ 15 ἃ 
5011 6 γ 55 πο δυο μἱοἴδπι. -τ 1 δεξαταλαν Οὐᾶοχ; Ἔξ 
ἁπαλῶν ΡΙδη.;: Ἐξ ἁπαλᾶν ΗθΟΚΘΙΤΙΒΊ, Ρ. 363. Ἑδοθδΐαν 
δαοίου 8 βδΙτηδβῖο οἵ Φδοο βίο δΔέξ᾽ ἀταλᾶν, αἱ Ργοηϊο- 
{60 ἀράϊοδνὶ ἀἰοαίαν ἴθ] 1118 ρἱοΐα ; φιοα δ} οπημΐ ῥτο- 
ΒΔ αἴθ Ἰοηρθ Ἀ06586 ἰης6}]οχὶς ΥΥ οἰβκῖίαβ 6 Ῥγυοιηθίῃθο 
Ρ- 800, οἰϊαΐιβ ἃ0 Ηδοκοτο, χυὶ ἀταλαὶ χεῖρες ἀ6. 5οὐἐΐ5 
πηδηΐθιι8 αἰοὶ ἤθη ΡΟ586 τϑοΐθ ορβοιγαυῖξ, βθα ἅπαλαί : οδ- 
ἰογὰ θῸπ6 Φδοο βῖι8 : « Ὀϊοϊξαν ρου ἃν οἶδ οραβ. 510 
γλαφυρᾶς χερὸς ΤΏΘΟΟΥ. δρίρτ. 7. Μᾶπι8 βουϊρίον 5 φαΐ 
Π10}16 οἱ δὰ πηρσὰθβ Θχροϊϊξιπη ΟΡῸΒ Ροβαθη, τϑοΐῖθ ἡϊοῖ- 
65 ΔΡρΘΙΙατὶ ποὺ Ηπθίϊπηι ἐυρὶξ Ὁ. 29.» Δ ἰπ Οοάΐοο 
(δεξ ....) οτΐαμη υἱἀθίαγ οχ ποία ἱπι τη ΠΟΥΪ Θρ στη πηδ- 
{18 ἱηἀ!οαπία, ἰὰ φυοα δρπουθιῖξ ΡΙδηπᾶθβ. Ροβί γράμματα 
αἰδιπριοηάπμι, υϑἰξα 55ίπηα ἴῃ 18 ΘΠ ρϑὶ; οὲ λῷστε Θρὶ- 
{μοῖο βυθοβί ἱγοηΐδ. 51. βουὶρίδ στηυ]έατη ργϑοβϑίδηΐ Ηθοκ6- 
Γἰδηἷβ. ἢΐβοθ ἢ. 178 : : 

Δεῖγμ᾽ ἁπαλᾶν χειρῶν τάδε γράμματα λῷστα; Προμαθεῦ, 
ὅττι καὶ ἄνθρωποι τὶν ὁμαλοὶ σοφίαν. 

ΡΙΔη. Προμηθεῦ. Βοΐ55. Βδοο δάδβουρβιξ ὁχ β080}. ΨΥ ΈΟΙ.: 
φασὶ τὸν Προμηθέα τοὺς ἀνθρώπους πλάσας πηλῷ, χἄπειτα 
φωνὴν χαὶ ψυχὴν αὐτοῖς ἐνθεῖναι" φησὶν οὖν ὡς εἰ καὶ ὁ ξυγ- 

γράφος (πο ὁ ζωγράφος) ψυχὴν τῷ ξοάνῳ ἐνέθηχεν, αὐτὴ 
ἂν ἦν ἡ Ἀγαθαρχίς᾽ τἄλλα γὰρ οὐδὲν αὐτῆς ἀπολείπεται. --- 
2 ἐντὶ ΡΙαη. Οοηΐ. ΙΧ, 6ρ. 724. --- 8. « Ουΐ Βυμηδηδηι 5Ρ6- 
οἷοι ἰΐα ρἰησυηΐ οἰ Πησαηΐγο, αἵ Υἶγογο οἵ Βρίγαγθ υἱάθαίαγ, 
ἐτύμως οἴ ἐναργῶς γράφειν ἀἰουπίανγ. » Χ9.6. ΒοΡΡκΙῸ5 ΠΥ. 
Ρ. 703 πα] γῶν. --- 4 αἴχ᾽ αὐγὰν Οοᾶ.; αἵχ᾽ αὐδὰν τίη 
οὗ 8111, φυοὰ οἀθθαίυγ ; ἴῃ αἱ χαὐδὰν οοηβοηίαηΐ ΥΥ̓ οἰ5Κκ., 
Βοίῃ., Ηφοκ., Βεορί.. θοίπᾶδ Ρ]δη. ἧς ἈΥ., 5ἰΠ6 χ᾽. 

ΟΟΟΙΜΠ|. « Τὴ Ρἱοίδιη οστορίο ἱπιδσίποιη ΜΟΙ πηδθ, ΝΟ5- 
5.015, υνἱ υἱάοέαγ, Π]185. --- 1. Αὐτομέλιννα, ἐρϑἰδοίηια Μ6- 
ἴἤπα, δὰ υἱναμι Θχργοβϑᾶ. 510 αὐτοθαΐς 8Ρ. Πιποΐδησμῃ, δὰ 
4061 Υ. Ηδηιβί. 1, Ρ. 434 ΒίΡ, » ψας. -- ἃ ἅμε Οοά.; ἄμμε 
ὙΔ]ΟΚΘηδΥΪ 5, “-- 3 ποτῴχει ΒοΠΙ]6ἰτι5 οἱ" Μοίηοις,, οὐ τηοᾶο 
ποτοπτάζειν. σα. προσῴχει. --- 4 πέλῃ 50Βοοίογα5 Μ616- 
ἔδιη. ᾿. 238 ; πέλοι Οοἂ. « 6 ΠΙΡΟΙΌΓατα οὐχ Ρδΐγο βἰπη}- 
Ἰξαάΐπο γ. δὰ ΧΙ, ορ. 215.» Β. . 

ΟΟΟΙΗΥ͂. Τίοτα ἴῃ οἴ ρθη τυ] 16 Υ͵5. --- 1, 2 εἴδε τε μέν 
(Ὑ6] μὲν) ἁ δ᾽ εἰκὼν σοάοχ, «υδ ορέπιθ γϑϑίϊξυ!! Μοὶ- 
μ6κ. Ρ. 90. « ϑοΙρϑὶ ἔστι μὲν ὄψις, Τηθ6} 18 φυϊὰ Θχβρο- 
οἴδηβ. » Β. ΒΡαποκίαβ εἴδατ᾽ ὀπωπά,, ΦΔ 0008. εἴδεται ὄμμα, 
ΥὙ6] εἶδος ἐραννῆς, οὑπ γνωτόν. Αἀάαΐξ Μεΐποῖ.: « ῬΙῸ τη- 
γῶθε, 480 οἰΐδπι ΤΏΘΟΟΓ, υ8}8 δ΄ ΠΙ, 10, ἴογία586 ῥργῶ- 
βίαΐ βουίθογθ τηλῶθε, 60]1. φγάτηπι. ΒῸκκ. Ἀπ. Ρ. 1425. 
Οπδιηχιᾶπι ᾿Ππἃ 'π Θυπᾶθπι βϑθηβαπὶ δοοῖρὶ Ροίαϑί, » --- 
4 μεγαλωσύναι Οὐᾶοχ ; φυοᾶ φοΥΓΟΧΙ ; 510 ἁδροσύνη, ἅδρο- 
σύνη οἴη ἁθρότης, ἁδρότης, οἷ 8118 ; μεγαλοφροσύναν ΟἸΘᾶ- 
τἷὰβ οἱ δβἀᾷ., υἱὐ μορφᾷ 5[{ γογθυμ : ἐῆιαφο αὐἀιηιδγαΐ οἐ 
γιολιίϊς οοἰοιἐμαϊηθηι, ἱπξογργοίθ Βοῖββ. Μϑίποκίαβ μεγαλο- 
φροσύνα, ἀδ {πὸ Ποη ἰθπθγ6 αι {αθαΐ ἩΘΟΚΟΙΊΙΒΊ, Ρ. 178, 
-- 8. τό τε μειλ. Οοᾶ.; τὸ δὲ μ. Ἀοἰδκία5 οἵ Μοίηθις., αυϊ: 
« αὐτόθι 681 δὲ ργορίνι5 αὐ ἱηιαφίτθην ἀρ6655670,, δΐ 60- 



ἘΤΩΟΧΤΤΕ 5ἱ ἰπ Θοπβρδοίατῃ ἃμηΐοῦδ υΘΠΌΓῸ. » --- 4 ὁρᾶν 
Οοᾶ,; ὁρῆν Βταποκ., Μοῖποι. 

ΟΟΟΙΥ͂. ̓ Μαΐον ρδιρογγίπαα ΔΗ ἱτυδρίποτη 

Φ΄΄ 

Τα ΐ 5 ΓῈ Ὀἰοἴδια 
Βδροδο οπαξ, ἀδυτηφαθργοοαΐον αἴ διε ραθγο δ ο]οβοθπίϊ. 
ἔπτια ζωὸν Οοᾶ.; ζῷον Μεϊποκῖιιβ ῥ. 117, ρίείαπι ἱπιαρία 
πϑηι, Μιογίμυμι ρὶ ᾿ Ῥιρβίογθιιμαδ ἐβὲ πιῖγα εἰπηῖβ. ἐη- 

ἐατριοίδεῖο ψγεϊοκοτὶ δᾶ ῬΑΪοδίτ. Ππηδρ. Ρ. 396. --- 3. ἴῃ 
᾿ ἀεϊοεία γογδὶ ὑψῴης ροοί τοβροχίβ86 υἱάοίαν δὰ βἰσηϊβοα- 
᾿οποπι ποιηΐηῖβ μίχυθος, μιχχός. 

σσοινι. Ῥίδηδθ ἐραϊέια ΟἸΐο Π]ϊάγατη «αδατγι πιάτα 
. ἴῃ ἔδιηρῖο ἀθέθ οοπβθογαΐ δἔ ργὸ ἰἰ58 νοΐ ἔδεϊξ. 

᾿οὴ τθοῖθ Ἀοϊβκίυβ βίδίιογο υἱάθίυγ ἢοο οδυτηΐηθ ἰρϑὰϑ 
Τίδπεο 58οτὸ ουϊξυϊ ΟΞ πανί. ---- ἰ χλείουσαι δύο 

σοᾶοκ. --- 3 τετραέτης Οοἄ., οοντ. Ἀοἰδκία5. « 1η ἀπὸ μη- 
᾿ τρὸς Βιθατπάϊοπάτη ἀνάκεινται τοὶ ἀνατεθειμέναι ἑστήχασιν, 
πολι βαμμε γδπηη. οεὐἱξ. Ρ. 199. » Βγμποῖ. Οὐδηη 

ἴῃ {Δ} 5 4110 βϑηῆϑι ροῃὶ δηϊτηδάγογι 
“πὰ ἀπελς αἱ ἀνάθημα ἀπὸ Φωχέων, ἐδ υἱοίϊε ..., οἷ 5ἰ τ} 1 

δρυὰ Ῥαυβδηΐδη), δῶρον ἀπὸ Γαλατᾶν βργα 
ΘΡ. 130, εἴο., εἴ ὑ πὸ γε] παρὰ μητρός οοττίσιξ, ΝΙΒΙΠΟΙμΝ- 
πιι8 ἀπὸ μητρός ΒοΟ Ιοοο εἔ ἱπίο!!δοίαπι αὐ ορογίοξ [ΐβ86 
δὲ τϑεΐθ αἰεὶ ρογβυδβαση μα θ60, « τηδέγα (υἱ ουβογυδυθγδΐ 
74.) ἰδηαθδηη ἀοθίξατα 62 βοϊυθηΐε ; υ. 5. μείογ. δὰ 1,. 

Βο5. ΕἸ]. Ρ. 582. » Ουδ βοφυπηΐαγ, τὰ τῆσδε εὔτεχνα, ἰηΐς}- 
Ἰἴρα τὸ εὔτεχνον, τὴν εὐτεχνίαν μον. Ἴδοις δυΐοτη 65 δ6ηε- 
φοῖα τεϑρίοἰαϑ, ου)ιβ υϑὰ8 ΘΧΘΠΊΡ]ὰ ΟΟΠ]ορΙς ἨθοκοΓ. ΑΒ 
Βοος ἀϊδέϊεο πονὰ ῥδεῖπα σοάϊεῖβ ἱποῖριξ, οαπῃ Ἰοτητηαΐο : 

᾿ εἰς νεοχόρους ( 516) γυναῖχας. Ἐξ ἴῃ ΒΌΡΘΙΙΟΓΘ ΤηΔΓΡΙη6 Ρᾶ- 

ῬΟ Τ ΎΥΨΡΎΟ ΥΥ ΣἘΡΡΠΡΠΠΠΠ 

Υ̓ 

ι 

ταρο 8 αἰΐὰ τη.: ἀπονΗ Ἡσιόδου, οὑπὶ ἀϊπίίομο ᾳυοάᾶ 

ἰηῖγα Ἰθρ ἐγ ὙΠ, 53 

ΟΟΘΕΥΤΠΙ. Γοιηπιᾶ : ἀνάθηυα εἰς Νιχάνωρα (510) Μαχε- 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΆΤΙΟ. 27| 

δόνα τὸν Εὐπτοιήτου (510) χαὶ Ἡγησοῦς χαὶ εἰς Φίλαν. Υἱᾶ- 
ἰοτγὶ 58 πἰδητὶ οἱ ἱπίουτοσδαπε γοϑροπᾶάθηξ βἔδίαςθ ραοτὶ οἵ 
ΡΌΘΙΦ. --- 2. « Μίγυτη τηϊῃὶ νυἱἀθίαγ ὧδε δ] οχϑρθοΐδυουβ 
οὕτως. Ἑοτΐα856 : τί δ᾽ ὑμῖν, Ὦ χαλοὶ, χαρ. » ΗδΟκΟΥ͂. --ὸ 
8 πατὴρ δὲ πτοίητος ἐμοὶ αἰπιόρητος σοάοχ. Βγυποκίαβ 6Χ 
ΔΡοσγ. ΒαΒοΓ. οἱ Ἰοτητηδίθ., πατὴρ δ᾽ ἐμοὶ Εὐπτοίητος. 58- 
Ο00,8. πτοίητος αἰδεἰξ αἴ διττογραφίαν. « Νοηδη Αἰπιόρητος 

[ογίαββθ ἰη ᾿Ηπιόρητος τηυΐαπάστχῃ ; ΠΠυα οοτία ἱπίτο οοΥ- 
Γυρίατῃ Ρυΐοτῃ. » Ηδοΐ,. -- 6 τεχέων ἔσταμες Οοἄθχ. 

ΟΟΟΘΙΥΗΙ.. Πιϑτημηᾶ : εἰς κχύπασσιν τὸν ᾿Ομφάλης ἐν τῷ τῆς 
Ἀρτέμιδος ναῷ. διά ἀυδί6 ἘρΡΒοβῖο. « ΟἸρἢ δ]: ογραβϑῖη 
ΘΟΤΩΓ Θμογδὲ δἰΐδιη, πὶ [4111 οοπθοΐαγα,, Ιοη ἰγασίουβ 8ρ. 
ΡΟ] ας. ΥἹΙ, 60 : 

βραχὺς λίνου χύπασσις εἰς μηρὸν μέσον 
ἐσταλμένος. 

Ουΐθὰβ γϑυθ]5 Ηθγοῦ 68 ἀθβουῃὶ υἱἀθίαν ΟἸΡ 8165 ἑπηΐοα 
ἱπἀπΐαβ. » Μοὶποῖς. Ῥ. 144. --- 1 ἁδρέα χύπασσι τὸν ὀμφα- 
λίη ποτε Οοά., οοΥγ. Βαοἰβκίαβ. « Ὀμφαλίη ποτὶ οοπδίαβ 
ΒΌΠῚ ἴῃ ΤΠΘΌ. Ῥαγαᾶοχ. 1Υ̓͂, Ρ. 360. » ΟΉΘΘΥ. Ιη Οοάϊςα 
5680].: ὅτι χύπασσις χόσμος ἐστὶ γυναιχεῖος. ὙἹά6 δᾶ Θρ. 
272. --- 3 χαὶ ὡς τότε Οοά.: 5ετῖρβὶ χαλῶς, υἱ ΞΕ ΞΟΠ ]5 
χαλῶς εὐδαίμων, 8].. Ῥτοθδηΐδ Ῥίοοοϊο. Μοίποκίαβ χαθὼς 
τότε χαὶ πάλιν, ἑυϊξα8 ᾿Ἰάοτη Οὐαϊοῖβ βου ρέυγατη ὡς νῦν, 
φιαπάοφιάθηι ... ἙΔοθδίαΓ ὁχ Τουρὶϊ οοπη]. ὃς νῦν. 

πῃ ἢπο οδρ εἶβ. οοτηρ δΐου σοὶ αἀἰδβοθιδβϑί : χαὶ ὁ τῶν 
ἀναθεματιχῶν ἡμῖν ἐπιγραμμάτων χαραχτὴρ πεπλήρωται, 
ἱχανῶς ἔχων ὡς ἐμαυτὸν πείθω. 

ΤΠ ΤηδΓρίΠ6 5ΟΓΙρία 8 ΠΌΓΊΘΓΙ5 Θρ᾿ στατητηδέυτη : ὁμοῦ τξ', 
360, Πυτηθγδεῖβ φαυϊάθγη 118 4:9 οπγῖβ88 ἰη δαἀϊοπα 55 
4υς68 Ἰοεῖβ ἱπα σαντα. 





ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤᾺ 

ΒΈΡΓΓΥΜΒΊΑ. 

-πππων Ὁ “Ὡ»- 

1. ΑΛΚΑΙΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΜΕΣΣΗΝΙΟΥ͂. 

Ἡρώων τὸν ἀοιδὸν Ἴῳ ἔνι παῖδες Ὅμηρον 
ἤχαχον, ἐκ Μοιρέων γρῖφον ὑφηνάμενοι" 

νέχταρι δ᾽ εἰνάλιαι Νηρηΐδες ἐχρίσαντο, 
χαὶ νέχυν ἀχταίη θῆχαν ὑπὸ σπιλάδι, 

ὅττι Θέτιν χύδηνε χαὶ υἱέα, χαὶ μόθον ἄλλων 
ἡρώων, ᾿ἸΙθαχοῦ τ᾽ ἔργματα Λαρτιάδεω. 

᾿Ὀλδίστη νήσων πόντῳ Ἴος, ὅττι χέκευθε 
βαιὴ Μουσάων ἀστέρα καὶ Χαρίτων. 

2. ἈΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Τὰν μερόπων Πειθὼ, τὸ μέγα στόμα, τὰν ἴσα Μούσαις 
φθεγξαμέναν χεφαλὰν, ὦ ξένε, Μαιονίδεω 

ἅδ᾽ ἔλαχον νασῖτις ἼἼο. σπιλάς" οὐ γὰρ ἐν ἄλλα 

ἱερὸν, ἀλλ᾽ ἐν ἐμοὶ. πνεῦμα θανὼν ἔλιπεν, 
ᾧ νεῦμα Κρονίδαο τὸ παγχρατὲς, ᾧ χαὶ Γθλυμπον 

χαὶ τὰν Αἴαντος ναύμαχον εἶπε βίαν, 
καὶ τὸν ᾿Αχιλλείοις Φαρσαλίσιν “Ἕχτορα πώλοις 

ὀστέα Δαρδανιχῷ δρυπτόμενον πεδίῳ. 
Εἰ δ᾽ ὀλίγα χρύπτω τὸν ταλίχον, ἴσθ᾽ ὅτι χεύθει 

καὶ Θέτιδος γαμέταν ἃ βραχύδωλος Ἴχος. 

2. ΑΛΑΛλοΟ. 

Εἰ χαὶ βαιὸς ὃ τύμδος, ὁδοιπόρε, βιή με παρέλθης, 
ἀλλὰ χκαταστέψας, ἶσα θεοῖσι σέῤθου 

τὸν γὰρ Πιερίδεσσι τετιμένον ἔξοχα Μούσαις 
ποιητὴν ἐπέων θεῖον “Ὅμηρον ἔχω. 

τ... - ΟΑΡΤ ΥἹ]. 

ἘΕΡΙΑΒΑΜΜΑΤΑ 

ΘΕΡΌΟΠΟΒΑΙΠΙΑ. 

1. ΑἸΟΞΕῚ ΜΕΒΒΕΝΙΙ. 

Ἠεγοῦμη σαπίογογῃ ΗοΙ ΓΤ Ριοτὶ ἰη 10 ἐπβμῖα 
οοπέτβίαγαπξ, ῬΑγοδγιιπη ἤπι58ι στίρμαπι δὲ ἑδχϑηΐβε : 

56 προίδγδ τηδυῖποθ Νογοῖάθϑ δηλ ἀηχογιηξ, 

οἵ τιοσίσαχη ᾿ἰΟΓΑ} ροβαδγαπέ 50} βοορυϊο, 
φυῖα Τμρξάθγα οοἰθθγαυθγαΐ οἱ ΠΠΐαπι, ΒΘ] απ Τα 6 δἰ ογατη 

Βογοῦμι, οὗ ΠΠπδοθηβὶβ ἰδοΐία 1,δογι δας. 

Ἐδ]Ἰοἰβϑίπηα ᾿πβυ]άγαπη ἴῃ μοπΐο 105, φαΐα οοπαϊξ 

Ῥᾶγγἃ ΜῈΒΔΓΙΠ, δϑίγατη οἵ ΟσγδἝδγιτη. 

2. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΙΙ. 

Μογίδ! τη ϑυδάδιηι, Τηδζηιπ ο8, Ρᾶγία Μυβὶβ 

γΟΟΙ ὍγΔῺ5 σδρυξ, ο Ποβρθβ, Μωοηϊάς [ἐπδμῖα, 

Βεῖο ᾿πβΌ ]τῖβ ΠῚ 5ΒΟΟΡΌΪΙΒ ΒΌΓη- βου 5 : ΠΟῚ δηΐπῃ ἴῃ δ᾽ϊα 

56ἃ ἴῃ πι|6, βδησίαπῃ βρί γί ἔστη τηογίααβ το ζαϊξ, 

400 παυΐαπι ϑδίαγηϊ! ογηηϊροΐθηΐθπι, 480 δἔ ΟἸ γτηρῦτη 

εἔ ΑἸδοῖβ δά -πᾶυθβ- ΡΌβιηδηβ αἰχὶέ σους, 

ὶ δἔ ΑΒ Π5 ΡΠ Δγβδ οῖβ οααΐβ ΗἨδοΐογοια 

ἀυπη ο5838 ἴῃ Παγάδηϊοο Ἰδοθγαΐαγ σἅτηρο. 

51 Ὑ6ΓῸ ρᾶγγδ 690 οοῃμᾶο ἰδηΐυτη Υἱγιιπ), βοῖξο ὁσου]ᾶγο 

δἔδγη Τρ 5 5ροηβιιπη ρᾶγυδτγη σθθΐβ [οὐτη. 

2"; ΑΕΓ. 

Ἐπίδιηϑβὶ ραγυτμ δέ ΒΘΡΌΪΟΓα ΠῚ, υἱδίου, Π6 116 ργεθΐθγθαβ, 

568 οοτοπδίατη υϑὶυἕ 608 ὙθηοσΆΓο : 

ΡΙοτΙαϊ θπ15 πίστη 5.) Π16 Ποπογδέυση Μυβὶ5 

Ροδΐδγωῃ δρίοιμη, αἀἰνίπαπ ΗΟΓΊΘΓΌτΤη, σοπεη60. 

ΗΌΘΟΝΙΒ ΟΒΟΤῊ ΥὙΕΆΒΘΒΙΟ. 

:. ἈΤΟΞΕΙ͂ ΜΈΒΒΕΝΙΙ, 

εἶ Ηοπιεγο. 

Ὀαγτηΐης ρεγρίοχο υδΐθπ υἱγίυ 5 ἨΟΠΊΘΓΊΙπΙ 
γεχαγυηΐ ΡΌΘΥΙ 4005 ΘΈΠΕΓΑΥΪ [05. 

Νεοίδγθ βεὰ ρΈΓΟ σογρὰβ Νεγεϊάεβ. ὑποῖαπι 
Οὐοπεῖξοϊ βοορυίο ΞΡ ροβιεγα πηᾶγῖβ : 

Ουδὰ ΤΠεῖῖπ εἰ ΤΒειάο5 παΐαπι εἰ ραϊεπιῖὶς ΟἹ γ85ὶ 

ΕΓΓΟΓΕΒ σοοϊηϊξ, ἰαοίδαιυε οἰαγὰ ἀπουμπι. 
511 πο τηδσηδ ᾿ἰοεῖ,, ἴδ χ 105 ᾿ηβυϊα ΡΟΠΪΪ, 

Μυβάγιιηι 5ἰάτι5 αι ἱερὶξ εἰ ὙΈΠΕΓΌπΠι. 

ἈΝΤΗΟΚΟΟΙΑ. 1. 

2. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΠΟΝΙΙ, 

ἐε εοάεπι. 

Ο5 πιᾶσπαη), 4ιοά 5υδάα ἔμ τπηοῦ δ ἢ θῈ15., ΟΥΒΌΠΙ 
Μεοπιάς Μυβὶ5 πᾶ βοπᾶγα σδριΐ, 

Ηἰϊς ἴῃ 1Ιο ρεἰαρὶ 5οορυ 5 ἴεβο ; Πᾶπὶ 5806 Γ 1|16 

ϑριγιτὰ5 μδυὰ 8114 τπθίηθγα στο! αι} Πυπιο ὡ 
Οὐο πυΐμππι σφοϊηϊ 7ου]5 εἴ οἰ εϑιϊα τετηρία, 

Α]δοε εἰ ἰαϊα5 υἱπάϊοα μ}}}}6 Ταΐαβ, 

Εἰ 41] Παγάδπιοβ ρεγπηϊβουϊξ Οβϑ 015 ΔΘΤῸ5 
γεεῖας ἰὴ Ἐππδῖἢ 115 Ηδεοῖοῦ ΑΘ ἢ}}}15 6415. 

Νεο δταυθ, ἀϊς ἰδπίυπ ἴῃ. 1 8 ψαοά ᾿πϑιΐα οοπάο : 
Ῥάγνὰ υἱγυπι ὙΒειϊἀ05 516 5ερα νυ 1005. 

275 18 

ψΡ 
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8. ΑΔΗΛΟΝ. 

᾿Ενθάδε τὴν ἱερὴν κεφαλὴν κατὰ γαῖα χαλύπτει, 
ἀνδρῶν ἡρώων κοσμήτορα,, θεῖον “Ὅμηρον. 

4. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΊΑΡΙΟΥ. 

Ἔνθάδε Πιερίδων τὸ σοφὸν στόμα, θεῖον Ὅμηρον, 
χλεινὸς ἐπ᾿ ἀγχιάλῳ τύμόος ἔχει σχοπέλῳ. 

Εἰ δ᾽ ὀλίγη γεγαυῖα τόσον χάδεν ἀνέρα νῆσος, 
μὴ τόδε θαμδήσῃς, ὦ ξένε, δερκόμενος" 

χαὶ γὰρ ἀλητεύουσα χασιγνήτη ποτὲ Δῆλος 
μητρὸς ἀπ᾽ ὠδίνων δέξατο Λητοΐδην. 

5. ΑΔΗ͂ΛΟΝ, οἱ δὲ φασὶν ΑΛΚΑΙΟΥ͂. 

Οὐδ᾽ εἴ με χρύσειον ἀπὸ ῥαιστῆρος Ὅμηρον 
στήσητε φλογέαις ἐν Διὸς ἀστεροπαῖς, 

οὐχ εἴμ᾽ οὐδ᾽ ἔσομαι Σαλαμίνιος, οὐδ᾽ ὁ Μέλητος 

Δημαγόρου" μὴ ταῦτ᾽ ὄμμασιν Ἑλλὰς ἴδοι. 
Ἄλλλον ποιητὴν βασανίζετε" τἀμὰ δὲ, Μοῦσαι 

χαὶ Χίος, ᾿Ελλήνων παισὶν ἀείσετ᾽ ἔπη. 

θ6. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Ἡρώων χάρυχ᾽ ἀρετᾶς, μακάρων δὲ προφήταν, 
“Ἑλλάνων βιοτᾷ δεύτερον ἀέλιον, 

ΝΙουσῶν φέγγος “Ὅμηρον, ἀγήραντον στόμα κόσμου 
παντὸς, ἁλιῤῥοθία, ξεῖνε, χέχευθε χόνις. 

7. ΑΛΛΟ, 

ἜἘνθάδε θεῖος Ὅμηρος, ὃς “Ελλάδα πᾶσαν ἄεισε, 
Θήόδης ἐχγεγαὼς τῆς ἑχατονταπύλου. 

8. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Οὐχέτι θελγομένας, Ὀρφεῦ, δρύας, οὐκέτι πέτρας 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΖ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

3. ἸΝΘΟΕΕΤΙ. 
“2. 

Ηΐὸ 5δοῦπ πὶ οἀραΐ ἔθυτα οοηΐορὶξ, 

ΥἹΓΟΡα τ ὨΘΓΟμ ΘΙ ΘΟ ίογθμι, αἰ νἱηιιμὶ ἩΟΠ Θυτμ ιν, 

4, ῬΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΙΑΆΒΙΙ. ἡ 

ΗἸΟ ΡΙ γι ὁ5 βδρίθηβ, αἰνίηὰμ) ἨΟΙ ΠΟ Ω), 

ΟΘΙΘθΟΡ ἴῃ ΒΟΟΡΌΪΟ ῬΓΟΡΘᾶΓ6 ἔπτη υ]ιβ μαροί. 

51 Ὑ6Ὸ Ῥᾶγγὰ, 40.8}}5 δδί,, ἰδηΐαρη σθοθρὶξ υἱγαπι ἰηβα]ὰ, 

ΒοΟ ΠΘ βἔπιρθδβ, ὨΟΒΡ6β, ΘΟΓΠΘῊΒ : 

οἰθηΐϊῃλ οἰγουτηγᾶρσδη8 ΟἹ ΠῚ ΒΟΡῸΣ Π 618 

τηδίτγβ δχ Ῥιιθγρογίο δοορρίὶξ 1ιδἰοϊάθη. 

δ. ἸΝΟΕΕΤΙ; "1 ἀϊουηξ ΑἸΟΖΕῚ [ΜΈΘΒΕΝΠ [. 

ΝΟη,, δὶ Τὴ6 ΔυΓΘΌΠ ἃ ΤΉΔ]|160 ΗΟΤΊΘΓΌΓΩ 

βίας 56.185. ΠΑΡ τ ΠΕ θι18 ἰῃ Του δ Γα] σαν ῖθι5, 

ΠΟῊ 81) ΠΘ4Ὲ16 ΘΙῸ ϑδτηϊηΐ 8, ΠΡ Ὸ6 6ρὸ ΜΕΙοΙ5. 

67Ὸ ὈΦΙΔΘΌΟΓδΒ ; Π6 Πδθ0 ὁ01}118 ατοῖα υἱαθαΐ. 

ΑἸίαπι ροθίδπι Θχρίογαΐθ : τηθᾶ ὙθτῸ ὕ05, Μυιβὸ 

οἱ Οἰῖθ, ἀγθοουιπι ἢ} 115 οδη 1 Ε|5. οαγτοϊπᾶ. 

6. ΑΝΤΙΡΑΤΗΕΙ ΒΙΌΟΝΗ. 

Ηδγουμη υἱγία ϊβ ργθϑοοηρη, οἵ θοαΐογαιτη ργορ δία 

Οτφογαπι Υἱΐο ΔΙ ΓΘ ΠῚ 50] ΘΠ, 

ΜῈ βδυπ Ἰπὰηθη., ΗΟΠΊΘΙ ΠῚ), ΠΟΠ - ΘΟ ΒΘ ΠΘΒΟΘῊΒ 08 ΠῚ 

ἰοΐίιι5., ΤηδνΪ- ΟἸΡΟΌ Πα πᾶ, ΠΟΒΡ658., ΡΟ Ϊν 5. Θοου  ΑΥ 

7. Αῦ}. 

Ηἴο δἰξιι5- 65, αἰν8 ἨοΙηθγιβ, 4υΐ τ οἴδιη ἰοΐαμι ἐοοϊηϊξ, 

ΤΉΘΌΙ5. ογἰυπᾶϊι8 ἀτθ6 Θοηξατη - ῬΟΡΕΒ ᾿ ν 

8. ΑΝΤΙΡΑΤᾺΙ ΒΙΏΟΝΙΙ,. 
ἴρ68 

ΝΟΠ- ΙΩρ] 5 ἀθη) α] θη, ΟΥΡΕ θα, Φ ΘΓΟΙΙ8, ΠΟΙ ΔΙ ΡΙΪ8 τὰ- 

38. δὲ εοΐοηι. 

151α τορῖς 16 }}8 βδογαπι οἀραϊ 11 ἩοΙηοΥῚ, 

(ὐλητ 5 ἩθΓΟι πὶ ΧαΪ Γ65 ΘΘ  6β11|}5 Θααῖ. 

ἦ. ῬΑΌΓΙ ΒΙΓΕΝΤΙΛΆΙΙ 

εἶς εοάεηι. 

Ὁ 9 βαρίθηβ αὰο Μυβὰ Ἰοαὰΐϊ φαυάοθαϊ, Ἠομθ 
Οομάϊι ἴπ μοο 5οορα]ο οἴάτιιβ αθίααο Ἰαρί5. 

Οὐὐἱ τὰμηθ] μι βρεοῖαϑ , ὨΙΡΑΓὶ ρᾶγοθ, Ὑἱαῖου., 

Οὐοά οἴποΓθβ ἰᾶπῖοβ ἰπβυ]ὰ ρᾶγνα ἰθρὶϊ. 

815 ΒΟῸΣ {ΠΠ1|85 ἴχ πὸ ουγᾶη8 Ὡ΄ιογα Π6]ος 
Θυβοθρὶς ραγῖι5 πηδινῖ5.. ΑΡΟΙ]Ο, πῶ, 

δ. ΑἸΙΟΞΙ ΜΙΤΎΓΕΝΕΙ, 

εἶε εοάεηι. 

ΝΝοΙ 51 π16 ἰοΐαπι σα 1110 βἰαϊιδὶβ ἃ} Δ01Ὸ 

ΠΠῚῸ ὑπάδ Του β [μη πηδεα οδάιιηϊ, 

ΝΟ διιπὶ πθο ἀϊοὰν β]διηϊηθ., πόο 116 ΜῸ]ο 15 
Θεμμαροῦ : νἱ]οαὶ Οτφοῖα ἴα]6 ἢ1}}}}. 

γαΐδῃν «υϊ νϑβίοι 511 υζγι6 : 584 τηθὰ Μιιβ 
(δι μλϊηὰ ΟΥἸ) ρ ηἶβ., οἱ ΟΠϊο5 ἰδῖα οαπαηξ. 

6. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΙΙ, 

εἶα εοάεηι. 

Ἡφγου οοοἰηἶς αιΐ ΒΡ] μά 4 ἴαοῖα Πβοβαιο, 

Οὐἱ 501 Οτναϊιροηύπι σομ 05 ΑΙ ΓῸ οραΐ, 
ΤοΙΤα5 ο5 πη ϊ, Μυβάγιιπι ᾿τθη., Ἠομδ ἢ, 

ΕἸ ΟΕ νιι5. ἰδία ἰθρὶς Βραγϑᾶ., Υυἱδίου, Ὠμπηι15.. 

716ἐπὶ δας ἰαρίάε. 

Ουὐἱ σροἰηϊξ σα ρογοβ Ἠδγουμηχια ἱποϊ γία ροϑία, 
Ουἱ 50] ΟΥα) ρθη πὶ σΘῃ 118 ΔΙῸ ογαΐ, 

ΙσηΔΓΙΙΠῚ 5611, ΜυβαΡ Ἰαπηθη ΗΟ ΠΊΘΓ Ὁ 

Ο5 πιμάϊ, [ὈΤΏλἃ ΟΘΓΏΪ5 ἴῃ το οί γρᾶ. 

7. δὲ ἐδοάεηι. 

Ηϊΐο 5ἰἴα5 δδῖ, οἱ ηἷβ οὐἱ Ογοῖα οδΡΙΏΘ ἢ, ἨΟΠΊΘΙ5.. 

ατ}5 οδηΐαπι ρΟΥ 5. ἱποὶ γῖα 46 πὶ σοπαῖῇ. 

8. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΡΟΝῚΙ, 

αδ Ονρίιοο. 

Ἀοβογὰ ποῃ, ΟΓΌΒΙΘι5, ροϑῖ μᾶς ἃπηοϑβᾶ που ΘὈΪ8» 



4 οὗ ὁ θηρῶν αὐτονόμους ἀγέλας" 

᾿ οὐκέτι κοιμάσεις ἀνέμων βρόμον, οὐχὶ χάλαζαν, 

Υ̓ 

οὗ νιφετῶν συρμοὺς, οὐ παταγεῦσαν ἅλα. 
Ὥλεο γάρ᾽ σὲ δὲ πολλὰ κατωδύραντο θύγατρες 
᾿  ρρεύνας, μάτηρ δ᾽ ἔξοχα Καλλιόπα. 
Τί φθιμένοις στοναχεῦμεν ἐφ᾽ υἱάσιν, ἁνίχ᾽ ἀλαλχεῖν 
τῶν παίδων ᾿Αἴδην οὐδὲ θεοῖς δύναμις; 

9. ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ͂. 

Ὄρφέα Θρηϊχίησι παρὰ προμολῇσιν Ὀλύμπου 
τύμῥος ἔχει, Μούσης υἱέα Καλλιόπης, 

ᾧ δρύες οὐχ ἀπίθησαν, ὅτῳ σὺν ἅμ᾽ ἕσπετο πέτρη 
ἄψυχος, θηρῶν θ᾽ ὑλονόμων ἀγέα, 

ὅς ποτε χαὶ τελετὰς μυστηρίδας εὕρετο Βάχχου, 

χαὶ στίχον ἡρῴῳ ζευχτὸν ἔτευξε ποδί, 
ὃς καὶ ἀμειλίχτοιο βαρὺ Κλυμένοιο νόημα 

χαὶ τὸν ἀχήλητον θυμὸν ἔθελξε λύρα. 

10. ΑΔΗ͂ΛΟΝ, 

Καλλιόπης Ὀρφῆα καὶ Οἰάγροιο θανόντα 
ἔχλαυσαν ξανθαὶ μυρία Βιστονίϑες - 

στιχτοὺς δ᾽ ἡμάξαντο βραχίονας, ἀμφιμελαίνῃ 
δευόμεναι σποδιῇ Θρηΐχιον πλόχαμον-" 

χαὶ δ᾽ αὐταὶ στοναχεῦντι σὺν εὐφόρμιγγι Λυχείῳ 
ἔῤδηξαν Μοῦσαι δάχρυα Πιερίδες, 

μυρόμεναι τὸν ἀοιδόν " ἐπωδύραντο δὲ πέτραι 
χαὶ δρύες, ἃς ἐρατῇ τὸ πρὶν ἔθελγε λύρῃ. 

11. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Ὁ γλυκὺς Ἡρίννης οὗτος πόνος, οὐχὶ πολὺς μὲν, 

ὡς ἂν παρθενιχᾶς ἐννεαχαιδεχέτευς, 
ἀλλ᾽ ἑτέρων πολλῶν δυνατώτερος. εἰ δ᾽ ᾿Αἴδας οἱ 

μὴ ταχὺς ἦλθε, τίς ἂν ταλίχον ἔσχ᾽ ὄνομα; 

12. ΑΔΗΛΟΝ, 

Ἄρτι λοχευομένην σε μελισσοτόχων ἔαρ ὕμνων, 

Π ΘΑΡΌΤ γη. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

ΠΟΙ ΔΙΉΡ ἶτ8 5ορῖ68 Ὑοπίογιιπι ΓΘ Δ, Βοὰ σταπαϊμοτο 

Ϊ 
Ι 

Ϊ 5ρᾷ 8}115. του ῆβ ροΐεπέϊαβ: δἔ, οἱ Οὐὔειι5 {Π| 

ΨΦΊΒ 

ἄ568., Π66 ἔδΓΔΓΊΓΩ ΡΓΟΡΥΙ5-|6σ!θι5- αἰοηΐοβ βήοροϑ; 

᾽ 

ΠΟΗ, ΒΙγΙΏΤη ἐγαοΐῃιβ., ΠῚ ΤΠ ΡΊ ΘΠ 5 ΤᾶΓΟ ' 
ῬΘΓΙΒΕ δηΐτη ; ἔθ γϑγοὸ τηυϊέωτη ἀεΠουθγαηξ ΠΠϊο 

Μριηογῖδθ, τηδίθγαιι ἱπρυὶ πηῖβ ΟΠ] ορθ. 
Ουϊὰ ΠΙΟΓἕΟ5 ΘΘΠΉΪηγι5 σηδίοβ, Φαατη ἀδρθ ]θγ 

8ἃ-ΠΒουῖβ Ογοῦτ πὸ αἰ φαϊᾷθπι γα]θαηξ Ὁ 

9. ΒΑΜΑΘΕΤΙ. 

᾿ Ογρμουῖῃ ΤὨγδοῖοα ργορα οδοιπιίπα ΟἸΣμρὶ 
ΒΘΡΌΪΟΓαμ μαροξ, Μυβε Πιΐατη (ΔΙ ορο5, 

Οαϊ ΦΌΘΓΟΙΒ ράγοθαηΐξ, {υθπι ἀπᾶ ΒΘ θα ΓαρΟ5 

ἱπδηϊπηᾶ,, [ΘΓΑΓΌΓΤΩΖΙΙΘ 51 βε γα τ στο ; 

4] οἰ ἵπὶ οἵ φοπβθογδίϊο 65 τηγβίϊοαβ ἰηνθηΐϊξ Βδοοιιΐ, 

οἵ Ὑθγβιτη ἤΘγΓοΟ υἱποΐυτη οοπβέγιιχίξ ρϑᾶδ : 

«αὶ δὲ ἱπθχογαθῖ!β ἀσγαπηι ΟἸντηθπὶ οορί δέ υ:. 
εἴ ᾿πηρ᾽ ΔΟ Δ Ὀ Θὰ δηϊπηαμη ἀογη]βὶ( Ἱντὰ. 

10. ἸΝΟΕΒΕΤΙ. 

ΟΠ οΡ65 εἔ (Εαρτὶ ἤἤζιιηι ΟΥρηθα ἀοίαποξαπι 

ΡΙδηχϑγιηΐ τ ]]6- τηοαϊβ ἤανο Βίβίοηϊ 65, 

δἔ ρυποΐδ βαπείαγιηΐξ Ὀγδομΐα,, δἴτο 

ἱπῆἢοίοπίοβ ρυΐγογο ΤΗγδοῖαπι ογίΠΟΓῚ : 

δίψυθ ἴρϑεθ οὕτη βυβρίγαηέθ ρΌ]ΟὮγα- οἰ ἔμ γὰ ΤΌΘ 

δγαροσιηξ ἴπ- Ἰδοῦ τηα5 Μαβς ΡΙογί 65, 

ἀδρ!ογαηΐοϑ οδπίογομη., δὲ βἰ πη] δπηοπέδθαηξ γὰρ 5 

οἴ φυθγοιβ,, 4υδ8 ΔΙΩΔΒΠΙ ἀπΐθα του]! εοθαΐ [γτγὰ. 

11. ΑΒΟΠΕΡΊΙΑΡΙΒ. 

θυϊοθ ἢος ορὰβ Ἐγίπηςθ, ΠΟ τηᾶσηττ 4 46 ΠῚ 

υἱ υἱγρίηῖβ ἀπάθυϊσίη-ΔηΠοΤΊτη, 

[ποιθη 9 

ΠΟῚ Γαρίἀπι8 υϑηϊββοῖ, «υζρηδτη ἑαπέστη Παρ ἰξυτα-ϑξοί 

12. ἸΝΟΕΒΕΤΙ. 

Μοδο ρΡδγίυτγθηΐθῃι δ 80-Δρῖθιι5. Ραγδίογιι πη Υ6Γ ἩΥΤΩΠΟΓΌΩΝ 

Νόοη τι ριἀαβ οαυῖθβ, ποθὴ 5ἰηδ ἰθσα ἴθγαϑ : 

Ν ες σεββᾶσα ἀδ 5 γεηῖΐοβ, εἴ στδηάϊηῖβ ΠΌΤ πὶ, 
Τθεηβαΐδβσιιβ ηἶνεβ,, ΠΟΥΤΙΞΟΠΟΠΊΠΙ8 ΠΊΔΓΘ. 

Βαρίυβ τηογῖε ἴαςεβ : Μυβδγυτη ἴα ΟΠΟΤΙΙ5 ΟΠ Ϊ5 

Εἰενῖε, εἴ ἀπῖε 8}185 (δ᾽ ἰορεα ρᾶγεηβ. 

Νοβίγα φυϊά, ο Βομπηΐποθβ, ᾿πραπηι5 Ρίσῃογα,, φυδηο 
Νόοη Ροββυηϊΐ πιογΐετη Πΐ ργΟΒΊθΕΓα 55 ἢ 

: 9. ῬΑΜΑΘΕΤῚ, 

εἰς εοεΐεηι. 

ΤΗτγεϊοϊαβ. οαἶβο {πᾶ ουΪπεΐπα βιιγρῖς ΟἹ Πηριι5 

Ναΐυπι (Δ]}Π Ἰορε5 Οὐρθα σοπάϊι ᾿υπηαϑ : 
᾿ Οαΐ νδουξε 5θῆβιι ΤῸΡΟΞ., ΟΌΪ ρΔΤΌΪ ΑΥΡΟΥ, 

ὈΉΌ ΡΥ ΤΨ ΤΥ ΤῊ 

Αὐτῖθυ5 ἀγγεο 5 {Όοπ βίυρυετγα ἴα; 
Μυβιῖοα ποοῖυσηϊ τερεσῖϊ {υἱ 580 γα 1 νεῖ, 

Ὑἱηχὶϊ εἰ ΠΕΓΟΟ ΘΑΥ παπᾶ ὈτΪπια ρθε: 

Οὐ ροϊαϊξ 5:1 15 Ἰποχου 6 ΠΌΤΉΘΗ , 

Ἱπυπηΐοβαια ἀπῖπιοβ ΘΟ πο  Πἴᾶτε ᾿γτὰ. 

το. δὲ εοάξεηι. 
Βιβίομϊα ἤδυθσα ΠΌΓΙΒ, ΘΕΠῚ τηοσίιι5 ΟΥ̓ΡΠΘιι5, 

Οτρδεὺβ Οἕδρτο (]]Π]} ορεηαε 5δῖιϑ : 
Ρυποῖα ογαδηΐδηϊεϑ 510] Ὀγδοθϊα,, ῬΌΪ ΕΓ Ὲ ΠΙΡΤῸ 
Εα απο ΤἬγεββαβ ΡῈΓ σαρϊ ΟἸΏΠΘ ΘΟΠΊΔ5. 

Ιηρεπηηῖ οἰϊματο Ππάϊαπιαιρ οὈἢ 5 ΑρΟ]]ο, 

Ριευάσπι ᾿ΔΟΓΥΤΗΪ5 Ρεγηδ ποτα σθηδ, 
αι οὐ ἱπιεγιζππι ; κομυθγυπξ ρ᾽αποι 5 ΟΓΗΪ » 

Εἰ 5011 1}1}1|5 σᾶυτηΐπα βᾶχᾶ ἰγδῃ!. 
11. ΑΒΟΓΕΡΙΑΏΖΕ 

ἄε Ἐνίπμα. 

Ῥυϊοῖς εἰς Ἐτίππε ΔΒῸΓ εϑῖ, ποη πιᾶρηιϑ (84 ἃππος, 
ΥΊγρο πουύϑηι ἰδηΐτπ υἱχεγαῖ αἴψιια ἀθοθῃι), 

5εα πη} 15 ργδϑῖδῃβ 8115. ΝΊ5Ξ: ἰαΐα ᾿α] 5βθηὶ 
Ταπι οἰΐϊο τη6, οὐὐὰ5 φίογια ἰδπῖδ ἴοτγεὶ ἢ 

12. ΙΝΘΕΕΤΙ, 
αἴ δαάεπι. 

πὶ ῥᾶγῖβ φεϊεγπα πα τ 61} 115 ΟΑΥΤΏΪΏΙ 5 ὙΕΓ, 
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ἄρτι δὲ χυχνείῳ φθεγγομένην στόματι, 

ἤλασεν εἰς Ἀχέροντα διὰ πλατὺ κῦμα χαμόντων 

Μοῖρα, λινοχλώστου δεσπότις ἠλαχάτης" 4 

σὸς δ᾽ ἐπέων, Ἤριννα, χαλὸς πόνος οὔ σε γεγωνεῖ 

φθίσθαι, ἔχειν δὲ χοροὺς ἄμμιγα Πιερίσιν. 

ι8. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂, οἵ δὲ ΜΕΛΕΑΤΡΡΟΥ͂. 

ΠΓαρθενικὰν νεάοιδον ἐν ὑμνοπόλοισι μέλισσαν ᾿ 
Ἤρινναν ᾽, Μουσῶν ἄνθεα δρεπτομέναν, ᾿ 

“Αδας εἰς ὑμέναιον ἀνάρπασεν. Ἢ ῥα τόδ᾽ ἔμφρων 

᾿ εἶπ’ ἐτύμως ἃ παῖς" « Βάσχανος ἔσσ᾽, ᾿Αἴδα. » 

14. ΛΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Σαπφώ τοι χεύθεις, χθὼν Αἰολὶ, τὰν μετὰ Μούσαις 
ἀθανάταις θνατὰν Μοῦσαν ἀειδομέναν, 

ἃν Κύπρις καὶ "ἔρως σὺν ἅμ᾽ ἔτραφον, ἃς μέτα Πειθὼ 

ἔπλεχ᾽ ἀείζωον Πιερίδων στέφανον. ; 
“Ἑλλάδι μὲν τέρψιν, σοὶ δὲ χλέος. ὯὮ τριέλικτον 

Μοῖραι δινεῦσαι νῆμα χατ᾽ ἠλαχάτας, 

πῶς οὐχ ἐχλώσασθε πανάφθιτον ἦμαρ ἀοιδῷ 

ἄφθιτα μησαμένα δῶρ᾽ Ἑλιχωνιάδων; 

186. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Οὔνομά μευ Σαπφώ: τόσσον δ᾽ ὑπερέσχον ἀοιδὰν 
θηλειᾶν, ἀνδρῶν ὅσσον ὃ Μαιονίδας. 

10. ΠΙΝΥΤΟΥ͂. 

᾿Οστέα μὲν καὶ κωφὸν ἔχει τάφος οὔνομα Σαπφοῦς" 
αἱ δὲ σοφαὶ χείνης ῥήσιες ἀϑάνατοι. 

11. ΤΥΛΛΙΟΥ͂ ΛΑΥΡΕΑ. 

Αἰολιχὸν παρὰ τύμόον ἰὼν, ξένε, μιἡ με θανοῦσαν 
τὰν Μυτιληναίαν ἔννεπ᾽ ἀοιδοπόλον᾽ 

τύνδε γὰρ ἀνθρώπων ἔχαμον χέρες " ἔργα δὲ φωτῶν 
᾽ νι, γε , Ὑ ἐς ταχινὴν ἔῤῥει τοιάδε ληθεδόνα. 

Ἢν δέ με Μουσάων ἐτάσῃς χάριν, ὧν ἀφ᾽ ἑχάστης 
ν 7 Υ »,Ο ἢ“ 4. 5 , δαίμονος ἄνθος ἐμὴ θῆχα παρ᾽ ἐννεάδι, 
, « κι. κὴ “ 3 ΄ ΝΜ γνώσεαι ὡς ᾿Αἴδεω σχότον ἔχφυγον " οὐδέ τις ἔσται 

᾿ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΖ ΡΑΙΠΑΤΙΝΙΕ Ξ ἐτν Πἢ 

τηοάοσαδ οὐρηὶ ἸΟαιΙΘη ΠῚ ΟΥ̓Θ τ 

ΡΘΡυΝΕ ἴῃ Αοδογοηΐοπὶ ΡδΥ Ἰαΐδιη ὑπάδηι ΤΟΥ ΠΟΤΕ Π 

Ραγοδ, ᾿ἰπο-οχίξ ἀοιηΐπᾶ οοἱὶ : [πο 

564 ἔπ} ΟΔΥΤΉΪ ηπ πη, ὁ ἘΤίππᾶ, ΡΟ] Οἤσαμη ορτιβ οἸδιηδί ἔθ 

ῬΟΥΪ586, 864 Δρθῦδ ΘΏΟΓΟΒ. οὶ Ῥίον αἰ α5. 

13. ΠΕΟΝΙΡ,Ε, αἹϊ5. ΜΕΠΕΆΘΒΙ. 

ὙἸΡρΙ θη. ΠΟΥ - ΔΓ ΪΠ8- Πα θηΐθιη, πίον Ροθίδϑ ΜΝ 

ΕΙΠηΔη, ΜΈΒΔΓΙΙΩΥ ΠΌΓΟΒ Ἰοσοηΐθιη, 

Ογοιιβ 'π πυρίϊαβ ταρυϊξ. σᾶπο μος ργιάθηβο. 

το αἰχὶξ ρΌ6]1ἃ : « Τηγ ἀτ18 65. ΟΥ̓. ν 

14, ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΙΙ. 

ϑδρρῃοηθιι ἰρίίαν οομα δ, (6118 “ΕΟ α,, Πάτα οὐτὴ Μιϑὶ5 

ἱπητ ΓΔ] 1018 τη οὐ [8] 6} ΜΙ βΆΤη οδηΐαίδγῃ., 

4υδηὶ ΟὙΡΥΪβ οἵ ΑΥ̓ΛῸΣ ππὰ οἀποαταηΐ, αἀυδοῦμ. ϑυδᾶα 

[οχοθαΐ ΒΘΠΙρ θγπᾶμὴ Ῥίον ἀτπιτ ΘΟΓΟΠᾶΠῚ, 

ατροῖῶ φυϊάθηι γοϊυρίαίοι, Εἰ] γϑῦὸ σ]οδίατη, Ὁ (δι -οῖο- 

Ῥαγοδο ΠΠ] αγ τοΟΥ θη 68 ἴῃ οΟ]0, [πηϑυδί 

ΟἿ ΠΟῚ ΠΟΥ ΪΒ[15 ῬΥΌΥΒ115- 1Π 46] ΘΌ ΠΟ τὴ ἀἴθην οδηΐτϊοὶ, 

4υῷ φίθγῃα θχοορί(ανι ἄοπὰ Ηρ οοηΐ τὴ ἢ 

15. ΑΝΤΙΡΑΤΗΙ. 

ΝΟΙΊΘῊ ΠΝ Θάρρο ; ἰδηξαμηαι 6. Βα ρογαυὶ οδηΐα 

ΤῊ] ΘΓ68., ΥἱΓῸ5 Ταυδηΐατη διρογαυὶί Μεοπά68. 

106. ΡΙΝΥΤΙ 

Οϑϑὰ αυϊάθιη οἵ σησέαμη ἔυγηιι8 Βαθθῇ ποθ ΒΔρρμῦβ, 

ἀοοίδ γΟγῸ 6}115 ΟΔΡΤΪ πᾶ δι} ἱτητηου Δ}. ἡ 

17. ΤΌΠΠΠ ΤΑΌΒΕΖ. 

«Ἐοϊίαμι ρυ ουρυ  ἀθη8. ΒΘΡΌΪΟΡΓΠΙ, ΠΟΘΡΟΒ., Π6 ΠΊΟΥ- 

αἰο, ΜΙ]Θη σᾶτη οδη ΓΙ ΟΠ : [ἔπᾶπ τὴ6 

ἰοῦ δηΐπὶ ΠΟΙ πα ΡΥΔΓΙηΐ Τηδη118, δὲ ΟρΘΓἃ ὙΪΓΟΓΌΠΩΙ 

ἴῃ ΟΘΙΘΓθῖὴ ταπηΐ (4]16 ΟὈἸἱΥ]ΟΠΘῖη. 

51 Ὑ67Ὸ ἰῃ-Τὴ 6 ΜΑΙ βρθοίδϑ σγϑίϊδιη, {ΔΓ ΌΓΩ ἃ Φαδαι 6 

ἄἀδὰ ΠΟΓΟΙῺ τ 8 ΔΡΡοϑαΐ που ὈΥ]8, 

80165 τὴ 6 ΟΥΟΐΪ ἔδΠ ΌΓἃ5 Οὐ σίβ86., ΠΘαα8 οΥἱ Ὁ]}8 

ἘΌΠαΙ ΟἸΟΥ"ο5 ἀπηι ἰμα ᾿ἰπσιια 50Π08, 

Ἀοβπᾶ ΡΘΡ ἀμ νΑγιιπ ἰ8 ἔου᾽ ΑΟΠ ΡΟ 5. δ ἀπ 5 
Ῥαγοᾶ, 0105 ΥἸτδ ῬΘηβἃ ἰγΠΘ 115 ΘΓ. 

δά ἀσοίτι5. ἰΠον 1116 ἴατι5 ἴθ ὙΊ ΓΘ οἰδηιαΐ, 

Ενιππᾶ, εἰ Μιυβὰβ ἰπίοῦ ΒάΡΘΡῈ. ΟΠΟΙῸ5. 

13. ΤΕΟΝΙΠ.Ὲ, 

ἐἶ6 δαάφηι. 

ἘΤΙΠΔ. ὙἸΡ 1} 6} ΜΑΙ ΊΜ} ΘαΡΡΟΙ 6 ἤογεβ, 

υς ναΐθϑ ἰηῖον ἰδοῖα υὙἱγα]γαΐ ἃ} 15, 
Δἀ βιὰ ἴϑνὶ Ρ]αΐοπ ΘΟμ πα θΪὰ : γὸ ρα ρα 6} }ἃ 

Ὀιχοναῖ : Ο Ρ]αΐοη, ᾿πν ἀτι5 65 ὨΙ Πλἢ1Π}. 

15. ΑΝΥΙΡΑΤΆΙ, 

6 ϑαρρίιο. 

ϑρ0})0Ὸ Πομηθὴ οραϊ : ἰδπίαΠν πλΠ 16 υἷα υἱοὶ 

Ολνἶπα., ἴὰ φυδηΐαπη Υἱηοἷβ5,, ΗΟΙΏΊΘΓΘ, Υἱγοβ. 

106. ΡΙΝΎΤΙ, 

ὁ εαάεηι. 

Οϑϑὰ ἰθηδῖ ϑαρρῃύδθ οἵ ΠΟΠΊΘἢ ᾿π8Π6 ΒῈρυ ΟΠ πη, 
Ποοῖὰ 56ἀ 1}}118 ΟΡ ΪΠἃ ΤΟΣ 6 οαΓΘηΐ, 

17. ὙΌΣΠΙΙ ΤΑΌΒΕΦ“, 

εἶδ εαάϊοιι. 

Μοιγίιᾶ π6 ἀΐοαν 1101 ναΐθβ ἐχ ΜΙ] αμὰ, 

ΕοΙἸοιιπι φα δα }5. ΘΟΠΒΡ1οἷ5 ἤηο ἰυμη } 11}. 

Ἡύυπο ΒΟΙΜΙΠΙΠῚ 5 ΓΟΧΌΓΘ ΠΏ: ἂἵ ἰδ] ὰ 4116 ϑυπῖν 
Ἠδὸο οἷΐο πηου ἴα] 65 ἀΘΠΊ ΘΠ] Ἶ558 50] 6 ηΐ, 

Αἱ πιὸ ἀοοία πούθ πὶ Ροδβοᾶβ 81 ἀοηᾶ ΒΟΓΟΓΙΙΠῚ » 

Πομὰ πούϑπὶ ΠΠ 0) 15 4125 ΕΓ ΡΌΘΓΟ Π16]5» 

᾿Αρηοβοᾶβ Π16 ᾿ὕγ8 Π160 ΘΟὨ ΘΠΊΠΟΓΘ ΠΊΟΡ ΘΠ 1 



τῆς λυροῦῖς Σαπφοῦς γώνυμος ρῶς 

Ἅε ἈΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛ. 

᾿Ἀνέρα αὐ πέτρη τεχμαίρεο. Λιτὸς ὃ τύμξος 
᾿ς ὀφθῆναι; μεγάλου δ᾽ ὀστέα φωτὸς ἔχει. 
Εἰδήσεις Αλχμᾶνα, λύρης ἐλατῆρα Λαχαίνης 

ἔξοχον. ὃν Μουσέων ἐννέ᾽ ἀριθμὸς ἔχει" 
χεῖται δ᾽ ἠπείροις διδύμοις ἔρις, εἴθ᾽ ὅγε Λυδὸς, 
εἴτε Λάχων πολλαὶ μητέρες ὑμνοπόλων. 

19. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Τὸν χαρίεντ᾽ Ἀλχμᾶνα, τὸν ὑμνητῆρ᾽ ὑμεναίων 
λύχνον, τὸν Μουσῶν ἄξια μελψάμενον : 

τὐμδι ἔχει, Σπάρτας βεγάλαν χάριν, ἔνθ᾽ ὅ γε λοῖσθον 
ἄχθος ἀποῤῥίψας οἴχεται εἰς ᾿Αἴδαν. 

20. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

᾿Ἐσέδέσθης, γηραιὲ Σοφόχλεες, ἄνθος ἀοιδῶν, 
οἰνωπὸν Βάχχου βότρυν ἐρεπτόμενος. 

21. ΣΙΜΜΙΟΥ͂ (ΘΗΒΑΙΟΥ.. 

Ἵὸν σὲ χοροῖς μέλψαντα Σοφοχλέα, παῖδα Σοφίλλου, 

τὸν τραγιχῆς Μούσης ἀστέρα Κεχρόπιον, 
πολλάχις ὃν θυμέλησι χαὶ ἐν σχηνῆσι τεθηλὼς 

βλαισὸς ᾿Ἀχαρνίτης κισσὸς ἔρεψε χόμην, 

τύχθος ἔχει χαὶ γῆς ὀλίγον μέρος - ἀλλ᾽ ὃ περισσὸς 
αἰὼν ἀθανάτοις " δέρκεται ἐν σελίσιν. 

22. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

ΕΟ ΣΎΨΩΣ 

Ἦρέμ᾽ δπὲρ τύμόοιο Σοφοχλέος, ἠρέμα, χισσὲ, 
ἑρπύζοις, χλοεροὺς ἐχπρογέων πλοχάμους, 

καὶ πέταλον πάντη θάλλοι ῥόδου, ἥ τε φιλοῤῥὼξ 
ἄμπελος, ὑγρὰ πέριξ χλήματα χευαμένη, 

εἵγεχεν εὐεπίης πινυτόφρονος, ἣν ὃ μελιχρὸς 
ἤσχησεν Μουσέων ἄμμιγα χἀχ Χαρίτων. 

ΘΑΡΌΤ ΥΗ. ἘΡΙΟΠΑΝΜΆΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. ΤΊ 

Ἰντίοο ϑδρρῇῃϊβ 5ϊ1Π6- Ποιηΐηθ 50] (65). 

18. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΕΒΒΑΙΟΝ. 

ὙἹΓαπ Π6 ἰπαΐοα 6 ϑᾶχο. ΤΘηῈ6 ΒΘΡΌ]ΟΓ ἢ 65 ἐ 

δαεροεξα9 δὲ τηᾶσηΐ οβϑὰ υἱγὶ Παρϑξ. 

Νόβ6 68 ΑἸοτηδηθιη, ᾿Ὑγὸ ΡΟΪ]βαΐογθιη 1,δοῦθα 

Θχϊμηϊο τη, ΦΆΘ ᾿ΠΟΥΘ ΠῚ ΜΙ ΒΔΓ ΠΕΙΠΊΘΓ 5 παθοῖ; 

βίαΐίψιε ἱπίοι- ἀπ 8 σοη ἰποηΐθ8 115, αΐγαπι εἷς 5} ΤΠ νάυ5, 

8 [ΔΘ0η : τη]: διέ τηδίτοβ ροδίδγιιπι. 

19. ΓΕΟΝΙΌ 

Ψασυπάμππι ΑἸοΙηδηθιη,, ἐδῃζογοτα ΠΡ 18} 1π|Π}- Δ τη πι!"ἢ 

οΥσηῖη, Τυΐϊ Μυ515 αἴσηα ρβ8 6 )αί,, 

ΒΘρΡυΪ]ογατη μαροί,, ϑραγίςθ πηᾶσπάτγῃ σταίη, α] α] εἴπη 

ΟἾΘΓΟ δρ᾽θεΐο, ΔΌΪΈ δὰ Τηΐδτοβ. 

20. ΒΙΜΟΝΙΘΌΙ5. 

Ἐχϑιϊποίαβ-65, β6πθχ ΒΟρΠΟΟΪ65, 05 σαπίογυτη, 

Υἱηϊ-οοἸογο- ἰποΐίδπη ἀντ ΒΔΟΟΝΐ οοτηθάρθηβ. 

21. ΒΙΜΜΙΞ. 

Τὸ «υὶ “Πουὶβ. οθεἰπίβεϊ, ΒορῃοοΙθπι, ΠἸα τὰ ΒΘ ρΡΏΪΠΙ, 

ἰγασίοςθ Μυβῶ 5[6}18π Οδογορίδμῃ, 

4Όθπὴ 5606 ἰη-{Ὠγτγηθ]6 οἵ ἴῃ βοθηΐβ ΠΌΓΟῚ5 

οὐἶβρα Αοδδγηϊξοα ἢθάθγα σογοηδυῖξ σοι ηδηι, 

δϑρυ]ογύτη Βαρϑὲ δὲ ρᾶγυα Ῥᾶγβ ἴθυτ : βθα ἰῃ θη 5 

δοσαπ πη οΥ Δ} 0115 {6 υἱάδθξ ἰη ῥδρίηϊβ. 

22. ΕΣΒΡΕΜ. 

Ουϊοίο Βυργα ζὰτη Ὁ] τ ΘΟΡἤΟΟ 15, ταϊοέθ, μράθγα, 

ΒΘΓΡᾶ5, Υἱγ 65 δα πάθηβ. ΘΟΙηδ5, 

οἵ ΓοἸστη ὑδρίας Πογθδΐ γοβεθ, οἵ πνδ8- ΔΉ ἢ 5 

ΥἹΕΒ., τη 0}1658 οἰγοὺτη ΡδΙ πη 65 Γὰπάθης, 

ΡΓΟΡίου ἀοοίγί παι βαρ θηΐθῃ, {πϑγὴ τῃϑ] } ξπ5 116 

Θχθγουξ οχ Μυ515 ραυ ον οἕ αγδί 8. 

Νὰπι 5ἰπε 30] ϑαρρῇῃῃὴδΈ ποπηῖηθ πα} ]} 5 εΥϊῖ. 

18. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΚΒΒΑΓΟΝΊΓΕΝΘΒΙΒ, 

ἐδ Αἰσπιαπε. 

Νὲ ϑ38Χ0 πιθῖϊγα ΥἹΡΌΠῚ : 31 υἱΐα Ξε ρι ] ΟὨ σι ΠῚ 
Αβρίεῖβ, δ τπᾶσηϊ ναὶϊβ ἰά οὐϑὰ ἴερὶϊ. 

ΑἸοπῆᾶη ποπίθη μαθεῖ, οἰ μαγαην ρυϊξαγα 1 ΟΡ Δ ΠῚ 
ΟΡ ϊπιιβ, εἰ Μιυῖβ δά ἴτι5 ᾿ρ5α πονεη. 

(εγίαπηθπ ἱδυγὶβ ΘΟ ΠΣ] ΠΪ5.,), 8 ΟΥΙρίης Τγάιις, 

Απ [800 ; ΠΟῚ 5 Ρ]6ῈΧ ν δι! 5 ὁϑὶ ραϊτία." 

109. ΨΕΟΝΙ.“, 

εἶς εοάεπι. 

Ἐργεδίαπι σε! εῦγατα ἰμοσὸβ ΑἸἰοσιαηα ψρά θβ, 

ΟὟἱ οεοϊηϊξ Μιιβὶβ ἀΐσπα βδογαῖίιιβ Οἱ ου, ν 

ὙΤοῦγὰ ἰερὶϊ. θεὰ, ϑρατία., ἰθὰ εβὶ ἷο δ]ουῖα,, τα 

[γάυβ, τερπᾶ ρείθηβ ᾿ηΐεγα,, [ἴθ οῖῖ ΟΠῈ5. 

20. ΦΜΟΝΤΟΌΣΞ 

ἐἶε δορἰιοείε. 

ΕἸοβ γαΐυπι ϑορἤοϊεβ, σαπθμῖθιι5 οοοἰ 15 ἃΠηΪ5., 

Πυπὶ 5 γἸηρὶῖ ἴδυσοβ ἀνὰ οοπιοβία ἴυᾶ5. 

21. ΒΙΜΜΙΩῈ ὙΒΕΒΑΝΙ; 

ἄε εοάεπι. 

Ὀεραπίαία μου β ΘΟρΠ οἾ65 ρτορπδία ϑορ ἶο, 
Οὐεπι νοεαῖ Αοἴεουπι Μα38 ἐγασοράα {0 ᾺΓ ; 

Οὐι5 ἀρυά 5βεθπᾶβ εἴ ρυ]!ριῖα 5θ ρα σαρ!!} !ο5 
Τοχῖς ΑΟΒαγπθηβὶβ ΒΔΟΟ ἶσα ἔγοης μάθης : 

Ῥαγνὰ ᾿ϊἰσεῖ ἰῈ εοπάαϊ Ἠυμηιι5, ἴδ, [6 ΠΊΡΟΥῚ5 ΟΠΊΠΘ 

Οιοά νεπῖΐ, ἰπ οπαγία ΠΟ πιουϊθηίθ υἱάσι. 
4 

22. ΕΥΌΒΡΕΜ, 

εἶὲ εοάεπι. 

ποῖα αἰ ν πὶ οἰγοῖπὶ ἢέδο πο ππηθηΐα 500 106} 15 
5εγρί [6 ρδυ]αῖῖπι, βεγριῖα τὸ μθάογω. 

ΕἸογεαῖ 16 116 γ ΡΠ Π8 ΤΌΞα,, 58 Χδ 486 ἀμπιγᾷ 
ΨΠς ἀπιδης Ταπάαὶ ΡΥδολεἶα Ἰθπῖα ΒΌΡΕΓΙ. 

Ηδῶς τηεγῖϊα εϑὶ ἰδουηιία ΥἹΓῚ δαρι θα, πη. }]4 

Οιὐνῷ γε! εηβ Μιβᾶ5 μ)Ἰβοι εἴ ὙἜΈΠΘΓ65. 



278 ΑΝΤΗΟΙΌΘΙΖΕ ΡΑΒΑΤΙΝΑ, 

248. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Θάλλοι τετραχόρυμδος, ᾿Ἀνάκρεον, ἀμφὶ σὲ χισσὸς, 
ἁδρά ἔταλα" ἅθρά τε λειμώνων πορφυρέων πέταλα 

πηγαὶ δ᾽ ἀργινόεντος ἀναθλίδοιντο γάλακτος, 
εὐῶδες δ᾽ ἀπὸ γῆς ἡδὺ χέοιτο μέθυ, 

“ ,ὔ ᾿ ͵ " ’ὔ 7 ΕΣ 

ὄφρ χέ τοὶ σποδιή τε καὶ ὀστέα τέρψιν ἄρηται, 

εἰ δή τις φθιμένοις χρίμπτεται εὐφροσύνα, Σ 
ὦ τὸ φίλον στέρξας, φίλε, βάρθιτον, ὦ ὦ σὺν ἀοιδᾷ 

πάντα διαπλώσας χαὶ σὺν ἔρωτι βίον. 

24, ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ἡμερὶ πανθέλχτειρα, μεθυτρόφε, μῆτερ ὀπώρας, 
οὔλης ἣ σχολιὸν πλέγμα φύεις ἕλικος, 

Τηΐου ἡήσειας ᾿λναχρείοντος ἐπ᾽ ἄχρη 
στήλῃ χαὶ λεπτῷ χώματι τοῦδε τάφου, 

ὡς ὃ φιλάχρητός τε χαὶ οἰνούαρὴς φιλοχώμοις 
παννυχίσιν χρούων τὴν φιλόπαιδα χέλυν, 

χὴν χθονὶ πεπτηὼς, κεφαλῆς ἐφύπερθε φέροιτο 
᾿ς ἀγλαὸν ὡραίων βότρυν ἀπ᾽ ἀχρεμόνων, 
χαί μιν ἀεὶ τέγγοι νοτερὴ δρόσος, ἧς ὃ γεραιὸς 

10 λαρότερον μαλαχῶν ἔπνεεν ἐκ στομάτων. 

ΒΈΝς 

.“᾿, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ὗτος ᾿Αναχρείοντα, τὸν ἄφθιτον εἵνεκα Μουσέων 
ὑμνοπόλον, πάτρης τύμῴος ἔδεκτο 'Γέω, 

ὃς Χαρίτων πνείοντα μέλη, πνείοντα δ᾽ ᾿Ερώτων, 
τὸν γλυχὺν ἐς παίδων ἵμερον ἡρμόσατο. 

5. Νοῦνον δ᾽ εἰν ᾿Αχέροντι βαρύνεται, οὐχ ὅτι λείπων 
ἠέλιον, Λήθης ἐνθάδ᾽ ἔχυρσε δόμων " 

ἀλλ᾽ ὅτι τὸν χαρίεντα μετ᾽ ἠϊθέοισι Μεγιστέα, 
χαὶ τὸν Σμερδίεω Θρῆχα λέλοιπε πόθον. 

Μολπῆς δ᾽ οὐ λήγει μελιτερπέος, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐχεῖνον 
10. - βάρόιτον οὐδὲ θανὼν εὔνασεν εἰν ᾿Ἀἴδη. 

Σ 23. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΠΟΟ - 

ΕἸογθδΐ ψφιυδίθυ ηἶ5- ΘΟ ὈΪ8, Ἀπττες αἰγοῦμ ἴδ μοάοια, 

οἵ (θποῦὰ ργαίογατι ρα ΡΟ Θουατη [ο]ϊὰ ; 
[οηΐ65 δαΐθη σα Πα 4] Θχρυϊπηδηξαν Ἰδοί5., 

οἵ ὈΘΠΘ6-Ό] 68 6 ἴογγὰ ἀυ]οα Γὰπἀδίυν (θέσι, 

αὐ {Π0Ὶ ῬαΪΥ 8 οἵ οδβὰ ἀοϊθοίοηξαγ, 

81 συϊάθη) «4 ὰ8 ἀοίμη 8. ἀρργορίηααδί εἰ εἴα, 

Ὁ διηΐοθ,, (αἱ δηλ οπὶ [Οὐ θα 5 θαγ ἰἕοη ! ὁ 4] οαπὶ οαδῖα 

ΟἸΠΘΙὴ ἐγαηαίαβίϊ δὲ Ομ ΔΠΊΟΓ υἱΐαμη ! 

24. ΒΙΜΟΝΙΌΙΒ. 

Ὑ 5. ΟΤἢΪἃ- ΤΩ] Θἢ5, Υἱηϊ-πιγἶχ, ταδίου υἱπαθιῖθο, 

οὐῖβρθ 4 ΕΓΥ ΠῚ ῬΙΘΧῸΠΙ σοηθγὰ5 οἰαν οι 8, 

ΤΟΙΪ ογοϑοᾶβ ΑὩΔΟΓΘΟ 8 ἴῃ ΒΌΤΩΠΊἃ 

ΟΟἸαΠπἃ δὲ ῬᾶΓγο Θ0}16 ᾿] 5 ΒΟΡυ]ονΐ, 

αἰ ΠΟΥ - ΔΙΔ 8 δὲ ὙΠ -ΘΓΑΥΪ5 ἱΠ- ΟΠ ΒΒ 615 

ῬΘΥΥΡῚΠΠ15 ΡΌ]58η5 ᾿αΥΘἢ68- ΔΙ ΔΗ ΘΙ ̓ ΥΓΆΠῚ, 

οἔϊδπι Βα Πηΐ ᾿δΟΘ ἢ5., ΒΌΡΘΙ οἀρί6 βαο-ίονγαϊ 

ῬΥΦΘΟΪΔΓ ΔΓ πΥδΤ Τηδ 8. ἃ ΓΔΟΘΠΊΪδΒ : 

οἵ ΒΘΙΏΡΘΓ {ἰησαΐ ΠΠὰπὶ οἱηιὶ γτὸ8 Βυτηϊάαμη, αὐο νϑίαϊ 

Β.ΔΥΪΟΓ ΓΘ ΠΘΙῸ ΒΡ Γαΐ χ οὐδ. 

ῶ5. ΕΌΒΘΕΜ. 

Ηοο Αηδουθοηΐθῃι, ἱμηπου ἴ8] 6 πὴ ΡΟΥ Μιιβὰ8 

ῬΡοθίδιῃη, Ῥδίν δ Βδρυ!ογυμ γοοθρὶΐ Τοὶ, 

41 αγαί8 βρί γδηΐξἃ οδυ μηδ οἵ βρ γδηΐξία ΑἸΠΟΙ 68, 

ἴῃ ΒΌΔΥΘ ΡΌΘΙΟΓΙΠ ἀοϑι θυ απι οοποϊπηδνυξ. 

ὕπο δυΐθηι σγαγαίαν ἴῃ ΑΘΠθγοηΐθ.,, ποθὴ δο- (ποᾶ ᾿ἱπα θη 5 

50] 6, ΟὈ] Υ]Οἶ8 ἢΠ1ὸ δάδρίιϑ οϑέ ἀουηοβ, 

56 φυοαᾶ Δι, ΔΒ] Θὰ ἰηΐου ᾿πυθηθ5 Μορίβέθυμῃ, 

οἱ ϑιηογάϊθ ΤΠ γδοϊσυμ ΤΟΙ ΦαΪΕ δι ΓΘ. 

Οδηΐαπ) Ὑ6]Ὸ ΠῸη ἀδβίηἰζ τηθ]] ἔτη, ποάαθ δάμας ΤῊΝ 

ΒΑΓ ΓΟη, ΠΘ του φυΐάθμ, βορίνἱξ ἴῃ ΟΥοο. 

23. ἈΝΤΙΡΑΊΒΙ ΒΙΠΌΝΙΙς 

εἷὁ παοσνοοπίεο. 

ΟἸηραῖ, ΑἸδοΡΘΙο ἢ, ΙΔ ΓΌΡΙΟΧ ἴππὰ Ὀαδῖα ΘΟΥΥ 18, 

Εἰ αιῷ υθρηδηΐϊθβ ΡΌΓΡΌνα γὙΘϑι} ἈΡΤΟ5. 

ἘΌΠΙΙΡα5 δπηδπϑῖ ἰνοὶ θοπὰ οορὶᾶ ᾿δοῖ 18, 
Επηάαϊ Θἀογ δι] μοοι]α ἰουτὰ ΠΊΘΤΪ, 

1Π| οἴπορο8 μα θθδηὶ ἀπὸ ἀδ]δοίεμτιν, εἴ οβϑᾶ 
51 φυϊά ἀυ]οδ τάηθη ΜΔ θλῖι5. 6556 ρμοϊεβῖ. 

Ὁ οἱ σαγὰ ἴμ1Ὁ 5ΘΠΊΡΟΙ ᾿γγὰ., ΥἹ Δ 416 ΔΠΊΟΓΘΒ 
Το} οἱ ἃυραϊοβ νϑ! Ποαῖα πο άο95 ! 

" 2ή. ΒΙΜΟΝΙΠ.Ε, 

εἰς δοάεηι. 

Τἴα ΤΠΘΥῚ Ὠδῖ6 1" {1188 ΟΡ 5 ρ5 ΠΟΙ ΠΥ ἀνὰ8 
ΙῃτΟΧῚ5 θη 115. ΘΌυΙα ΡΑΙ ΠΔ 1}, 

Εγόομάδ τὰ νον Α ηδογοϊοιἴα σο] πη ὰ 

ιυα ποίαϊ, οἴ [θη 15 {τὰ 56 ΡΟ Ια} ὨΠΠῚ115Σ 

ΠῚ 5116 1|5. ὙἹῺΪ ΘΟΠΙΠἸΘβϑαϊου 116 Ρ6 1 ΟΠ ΠΩ, 

Νοοῖΐεπι ἐδ ρα θῦὶ ρυ]βοῖ ἅπιογα ὁπ θίγη, 

Νίιης δἰ! π6 ἰδραὶ 46 ῬΌ] ΟΠ ΡῚ5 ἴδοϊα γᾶοθηῖς 
Ιῃ ἰθυγᾶβ ἰαρϑὶ [δϑῖδ σουο πᾶ οδριΐ, 

Νδο ΒΡΟΙΩΙ 511 ΤΟΥῚ5 ΘΡ 6115, 410 ἀπ] οἷτι5 ̓ ρ80 
ϑρ γᾶν ἸΘρΡΙΔ0 σάΓηγδ 80 ΟΥΕ 56 Π6Χ. 

5. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

εἰ οοάεηι, 

γιΙοϊαγιπι, ἀππι Ὠλιηάιι5, ΑἸδογοἰοηΐα (ἰδηχα 

ΜποΓΙΡι5 ΘΟ πα ραῖνία ἴευτα Τ608 : 

Οὐ ι1ι5. ἀπηορηᾶ ἰ0605 Βρίγαῃὶ οἵ πϑοῖδι' ἈΠΊΟΡΕΠῚ 

Οομάϊϊα ἴΟΥ ΠΊΟ515 οαυ μι ηὰ (6 ΡῈ 6 ]8. 

Νυπο Αοπεγοηΐα ἀο]εῖ 501115 5101, Ποὴ 418 γερυΐ 

Ἀαρίυ5 δά ἴθ Γ ὩΣ πῸ}01}8 5016 οἀγεῖ, 

5864 συϊα πης ᾿ανθηιπὶ ἀο]θοῖαϊ οογάα Μερίβἴθιιϑ 

Π)]οἷβ, οἱ ᾿ποθπαϊὶ διηθυάϊα ΤΏγαχ 81108. 
ΝΌΠΙἃ ἰδηῖθὴ οδηϊαβ ΟὈἸ να : θᾶγ το 5 1Π] 

ΒΙαπάα ἢθο ἴῃ 1115 5646 51|16ηἴθ6 8ι1οῖ. 



Ὕ 
ΓΝ 
; 
» 

Τὺ 

ο΄ 46. ἈΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 
᾿ΞΕῖνε, τάφον παρὰ λιτὸν Ἀναχρείοντος ἀμείδων, εἴ τί τοι ἐκ βίδλων ἦλθεν ἐμῶν ὄφελος, 
᾿ σπεῖσον ἐμῇ σποδιῇ σπεῖσον γάνος, ὄφρα χεν οἴνῳ 

᾿ ὀστέα γηθήση τἀμὰ νοτιζόμενα, 
ὡς ὃ Διωνύσου μεμελημένος εὐάσι χώμοις, 

ὡς ὃ φιλαχρήτου σύντροφος ἁρμονίης, 
᾿“μηδὲ χαταφθίμενος, Βάχχου δίχα τοῦτον ὑποίσω 

τὸν γενεῇ μερόπων χῶρον ὀφειλόμενον. 

τ᾿ 27. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Εἴης ἐν μαχάρεσσιν, ᾿Ἀνάχρεον, εὖχος Ἰώνων, 
υἱὴτ᾽ ἐρατῶν χώμων ἄνδιχα, μήτε λύρης" 

ὑγρὰ δὲ δερχομένοισιν ἢ ἐν ὄμμασιν οὖλον ἀείδοις, 
αἰθύσσων λιπαρῆς ἄνθος ὕπερθε χόμης, 

ἠὲ πρὸς Εὐρυπύλην τετραμμένος, ἠὲ Μεγιστῇ, 
ἢ Κίχκονα Θρηχὸς Σμερδίεω πλόχαμον, 

ἡδὺ μέθυ βλύζων, ἀμφίδροχος εἵματα Βάχχῳ, 
᾿ ἄχρητον λείδων νέχταρ ἀπὸ στολίδων. 
Τρισσοῖς γὰρ, Μούσαισι. Διωνύσῳ χαὶ Ἔρωτι, 

πρέσδυ, χατεσπείσθη πᾶς ὃ τεὸς βίοτος. 

28. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

τ 
Ὡ ξένε, τόνδε τάφον τὸν ᾿Ἀναχρείοντος ἀμείδων, 

σπεῖσόν μοι παριών " εἰμὶ γὰρ οἰνοπότης. 

29. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Εὕὔδεις ἐν φθιμένοισιν, ᾿Ἀνάχρεον, ἐσθλὰ πονήσας, 
εὕδει δ᾽ ἣ γλυχερὴ νυχτιλάλος χιθάρη" 

εὕδει χαὶ Σμέρδις, τὸ Πόθων ἔαρ, ᾧ σὺ μελίσδων, 
βάρδιτ᾽, ἀνεχρούου νέχταρ ἐναρμόνιον. 

᾿Ἢϊθέων γὰρ [Ἔρωτος ἔφυς σχοπός “εἰς δὲ σὲ μοῦνον 
τόξα τε χαὶ σχολιὰς εἶχεν ἑχηδολίας. 

ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΆΜΜΑΤΑ ΘΕΡΟΌΠΟΒΑΙΙΑ. 919 

20. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΗ͂Ι. 

Ηοβρθβ,, ΒΘρΌΪΟΓ τη ῬαΓΥ πὶ ΑΠΔΟΓΘΟ 5 ργφουγίθηβ, 

5ὶ ἘΡῚ οχ ᾿ἰθτῖβ ΔΙ 485 υϑηϊξ τηϑῖβ ἀ58, 

ἘΠΠπᾷ τη6Ὸ Εἰπουῖ, 0 ἀοϊοεΐδιηθπέυτη, πὶ υἷπὸ 

τὶραΐα οδϑϑὰ σδυδοδηΐ μηθ8 : 

αὐ οσὸ ΒΔΟΘΝΪ ξἔυοπβ δυδης 5. ΘΟΠῚ5βδ  οηθῈ18., 

Θ6Ὸ ΤΠΘΓΌΓΩ-ΔΙΔΠΕἾ5 ΔΙῸ ΠΙΠῸ5 ΠΔΥΓΊΟΠΪ86, 

π6 ἀοίαυποξαβ. φυϊάοτη 5ῖπη6 1 ογο ἤθης 50 ΠΈ ΓΤ 

τηογίδ! πῇ σοποῦὶ Ἰοσῦτη ἀθὈϊέα πη). 

27. ἘΖΌΒΘΕΜ. 

515 ἱπίου Βϑαΐοβ, Ἀπδογθοη, σἱογία Ἰοπμθπ, 

Π6Ο 5[η6 που πα 15 ἴδβΕ]5. ΠΘΟ δπ6 ἱὙτὰ: 

Βυτηΐϊάσααα βρθοΐδηε θυ. ΟΟῸ}}5 ἔθ ΠΘΓΌΤΩ σ8η88, 

α΄ 5588 ΠΌΓΟΙῚ ((ΟΥΌΠΉϊ) πἰ 48 ΒΌΡΕΓ οοηᾶ, 

βῖγ δᾶ ΕὈΣΥΡΥ ΘΗ ΘΟΠΥΘΓΒΙΒ, βῖνο αὐ Μοκίβίθυτῃ, 

γε] Οἰοοπίατη ΤΉτδοῖβ ϑιηθγᾶϊοο οαρ Π]υτη, 

ἀυ]εὶ ἑοτηθίο βοδίθηβ, οἰ ΓΟ μΤΩ ΟΠ ΒΡ Γβῖὶβ ὈΔΟΟ ΠΟ γοϑεϊδας, 

ΤΠΘΓΌΓΩ 5{1Π|8}}8 πϑοίδυ 80 ἱπαυτηθρηΐί8. 

Τιθυβ οηἶπι, Μυίβ, Βδσοιο δἔ Ατποσὶ, 
Ο βόπθόχ, ᾿ἰραΐδ δοδξ οπηηΐβ ἔυδ υἱΐδ. 

28. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ὁ Βοβρθβθ, ἴοο ΒρΌ]ΟΓΌΤα ΑΠΔΟΓΘΟΙ 5 Ὀγεθίθυ θηβ, 

ἢθα τοϊῃΐ δούθάθηβ : 50Π) δηΐπὶ Υἱηΐ-Ῥοΐου. 

29. ἌΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΠΟΝΊΙΙ. 

ῬΟΥΤΩΪ5 ἴῃ τηουίαϊβ, ΑΠΔΟΥΘΟΙ,, ΡΟΠᾶ ορογαΐαβ, 

ἀογτηϊξαιιδ ἀυ]ο15 ποοΐα -Ἰἰοα 65 οἰἰθαγα, 

ἀοττηῖξ δἔϊδγη ϑιηθγαϊβ, ΑΤΩΟΓΌΤΩ ΥὙϑγ, σαϊ ἔα τηοά]δίϊπε,, 

ΒΑγθΐοη,, πο θα5 πϑοΐδὺ ὨδΥΤ ΟΠ ΟΠ. 

Τηΐογ-υθη65 Θηΐμὰ ΑἸΊΟΥ5. ΘΓὰΒ 5ΟΟρΡα5, δ 'η ἔθ 50] 01 

ΔΙΓΟῸβ δὲ ΟΒΠΖαο5 Θχ-Ἰοησίησαο- οἔπ5 Παθυϊξ. 

236. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚ ΒΙΠΟΝΙΙ, 

͵ εἶς εοάεπι. 

ΟἿ ἰγϑηβὶς ἢΐο ἤοβρο5 Απδογοϊοηΐα 5ΘρῸ τιιπὶ, 
“81 ΕΌΓ αυ!ά σταϊαπιὶ ρμαρῖπα ποβῖγα ἀδβάϊῃ : 
ὰ τοόρὸ 8 οἰπεσὶ ρ]αοοαηὶ ΠΠραπιῖπα ποβῖγο., 

Εἰ πιδᾷ 1, ΘΠ εθιβ ΡγοΪυδὶ οβϑὰ ΠΠΌΟΥ : 
ΑΌΡΙΡὰ5 αὐ ἰαμουὶ ΥῸχ βαρΡῸΓ σταῖα Τγϑῖ, 

Οὐ! ἀαρὶ5 εἰ Μυβδὲ ΠΌΡΕΡ δἰ απηηι5 ΘγαΠῚ, 

Ηκξεο ἐυοάια ποη ἴοίδγεπι ἀα]ςεὶ σ'πα ππυσπεγα ΒΑΟΟΒὶ 
Ἠϊπδπο ϑΈ ΠΟΥ ἀθθιῖα ναβϑία ἰοοᾶ. 

Γ 

27. ΕΠῦΒΡΕΜ," 

εἶε εοάεηι. 

Νεο ππης, [ΟὨΐξ ἰδι}5 σϑη 5. ἈΒΔΟΓΘΟΙ , ἜΧΡΕΥ5 

5εάα Βϑαϊουιμα 515 ἀδρὶς αἴαιιθ ἱὑτῶ 1 

δε πηδά 415 οαπεβ οου 5 Πα πιϊα ΟΥΙΞρῸ 
ΕἸογΘ 5ΌΡΕΥ ἡἰ Ἰἀα5 πιο Πα βογῖα σομηᾶβ, 

: ἘΟΡΥΡΥ μα βρεοΐδηβ ἀπίσειηνα Μορίβίεα, νεὶ αιιοά 

ϑιηογάϊα ἔογὶ ΟἹσοπαϊη τῆογα οδρΙ τ μη : 

Ῥυϊοα ππθΓῸ ἔγαργαηῃβ., ΥἱΠ0 ΡΕΥ[α 5118 ΔΠΊΪΟἴΌ1Η , 
Οαΐ Ρᾶχγο 51ΠΠ|8ὶ πεοίαγο σιιρα νείμϑ. 

Μιιξ:, Βδοοδιβ, ΑΠΊΟΥ, ΘΟΠΟΟΙ5 οϑὶ ἰγίσα ὨΘΟΓΙΙΠ, 

Οἱ ἘΡῚ τοῖα, βεποχ, υἱΐα ἀϊοαῖα ἴα. 

“8. ὲε εοάΐξεπι. 

Οὐϊξαυϊς ΑΠΔΟΡΕΙ ΟΠ 5 ἴἴον ἔδοῖβ ἢ ῬΓΟρα Βυδία, 
πα τ} ΠΡ : ΓΕ5 ΠῊΠΠῚ ἰςθῖα ΠΊΘΡ ΠΏ]. 

2390. ἈΝΤΙΡΑΤΕῚΙ ΒΙΠΟΝΙῚΓ,; 

εἶς εοάξεηι. 

Μογίυβ Απδογείοῃ, ροϑβὲ ρυ!οιγα ροδιμδῖᾶ ἀογΠΙΪ5, 

Ελ τδοῦπῃ ρϑῦποχ ἀυϊοε ἰοουΐα 465. 
ῬΟΓΠΙΪ εἴ ΔΓ ΘΟ ΠΊι5 δ θγάϊ5., τὰ ὰ {ΠΠπ4 Απογιμη, 

(απίαθαϊ πϑοῖδν οὐϊ ἔμπα ΒΙαπάα οἰ ο]γ5. 
Ναπι ἴα ἀγάου! ᾿αυθηστη 5οορὰβ 1Π|6., 5εὰ ἴῃ ἡτο πὶ 

Τεῖα ἴσισα οχ ἀγοὰ πη ογεῖ, ᾿ΠῈ5 6.85. 
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280. 

80. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τύμόος ᾿Αναχρείοντος " ὃ Τ᾿ ἠϊος ἐνθάδε χύχνος 

εὕδει, χὴ παίδων ζωροτάτη μανίη. 
Ἀχμὴν λειριόεν τι μελίζεται ἀμφὶ Βαθύλλῳ " 

ἠρέμα χαὶ χισσοῦ λευχὸς ὄδωδε λίθος. 

Οὐδ᾽ ᾿Αἰδης σοι ἔρωτας ἀπέσδεσεν, ἐν δ᾽ Ἀχέροντος 

ὧν ὅλος ὠδίνεις Κύπριδι θερμοτέρῃ. 

81. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Σμερδίῃ ὦ ἐπὶ Θρῃκὶ ταχεὶς χαὶ ἐπ᾽ ἔσχατον ὀστεῦν, 

χώμου χαὶ πάσης χοίρανε παννυ υχίδος Α 
τερπνότατε Μούσῃσιν Ἀνάχρεον, ὦ ̓ πὶ Βαθύλλῳ 

χλωρὸν ὑπὲρ χυλίχων πολλάκι δάχρυ χέας, 

αὐτόματαί τοι χρῆναι ἀναδλύζοιεν ἀχρήτου, 
χὴχ μαχάρων προχοαὶ νέχταρος ἀμδροσίου " 

αὐτόματοι δὲ φέροιεν ἴον, τὸ φιλέσπερον ἄνθος, 
χῆποι, χαὶ μαλαχῇ μύρτα τρέφοιτο δρόσῳ " 

ὄφρα χαὶ ἐν Δηοῦς οἰνωμένος ἁδρὰ χορεύσης; 

βεθληκὼς χρυσέην χεῖρας ἐπ᾽ Εὐρυπύλην. 

82. ΙΟΥ̓ΛΙΑΝΟΥ͂. 

Πολλάκι μὲν τόδ᾽ ἄεισα, χαὶ ἐχ τύμθου δὲ βοήσω " 
« Πίνετε, πρὶν ταύτην ἀμφιδάλησθε κόνιν. » 

88. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

α. Πολλαπιὼν τέθνηκας, ̓ Ἀνάκρεον. β.᾿Αλλὰ τυφήνας 
χαὶ σὺ δὲ μὴ πίνων ἵξεαι εἰς ᾿Αἴδην. 

84, ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Πιεριχὰν σάλπιγγα, τὸν εὐαγέων βαρὺν ὕμνων 
. χαλκευτὰν, κατέχει Πίνδαρον ἅδε χόνις, 
οὗ μέλος εἰσαΐων φθέγξαιό χεν, ὥς ποτε Μουσῶν 

ἐν Κάδμου θαλάμοις σμῆνος ἀνεπλάσατο. 

856. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ἄρμενος ἦν ξείνοισιν ἀνὴρ ὅδε καὶ φίλος ἀστοῖς, 
Πίνδαρος, εὐφώνων Πιερίδων πρόπολος. 

ἈΝΤΗΟΘΙΠΟΘΙῈ ΡΑΤΑΤΙΝΕ 

᾿ 30. ]ΣΒΌΕΜ, 

ΑΠΔΟΥΘΟΙ8 ΒΘΡΌΪΟΓ Τα ἤος 68ΐ : Τοῖαβ. εἴς ΟΥ̓ΘΠῸ5 

ἀογπηϊξ, οἵ ἰπ -- ῬΡΌΘΥΟΒ. τη γδοββίτηα ᾿ῃβδηϊδ, 

Νυποιῖρβαπι Πογϊ ἄστη φυϊάἄδτη τηοαυϊδίαν ἀρ ΒΑίΏ]]ο, 

[οτίδ8856 οἵ βοάδγδαμ 8108 οἱοί, 18. 

ΝΘΑῸΘ ΟΓΟΙΒ {0 ὶ ΔπΊΟΓ 68 οχϑεηχὶξ, βοα ἴῃ ΑΟΠ ΘΓ 5 ἀοηιο 

ΥΘΓΒ8ΔΠ5 ἴοΐα8 ΟΥΙΟἾΔΥΙ8. ΘΔ] ἀἸΟΥΘ ὙΘΠΘΓΘ, 

31. ΒΙΟΒΟΟΕΙΌΙ5. 

Ο διπογάΐα ἀθ ΤὭγδοθ {ὩθΘβΌ ΘΠ 8 ΥὙ6] δ Θχ ΓΤ ΓῺ 8, 

ἔτι [οϑι1 οἱ ἰοΐ᾽ 5 ἀοτηΐπο ροῦν σι ὶ, 

που ββίπηθ Μιυιβῖ5. Απδόγθοπ, ὁ 46 Βδίθυ}10 

γορϑίδμῃ ῬΟΟυ 18. 5:8}Ρ6 ἸΔΟΓΪΓΊΔΤὴ ἱηβ 18 5., 

ΒΡο 6 {Π0ὶ οπίθϑ θυ] Ἰδηΐ τ πῇ, 

οἱ ἃ θοδίβ αὐὲδ ΠΠπδηΐα πϑοΐδυὶβ ΔΩ ὈΡΟΒΙΪ - 

δβροπίθαιϑ [δγδηΐ υἱοϊαπι, υϑβρου ππτὴ ΠΟΤΘμῚ, 

Βογίϊ,, οἵ ἔθηθτο τηυτία παΐγδη 1 ΤΟΙ : 

αἱ οἴϊατη ἰῃ ΟΟγουῖβ δϑ δ Ῥοΐαβ ΤῊΟ ΟΡ Βα] 65. 

αὐτου ] ΘοἴἿ5. Τηδηΐθι18 διιγθδθ ἘΌΓΥΡΥΪδ. 

32. σΌΠΙΑΝῚ. 

5 Ρ6 ΒοΟ σδοίηϊ, οἵ ὁχ ΒΘΡΌΪΟΓΟ Οἰδτηδθο : 

« ΒΙθ᾽ΐ6, Ῥγϊ αβααδιι δης ἰηα υδὲϊ5. ῬΌΪΥΘΓΘΙΩ. » 

33. ἘΣΨΌΒΘΌΕΝ. 

α. Μυϊέυχαῃ ροβίχιδι- Ὁ ἰδ, ΟΡ 561, Αμδογθοι. ὃ. 56 ἰῃ- 

οἵ ἔα πο Ῥοΐδῃβ ἰ015 'π ΟΥΟΌΓΙ. [ἀθ]1οἰϊ5 ; 

84. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚ ΒΙΌΟΝΙΙ. 

ΡΙουΐδι ἔπ θᾶ η , ΒΔ ΠΟἴΟΥ ΠΤ σΤΑΎ Θὰ ὨΥΤΩΠΟΥ ΤΩ 

(ἈΡταπι, Ρίπάδγαπι οΟΠθοΐ ἤφοο ΡυΪΥ 5, 

οὐ. σατο η δχδυιάϊθηβ ἀἰοαβ, ΟἸΐπὶ ΜΌΒΔΙΙΜΙ 

δχϑιηθη ἴῃ Οδαμπιὶ {ΠΔ]αιῖβ ἐά Πηχί556. 

35. ΓΕΟΝΙΡΕ. 

ΑΡίυβ δγαΐ Βοβρι θυ Πΐο Υἱνγ, οἵ δηηΐοιιβ οἰγ ρι8, 

Ρίπάδτγιιβ, γοοδ]ίατη Ῥίον ἄπ τ Τα] βίου. 

30. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

εἶς οϑάεπι. 

Τοοῖαβ Απδογοίοη οὐαὶ 00 8110 ΤΠ ΔΓΠΊΟΓΘ,, ΟΥ̓́ΘΠΙΙ8 

Τοΐὰβ., ᾿ἢ ῬΌΘΓΟΒ ΠΊΑΧΊ ΠῚΠ15 Δηἰ6 [ὈΓΟΥ. 
Οδηΐαὶ δάμυς Ἰαυϊά ἀθ ρυ]οιγο ἄυ]οθ ΒΑΙΒΎ]1Ὸ ; 

ϑρῖγαι δάμις μϑάογαπι οἀπάϊάυ5 ἰδία ἸΔρ]8 : 
Νδε ἄυσπι δχϑιϊποῖαβ ἈΠΊΟΓ [αϊο εϑὶ. Αομθυοηΐθ 5}}} ἴπ|0 

Τοῖυβ 65, οἵ οδ]άα [ἰι8 65 ἃ 6 ῃθ 8. 

32. ΠΑΝῚ ΖΕΟΥΡΤΙΙ, 

65 βόπονε Ῥγω[εοίογιηι 4 πιριιδίαίμιπι, 

εἶς οοάοπι. 

Ἡοτῖον οἵ οχ ἱππηι]ο,, οθοϊηὶ φαοά 58 ρ6, ΒΙΡαΙΙ5 

Θυπὶ ποπάμπι ἴΔ}15 γτὸβ ψυοααθ υθϑιϊὶ υμλι8. 

33. 26 οοάειη. 

Μιυΐΐα Β᾽θθης ὁοου μι ῖ5 ἀμπδογθοη : ἢ ]5 ἴῃ Οτοιμι 

Τὰ 4υοαιια πι0}}}8 ΒΟπΊΟ,, οἱ [ΔΊΟΥ οδὶ ΒΙΡΘΡο. 

3ή. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚ ΒΙΠΟΝΊΙ,; 

εἶο Ρίπαάανο. 

Ρίπάατιιβ Αοηϊάτϊιπι ὑπηλι]ο ἀὰ| σὰ σο Πα {{ ἰδίο, 

Οτδηαἰβοπᾶ 58ουὶ ΟΡ ΠΉΪΠΪδ ἃΤῚ 8 [Ά 6}, 

Οὐ οαπὶϊ δι ἀἸ 6 85, ἀϊοθϑ Ὠ}151556 (Δ ΠΟ" ἢ85; 

Τη Οδάτηὶ {Ππ8]8π}}5 αυδὲ 514] ΘΓ, ἃρ65. 

35. ΤΕΟΝΙΡΑ 

εἶε εοαοηι. 

Ἠοβρ ΡΒ Δ 0}}15.,. Θᾶγτ15. ῬΟΡΟΪΑΥΊΡ 15 Ἰάεπι, 

Ρίπάατιιβ, ἀοῃίάυπι ἀοχίογτα ἢάἀ [εἰϊ. 
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86. ΕΡΥΚΊΟΥ. 

τ Αἰεί τοι λιπαρῷ ἐπὶ σήματι, ὅτε Σοφόχλεις, 
σχηνίτης μαλαχοὺς χισσὸς ἅλοιτο πόδας, 

αἰεί τοι βούπαισι περιστάζοιτο μελίσσαις 
τύμόος, Ὑμηττείῳ λειδόμενος μέλιτι, 

᾿ς ὡς ἄν τοι ῥείη μὲν ἀεὶ γάνος ᾿Ατθίδι δέλτῳ 
χηρὸς, ὑπὸ στεφάνοις δ᾽ αἰὲν ἔχης πλοκάμους. 

. 31. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

α. Τύμόδος ὅδ᾽ ἐστ᾽, ὥνθρωπε, Σοφοχλέος, ὃν παρὰ 
ἱρὴν παρθεσίην, ἱερὸς ὧν, ἔλαχον " [Μουσέων 

ὅς με τὸν ἐχ Φλιοῦντος, ἔτι τρίδολον πατέοντα, 
πρίνινον, ἐς χρύσεον σχῆμα μεθηρμόσατο, 

καὶ λεπτὴν ἐνέδυσεν ἁλουργίδα - τοῦ δὲ θανόντος 
εὔθετον ὀρχηστὴν τῇδ᾽ ἀνέπαυσα πόδα. 

β. "Ολόιος, ὡς ἁγνὴν ἔλαχες στάσιν ! ἣ δ᾽ ἐνὶ χερσὶν 

χούριμος, ἐχ ποίης ἥδε διδασχαλίης ; 
α, Εἴτε σοι Ἀντιγόνην εἰπεῖν φίλον, οὐχ ἂν ἁμάρτοις, 

εἴτε χαὶ Ἠλέχτραν- ἀμφότεραι γὰρ ἄχρον. 

ο΄ 38. ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

Θεῖος ᾿Αριστοφάνευς ὕπ᾽ ἐμοὶ νέχυς " εἰ τίνα πεύθη 

χωμιχὸν, ἀρχαίης μνᾶμα γοροστασίης. 

839. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝ. 

Ὃ τραγικὸν φώνημα καὶ ὀφρυόεσσαν ἀοιδὴν 
πυργώσας στιδαρῇ πρῶτος ἐν εὐεπίη, 

Αἰσχύλος Εὐφορίωνος, ᾿Ελευσινίης ἑχὰς αἴης 

χεῖται, χυδαίνων σήματι Τριναχρίην. 

40. ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

Αἰσχύλον ἥδε λέγει ταφίη λίθος ἐνθάδε χεῖσθαι 
τὸν μέγαν, οἰχείης τὴλ᾽ ἀπὸ Κεχροπίης, 

λευχὰ Γέλα Σιχελοῖο παρ᾽ ὕδατα. τίς φθόνος, αἴ! αἴ ! 
Θησείδας ἀγαθῶν ἔγχοτος αἰὲν ἔχει; 
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36. ΕΒΥΟΙΙ. 

ΒΘΙΏΡΟΓ ΕΠ πποΐο ἴῃ τηοπυτηθηΐο, αἶνα ΒΟΡΒΟΟΙ65, 

βοθηΐοα ἔθποοβ Βοάθγα Ἰδοΐοξ μοᾶος, 
ΒΘΙΏΡΟΙ ΠΟΥΘ6- ΘΘ ΠἾ 15 ἱγγογοίαν ἀρ θα5 

ΒΘΡΌΪΟΓαπι, Ηγτηθίξο 5ΕΠΠ|8η5 τη} ]6, 

αὐ Εἰ Πυδΐ ἀβάπα ἄδουβ Αἰζίοος ἰαθυ]ο 

οογᾶ,, οἵ 50} ΘΟΥΟΠΐ8. ἀβάαθ ΠΑΡ 85 οΥἶποϑ. 

937. ΘΙΟΒΟΟΒΙΡΙΒ. 

α. ϑθρυ]ογατη ΒΟΟ, τὶ Πότηο,, 6ϑξ Βορῃοο 15, φυοὰ ἃ Μυβ5.. 

ΒΔΟΓΌΠῚ ἀδροβίξατη, ᾿ρ56 58|ϑῦ, βογεϊξιβ.βιμ, 

41 τὴη6 ΡὨ]ϊυπέθ οτϊαπάμτη,, δάδις ἐγίθα]οβ οαἱοδηΐοθιη, 

᾿σηθαπι, ἴῃ δῦγθατη Παρ ἔυτη ἐγαηβίοττηδυϊξ, 

οἵ ἕθπαθπι ἱπᾶ αἱξ ρΡαΤΡΌΓρδτη- γϑβίοθτη : μος δαΐογα τηοσέμο 

ΒΑΌΠ 6. βδ]ἑαίογίατη ῃἷς οο αὶ ροάθμη. 

ὃ. Βοδἔυβ,, φυΐα 5δοῦαπι πδοίᾳῃ5 65 βίδίατηῃ ! Θ6 ἃ ἴῃ τηδηΐθι5 

1 ῬΘγβομδ-ταβᾶ, δχ ΠΌΔΙ Περο αἰ ἀΔ5. 8119 

α. ϑῖνα ΕΡῚ Απέϊσοπθη υόοᾶγ Ρ᾽δοθξ, ποη ουγαυ τ ῖ5 

βῖν οἔϊαση ΕἸδοΐγατῃ : ἃιηθθοθ δπΐπΠῈ 5Ὲ͵ΩΤΠ ΤΩ. 

38. ΘΙΟΘΟΕΙ. 

Ὀινίμαπι ΑὙΙΒέορ μδπΐβ 500 Τὴ δϑξ ΘΟΥΡαβ, 581 φυθσίβ, 

ΘΟΠΉ σα πὶ : ἀηΐπιδ5 τη Πυτηθπέυτη σοὶ -Ὁ που. {4 πθπὶ 

39. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΈΕΒΒΑΤΙΟΝ, 

Ουἱ ἐγασίσδτη σόσοθτη δὲ ΞῈΡΟγΟ ΠΙΟβαγτη οαπίμχη 

Α1{6-οχβέγυχιξ ἴῃ γδ] δ ῥγίπηιβ δοχαθπέϊα, 

ΖΞἜΞΕΒΣ]ὺ5 ΕὈρΒουίοπιβ ἤ διις,, ργοςῦ]- 40 ΕἸΘυβἰπία ἴογγα 

Ἰαεοξ, ΠΙυβέγαπβ τηοπαυτηθπΐο ΤΎ Ποῦ Δ πὶ 

40. ΡΙΟΒΟΆΗΙ. 

ἘΒΘΒνΙατα ἀἰεῖξ μἷς Ἰαρὶβ ΞΘρΌ]ογ}15 μος -Ἰθ 0 ͵ϑοογ 

ΤῊΔΘΏΠΠῚ, ῬΓΟΘῺΪ ἃ Ραΐγία σδεγορία, 

4108 ο]:6 516 }}} δριὰ δαθαβ. ΟὈ παι ἰην ἴα, ἢθὰ, ἤθὰ " 

ἴπ- Βοηο5 ἰγαΐα ΤἬθϑίδ8 (4 ἐἢ θη 16 }.565) 5ΘΙΏΡΟΓ θηδὲ ἢ 

36. ΕΚΥΟΙΙ, 

ἐε δορἰιοοίε. 

ϑειηρεν δὰ ᾿υης ταπηυλ πὶ π|0}}} μεθ, ππᾶσπα ϑόρ ιοο 685, 

Βαϊῖεῖ, βοθπᾶγαπι σἱονία, ἴγοηβ μεάθγω : 
Νες θονα ργοφεηῖῖς οεβϑεηϊ δὰ ποθ 1} 6 Πιι5] 

Μᾶγοσ Ηγιπεϊϊευπι ἕμαπάθγα Ὠθοῖαν ἀρ65, 

ὕι νεΐαγε οοπλᾶβ ποῦ ἀδβοϊδηΐα σΟΥΟ ἃ 

ϑρίγεϊ εἱ βίεγποβς Αἰτῖοα Ἵμαγία ἴανοβ. 

37. ΒΙΟΒΟΟΒΙΡ, 

εἶε εοάεπι. 

Ηος ϑορβοοῖὶεβ 5ἰϊιι5 εϑὲ 5} ΠΠΔΥΤΊΟΤΘ., 4116} ΡΪᾶ ΟἸΓΆ, 

Μυβδγὰπι βδ ποῖ ΠῈ ῬΥδΘϑἐ1 ἃ ὙΈπεγα. 
Ηϊοευπι 4αϊ πὸ βρὶπαβ ῬὨΠυπΐ6 ἴθγαη 6 ΠῚ 

ὙΠΔΙ:, εἰ, Εχ δῦγο ἴὰ τη1ῃϊ, ἀϊχὶϊ,, ἜΓΙ5 : 

ῬαΓΡυγοδιηάιε 5ἰπι8] ναϑῖεπι ἀθ : μἷς γτααυϊοβοιῃὶ 

ΠΗῸ5 εἀοοῖ! γυῖα βα τα ρεάεβ. ἷ 

ΠΙΕ φυϊάδπι τυπιαΐο ἔδ!χ τ βεὰ ἀγαπιαῖα ἐδ 400 
ΙΞία., πηδπ}5 ροΥΪαΐ 4υδπ ἴθ, ἰοη5ἃ ΘΟΠΊΔΠῚ 9 

ϑῖνε ἤὸ Απίροπε ΠῚ, βῖνθ ΕἸβοῖγα υτοσδίων, 
ΝΟ ἜΥα 5 : μαθεπί αἴγαααθ συαηάο ἄθρει. 

39. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΕΒΒΘΑΠΟΝΙΟΘΕΙ͂ΒΙΒ, 

6 ΖΕ -:εἰιγίο. 

Οὐἱ ἱγαρίοαβ γοοα5 9, πη] πη 416 ΓΔ ΒΘ πΕϊ [αϑίιι5 

ἘοΓΈ θα ᾿πϑιϊταϊξ β᾽ Γσουα γεγθὰ πηοὐ]5, 

ΖΈΞοΣ 5, ΕΘ ουοπῖς,, ΕἸ δυιβίπο5. Ργοοιι] ΔΡῪΪ5) 

(οποο εθγαὶ ϑἰουϊαπι, χαὰ 5ερϑ! "πν, ᾿Πππηθ ἢ}. 

ἄἀο. ΡΙΌΒΟΒΙ, 

εἶε εοάεηι. 

ΞΕβομυῖοπ Βΐς ροβίϊαπι Ἰοαυαν 1αρῖ5., ΑἙΠΠΠ46 τογγᾶ 
Ταπὰ ῥγοοι!, ᾿πϑθηϊε ΠῚ ΘΆΓΠΪ 15 ἃΡία ὙἹΓΙΙΠῚ 

ΑΙΡὰ ΘεἸδ 5ϊοι}! ρτορα ἤπια. Οι5 ἌΓΟΙ, Ο ΒΕΠ5. 

ὙΒεβεο5, ἰΠΥΪ505 56 ΠΊΡΟΓ ΒΆΡΕΓΕ ΒΟΠΟΒ. 
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41. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 

Ἂ μάχαρ ἀμδροσίησι συνέστιε φίλτατε Μούσαις, 
χαῖρε καὶ εἰν ᾿Αἴδεω δώμασι, Καλλίμαχε. 

42. Αλλο. 

μέγα Βαττιάδαο σοφοῦ περίπυστον ὄνειαρ, 
ἢ ῥ᾽ ἐτεὸν χεράων, οὐδ᾽ ἐλέφαντος ἕξης. 

Τοῖα γὰρ ἄυμιν ἔφηνας, ἅτ᾽ οὐ πάρος ἀνέρες ἴδμεν, 
ἀμφί τε ἀθανάτους, ἀμφί τε ἡμιθέους, 

εὖτέ μιν ἐκ Λιδύης ἀναείρας εἰς “Ελιχῶνα 
ἤγαγες ἐν μέσσαις Πιερίδεσσι φέρων " 

αἵ δέ οἱ εἰρομένῳ ἀμφ᾽ ὠγυγίων ἡρώων 
Αἴτια καὶ μακάρων εἶρον ἀμειθόμεναι. 

48. ἸΏΝΟΣ. 

Χαῖρε μελαμπετάλοις, Εὐριπίδη, ἐν γυάλοισι 
Πιερίας τὸν ἀεὶ νυχτὸς ἔχων θάλαμον " 

ἴσθι δ’ ὑπὸ χθονὸς ὧν, ὅτι σοι χλέος ἄφθιτον ἔσται 

ἶσον Ὁμηρείαις ἀενάοις χάρισιν. 

44. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰ καὶ δαχρυόεις, Εὐριπίδη, εἷλέ σε πότμος, 

καί σε λυχοῤῥὙαῖσται δεῖπνον ἔθεντο χύνες, 

τὸν σχηνῇ μελίγηρυν ἀηδόνα, χόσμον ᾿Αθηνῶν, 
τὸν σοφίη Μουσέων μιξάμενον χάριτα, 

ἀλλ᾽ ἔμολες Πελλαῖον ὑπ᾽ ἠρίον, ὡς ἂν ὃ λάτρις 

Πιερίδων ναίης ἀγχόθι Πιερίδων.. 

45. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂. 

Μνῆμα μὲν Ἕλλὰς ἅπασ᾽ Ἑὐριπίδου - ὀστέα δ᾽ ἴσχει 
γἢ Μακεδών " ἣ γὰρ δέξατο τέρμα βίου. : 

Ἰ]ατρὶς δ᾽ “Ελλάδος Ἑλλὰς, ᾿Αθῆναι" πλεῖστα δὲ Μού- 

τέρψας, ἐκ πολλῶν χαὶ τὸν ἔπαινον ἔχει. [σαις 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΖῈ ΡΑΤΠΑΤΙΝΕ. : ᾿ 

41, ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ΑἸ θοδΐθ,, ἱπη πο Δ] 0118 ΘΟΠ ΟΡ ΠΔ}15 στα  ἰβϑίπι6 ΜΙ ϑῖδ5, 

βᾷ]νο δἤδηι ἴῃ Οτοὶ ἑαϊθιιβ, ΟΠ τηδ 6 ! 

42. ΑΠΌ}. 

ΑἸ τηδρηυτη Βαϊ ἀοοίὶ οΟΙΘΌΓΘ Βουηηΐ απ, 

58η6 ΓΟΥ͂ΘΓ ΘΧ-ΟΟΤΉΪθ15., ΠΟῚ ΘΧ- ΟΙΘΡῃδηΐδ, 688. 

ΤΑ]ὰ δηΐπὶ Π0}} 18 οβίοπο ἰβέ!, ααδὸ δηΐθᾶ πο8 Υἱγὶ πα πο- 
οὐπὶ οἶγοᾶ ἱπιπηογ8168,, ἔα οἶγοὰ ΒΘ μη 4608, [γΘΓΔΠλμ8, 

4υδηᾶο δυτῃ 6 1ἰἶγὰ βυθ]αἴαπη ἰη Θ᾽! ΘΟΠΘῺ) 

ἀσοορθαβ,, τηθαϊαβ ἰηξον ΡΊΘυἀ68 ρογΐδηβ : 

Ἠῶ Ὑ61Ὸ βοἰβοϊίδηζ {11 ἀθ οσγρὶϊ5 (απεϊφιυ 5) ΒΘΡοἶ 8 

Οαυι888 δἔϊδση θθδίοσγιμη ἀδογιι [απ ον γοβροηθηΐοβ. 
ᾧ 

εὖ 43. (ΌΝΙ5.) 

ϑαῖνα, ΕὈΓΙΡ 65, ἶστ- οομηδί 5. ἰπ γ}} 115 

Ρίογία: βοπηρ ἔογππι ποοί8 {μδ]αηναπι μαθθη5; [{ὉΓ6 

Β0ίαβαιθ οἴϊδιη 50} ἕογγᾶ,, Ὁ01-65,, {{01 [ἀπηδπὶ ἐπα 6] ΘΒ ]Θ 

5: ΠΠΠ ογ- ίαᾳιι6 ἩοΙηΘΥ οἶβ Ρουθ ηἶθι15 στ 18, 

ἀφ, ΑΝΟΝΥΜΙ, 

ΟΥΔΙΏΥΪΒ ἸΔΟΥ Δ Ό 116, ἘπτῚ ρ 65, [6 Δρβέυ [αξαμη, 

οἵ 6 Ἰρουγυ τ -ΟΟοἴβουοβ οηδιὴ ΓΘΟΘΓ απ - 510] σΔΠ68, 

ἴῃ -8οδὴᾶ αι] ο]οαυδιὴ Ππϑοἰπίαγη,, ἄδουβ ΑἸ ΠΘΠΆΓΌΙΩ, 

βαρ  οηζ ἃ γηϊβοθηΐθιη ΜΈ ΒΔΓΌΤΩ στδί δὴ : 

δ΄ ΔΙ 511 ῬΟΙ]ΘΌχα 51} ὑππγα! απ, αὖ τ ἰβίθι 

ΡΙουά πὶ μα 68 ῬΓΟρΟ Ρίογἀ88. 

45. ΤΗΠΟΥΘΙΡΙ5. 

Μομυμπιθηΐαπῃι υϊάθιη ἘῸΡΙρΡΙ ἀἰ5 Η61185 ἰοΐα, 56ἃ οϑδᾶ Βα οί 

ἴοττα Μδοοάοηϊα : πᾶμῃ [δὲ ἐθυτηϊ απ δοοὸρὶξ Υἱΐο ; 

Ρίτϊα υθτοὸ Ηρ] δα ϊβ Η6}188., Αἰ Πμθηθ : μ᾽ υγπηαιὴ ΜΏ515 

διυὶς φασπη-Δο]θοίατξ, ἃ πλῸ] {15 δὔδηῃ Ιδάθμι μαθοΐ. 

ἦς. ἸΝΟΘΕΒΤῚ, 

εἰς (αἰϊϊηιαοίιο. 

Ὕ Ὁ νϑῃϑνηάθ Βουΐ5. ἀυ] 15 σοηνῖνα (Δη θ ἢ 5 

ΟΠ" ππΔο 6, ἴῃ ΓΕΡῸ Πὰπο 4ποαπ6 Π18. ἃγθ. 

4. 6 εοάοπι. 

Αροῖρο Βαϊ αἊθ βαρ θη 5οπηηϊα να ι]5 : 
Νοῖ ὀρθὰ. μον, γ απ σου πθὰ ρογία ἀβάϊι, 

Ουΐρρο Ἰρῃοῖδ ΡΥ1085 85850}15 ποτ᾿} 1θι15 δἀπηΐ, 

δῖνε Ὠβάμῃ Βο"ο 6 πὶ, 56 οδηϊζ 116 Ὅθοβ. 

ΝΝδΙθ 6. ̓ ρϑαι 6 Τρ γα ρογίδηβ Ηδ]]οο 8 ἃ ἃγῸΘ5 
ῬΙΘΡΙ πὶ [π15511 δἴατθ 51} ΟΓὰ ΒΟρΟΥ. 

ΠΙὰ σόβρο 80. ἴδο!]} ἀοοιογ γοβϑηΐθηι 

Θϑιληᾶ θυ ἃ Πθύμι., 5θῃλ  ἀθ Ὠ} 116 56.115. 

43. ΙΟΝΙ8, 

εἶα Εἰμυϊρίαε. 

Ὁ αιυὶ Ρίονϊ {μ]Δηνῖ5, Επιτίρίάα., ν8}}15 

Νὴ οδδϑαΐαγα ποοῖθ 4υ 65015., Υ6. 
Ηοο 51} ἢππηο ἴθ βοῖγθ γυθ πὶ, ΕἸ Βαγσογα ἰασά 68 

Ῥογροίιαβ, 4υδηϊᾶβ Πηᾶσηι5 ἨΟΠΊΘΤιι5 μαθεῖ. 

44. δὲ οοάξεηι. 

ΕἸεηάα αυϊάθπι πλα! πὶ ἔπᾶ ΠΊΟΥ5., Επιι ρα, αι τὸ 
Ἐδ556 ᾿0} 05 501111 ἀἸΒΒΘΟΌ ΓΘ ΟΔ 685, 

ΤΙΒΟΙ ΙΔ ΠῚ 506 85, ΤΠ ΔΘΏΠΠὶ ἄξοιβ ἘΣ ΘΟ οἱ, 

Οὐἱ 5ΟρΡΐδπι ἰγὰρὶοαβ ἃ }1ο]5.ΔἋ ὙΈΠΘΙ 65. 
Αἵ ταϊπα! αν {01 ῬῸ}]ὰ ἀθάϊι, οὐ ογάᾷαο ἢ46]15 

ῬΙδγΙ πὶ 6016} 15 ἢ ΡΙΌρΡο ΡΒ οΓ 85. 

4ἀδ. ΤΗΟΥΡΙΡΙ8, 

εἶὁ δοάοπι. 

Οτθοῖα χαδηΐα ρμαῖθϊ., πηομτιπιθηΐϊα Ἐπ} Ρ 115: οβϑὰ 
Τοῦ ἰορὶς Μαοθιάπι, ἴθυγὰ 5 6 πὰ ΥἹΤῸ. 

Ῥαϊνῖα χιι ΟΥοΙβ5 ραϊγια οϑὶ ΘΟΠΊΠΉΠΪ5., ΑἸΒοη : 
Μὰ 6}115 ρ]δουϊ : 1δτι5 51η6 ἢπθ τηὰπῃθί, Ἶ 
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40. ΑΔΗΔΟΝ. 

: ὦ ὡἐν μνῆμα τόδ᾽ ἔστ᾽, Εὐριπίδη ἀλλὰ σὺ τοῦδε" 

5 γὰρ ἀόξῃ μνῆμα τόδ᾽ ἀμπέχεται. 

47. ΑΛΛΟ. 

“Ἅπασ᾽ Ἀχαιὶς μνῆμα σὸν, Εὐριπίδη" 
οὔχουν ἄφωνος, ἀλλὰ χαὶ λαλητέος. 

.48., ΑΛΛΟ, 

Αἰθαλέοιο πυρὸς ῥιπῆσι τρυφηλαὶ σάρχες 
"ληφθεῖσαι, νοτίην ὦ ὥὦσαν ἄπ᾽ αἰθόμεναι" 

μοῦνα δ᾽ ἔνεστι τάφῳ πολυδαχρύῳ ὁ ὀστέα χωφὰ, 
καὶ πόνος εἰνοδίοις τῇδε παρερχομένοις. 

49. ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 

Ἃ Ναχέτις σε χέχευθε τάφου χόνις" ἀλλὰ πυρωθεὶς 
Ζανὶ χεραυνείῳ, γαῖαν " ἀπηχθίασας. 

Τρὶς γὰρ ἐπαστράψας, Εὐριπίδη »ἐχ Διὸς αἰθὴρ 
ἥγνισε τὰν θνατὰν σήματος ἱστορίαν. 

80. ΑΡΧΙΜΗΛΟΥ͂. 

Τὴν Εὐριπίδεω μήτ᾽ ἔρχεο, μήτ᾽ ἐπιδάλλου, 
δύσθατον ἀνθρώποις ὑμὴν », ἀοιδοθέτα. 

ΔΛείη μὲν γὰρ ἰδεῖν χαὶ ἐπίῤῥοθος" ἣν δέ τις αὐτὴν 

εἰσθαίνῃ, χαλεποῦ τρηχυτέρη σχόλοπος" 
ἣν δὲ τὰ Μηδείης Αἰητίδος ἄκρα χαράξης Ν 

ἀμνήμων χείσῃ νέρθεν. ἴα στεφάνους. 

581. ΑΔΔΑΙΟΥ͂. 

Οὔ σε χυνῶν γένος εἷλ᾽, Εὐριπίδη, οὐδὲ γυναιχὸς 
οἶστρος, τὸν σχοτίης Κύπριδος ἀλλότριον, 

ἀλλ᾽ ᾿Αἴδης καὶ γῆρας" ὑπαὶ Μαχέτη δ᾽ ᾿Αρεθούσῃ, 
κεῖσαι; ἑταιρείη τίμιος ᾿Αρχέλεω. 

Σὸν δ᾽ οὐ τοῦτον ἐγὼ τίθεμαι: τάφον, ἀλλὰ τὰ Βάχχου 
βήματα καὶ σχηνὰς ἐμόάδι" πειθομένας. 

52. ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ. 

“Ἑλλάδος εὐρυχόρου στέφανον χαὶ χόσμον ἀοιδῆς, 

ΘΑΡΌΤ ΥΠ|. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ͂ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 
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θ. ἸΝΟΕΒΤΙ. 

Νοη ἴπυπη πιοπυτηθπίατη δϑέ μος, Εὐτὶρί 465, 5οὰ ἴα Πυΐα8 : 
τυὰ επίτη βουϊὰ ποὺ τηοπυμηθπηέμπι οἰγοππιάδξἔαγ, 

Δ 
47. ΑΜΠῦ}. 

Τοία ΑοΠα]ὰ δϑέ πιοηυμηθηΐαπῃ ἔστη, ΕΠτρ 468 : 

᾿ΒΘἢ 65 ᾿σίΓΓ πυθξαβ, 56 δἔϊαγῃ ΟΠ 6η5. 

48. ΑἸ0}. 

; ΕΠ  ποβὶ5 ᾿ρηΐβ ΠΕ 15 ἀοἸ οδεθ ΘΑΓΠ65 

οογγορέοθ, ματηογοπὶ Θχρα]οσαηξ ἰηΠατηγηδί : 

ἡ βο1α σϑτο ἱπβυιηΐ ΒΘΡΌΪΟΓΟ πη] ]-ἸΔΟΥ ΓΔ ὈΠῚ οββα τηὰΐα, 

ἱ 

Ϊ 

᾿ Ἐπτγριἀϊβ Πϑαὰθ νδᾶδ, πθοὸ Ὑεὶ οοσίία υαάογα, 

εἴ ἄο]οῦ υἱδίου 8 ἢδο ργίθγοαηξθι5. 

49. ΒΙΑΝΟΉΙΒ. - 

Μαεράοηϊοα ἴδ ἰοχὶξ βορυϊογὶ ρου Υῖ5 : 5οα υϑέι8 

Δ σονα Γυ]σαγδίογα ἔογγδατῃ δχιβίϊ -: 

᾿ [ογ Θηΐτη ΓΞ γαηΒ,, ΕὈτρ᾽ 465, 80 Του ποῦ 

Ἰυκέγαντξ τηογία!δ φαρα- 56 θα 15-ἴΠ6556 τη ΟΠ ΤηΘηΐο- 

80. ΑΒΟΗΙΜΕΙ,. 

αἰ ΠΟΘ Βογηϊηῖϊθαβ υἱᾶτη., σαπίου : 

᾿φαῖρρε Ἰυβ δάβρθοΐα δϑέ οἵ (86 }}15; 8 φιϊβ υθτοὸ δὰ Ἢ 

ἰωηστοαϊξαγ, τηο]οβίᾷ ἀβρουῖοῦ 5π46 : 

ἃ 5ὶ Μοάδ “δ ἀϊ5 [16 Ξυτητηδ ξθιοατγο- νος , 

ἱγηστωθιη ΓΔ ὈΠ15 ᾿δοο 5 Βυτῖ. ΜΙ ΘΟΓΟΠΔ5. 

51. ΑΡΡΕΙ. 

Νοὴ [6 σδπΌμη πδίϊο ρογθμἶ, Εὐτὶ; 465. Π66 δηλ δ: 

[ὌΓΟΥΓ, ἴδ 80 ΟὈΒΟΌΓα ὙΘΠΟΓΘ Δ᾽ ΠΌΓΩ, 

56α Ρ]αΐο εἴ βοηεοΐιιβ ; ΒῈ" Μδοδάοηϊοα δυΐομι Ατγοίμιιϑα 
͵Δε65, τη Πίαγιξαΐο Ποπογδίιιβ ΑΛο οἱ. 

Ἐδο Ὑ6γῸ ποὴ ΠΟΟ ΔΒ ΓΟ ἔππιὶ ΒΘΡΌΪΟΓΌΤη,, 564 Βδοςμιὶ 

ἘΠ γτηθ 85 οἴ βοθπδβ οοΐ ΓΙῸ ΡΓ63588 (9). 

82. ῬΕΜΙΘΒΟΙ. 

Θτωεῖς Ἰαΐς Θογόμδτη ἂὺ ἀθοιβ ΟΔΥΤΩΪΠΌΠΩ, 

46. δὲ εοάΐεηι. 

Νοιὶ πιομιπθηΐα ἰθα δος Ἑυγὶρ᾽άα, ἴὰ τπασὶς ᾿ρϑῖϑ : 
Ναιθαια ἃ ἴδ ἴυπηαΐο τηαχὶπιὰ ἴα πα υεηϊῖ. 

" 47. δὲ εοάεπι. 

Αοθμῖνα ἴα} ] 5 πο ἴδοθηβ, Ευτιριάεβ, 

ϑεά τηᾶχῖπια ὐόσαϊα πηοπυιηδηΐεπι {0}. 

49. ΒΙΆΑΝΟΒΙ5 ΒΙΤΗΥΝῚ, 

᾿ ἐε εοάεηι. 

ΧΈχιῖ τε Μαροιὰπι ἴθ} } 5, Ἑυτιριάὰ 

Ἐχυϊ5 Βᾶπο οπηηεπὶ ἰαοίυ5. 80 Ισπ6 7Τουῖβ. 
Ουΐρρο ἴεν ει! βοὴ Παπηπνῖβ τ ρα! λ115 τοὶ ΠΒῸΡ 

ονδὰ Ἰβοῖδι τυπιαϊυπι 5ἰτς Βάθεγα μῖ8}}. 

50. ἈΒΟΒΙΜΕΙΙ, 

εἶς εοάεπι. 

Οὐδ ἰγίνεγε ρεάθς Ἐὺπιὶριἀϊ5, μᾶπο {0}, αι 545 

: ΘΓ Πὶ 

(ὐδυπηΐμ6 Υἱβ Ποϑοῖ, 5. ΠΠΘΓῈ ΡᾶΓΟΘ ΥἱδΠ]. 
Αβρεοῖα 1ενῖ5 εβὶ υἱὰ μἰαπασαε, 5εἀ βἰμα [Γ6 

1ποῖρῖ5,, γαῖ 15 ἀυΤΙΟΥ εϑὶ βυάιθι5. 

ὅτ. ΑὈΏ2ΕῚ » 

εἷς ευάεπι. ᾿ 

ΝΟ ΠΟΤ 5 0] οδιιϑα οᾶπεβ, Επειριία : 5εἀ πες 

Ἐδπιπθιβ, Έμ Γο ἀππὶ [ισῖ5 [Ρ56 5, [ὈΓΟΓ. 
ΘΌΒΡυχῖξ Ξε πο ἴα το γ5 : ἀσείμαβα βαρ !ομγιπι 

Ργῶθαϊ : ἱπηπηθηβὶ ἔεοεγαϊ Ασομοίθοϑβ. 
Νες ἴπα5 Εἷς ταπιαϊα5 πα ἱπάϊςα : 564 βϑεγὰ ΒδοΪιΟ 

ψ εβιῖβ,, εἰ ἰπ 566 πᾶ ἴεπηρι5 ἴΠ ΟΠῚΠ6 ἔδτοΟΥ. 

52. ΘΕΜΙΌΒΟΙ, 

εἶς Ηεεϊοαίο. 

(αυτηϊηξβ ἱπηπηογίαϊα ἐδοι5, Ογαϊάπιαας σογοηδηι 
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Ἀσχραῖον γενεὴν “Ἡσίοδον χατέχω. 

88. ΑΔΗ͂ΛΟΝ, 

Ἡσίοδος Μούσαις Ελικωνίσι τόνδ᾽ ἀνέθηχκα, 
ὕμνῳ νικήσας ἐν Χαλκίδι θεῖον “Ὅμηρον. 

84. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

Ἄσχρη μὲν πατρὶς πολυλήϊος, ἀλλὰ θανόντος 
ὀστέα πληξίππων γἢ Μινυῶν κατέχει 

Ἡσιόδου, τοῦ πλεῖστον ἐν ἀνθρώποις χλέος ἐστὶν 
ἀνδρῶν χρινομένων ἐν βασάνῳ σοφίης. 

δ. ΑΛΚΑΙΟΥ͂. 

Λοχρίδος ἐν νέμεϊ σχιερῷ νέκυν Ἡσιόδοιο 
Νύμφαι χρηνίδων λοῦσαν ἀπὸ σφετέρων, 
᾿ , ε , , ΄ “ 

καὶ τάφον ὑψώσαντο᾽ γάλαχτι δὲ ποιμένες αἰγῶν 
,2 ΄« , ᾽, ἔῤῥαναν, ξανθῷ μιξάμενοι μέλιτι" 

τοίην γὰρ καὶ γῆρυν ἀπέπνεεν, ἐννέα Μουσέων 
ὃ πρέσδυς καθαρῶν γευσάμενος λιδάδων. 

86. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Ἦν ἄρα Δημοχρίτοιο γέλως τόδε, καὶ τάχα λέξει" 
« Οὐχ ἔλεγον γελόων, Πάντα πέλουσι γέλως ; 

χαὶ γὰρ ἐγὼ σοφίην μετ᾽ ἀπείρονα, καὶ στίχα βίόλων 
τοσσατίων, χεῖμαι νέρθε τάφοιο γέλως. » 

δ7. ΑΛΛΟ. 

Καὶ τίς ἔφυ σοφὸς ὧδε; τίς ἔργον ἔρεξε τοσοῦτον, 

ὅσσον ὃ παντοδαὴς ἤνυσε Δημόχριτος; 
ὃς Θάνατον παρεόντα τρί᾽ ἤματα δώμασιν ἔσχεν, 

καὶ θερμοῖς ἄρτων ἄσθμασιν ἐξένισεν, 

ΑΒΟΓΘΌΓΠΩ ΘΘΠΘΙῸ Ηδβίοατ σοηξίηθο. 

83. ΙΝΟΈΚΤΙ, 

Ηδβίοαιιβ Μιυβὶβ ΗΘ] ΟΟηΪ 15 πὰης ἐγίροάθηι ροβυὶ, 

4υυπη ΠΥΤΏΠΟ Ὑἱοΐβ56 1} ΟΠ Δ] οἰἀ6 αἰνίηππι ΗοΙΘ μη. 

δά. ΜΝΑΒΑΙΟΖ. 

Αβοιὰ συϊάθπι ρμαΐτϊα βαρϑίυμη-αἶνθ8, 56 τηουξαὶ 

οϑϑᾶ 64. 08-5{{π Ὁ] δηζ τ ἔουτα ΜΙηγυιτη ἰδ ποΐ 

Ηοβιοαϊ, ουὐὰϑ8 τηᾶχίτηδ ἀρ ἃ ΠΟΙΉΪΠ68 ϑ]οτία οϑί 

Ὑἱγογ πὶ αυΐ ἱπ αἰ οαηΐιγ οοἰϊοι]α βαρ θηζο. 

δδ. ΑἸΟΣΙ͂. 

ΤΟΥ 18. ἴῃ Ἰὰ00 ὈγμηθΙΌ80 οδᾶάδγον Ηρβίοαϊ 

ΝΥΡἢ ΤΠ 05 Ἰαναγιηΐ 6χ 518, 

οἵ ΒΘΡΌΪΟΓαΤῚ Θυοχθυπηΐ ; Ἰδοΐθ δαΐθ ΟΔΡΥΔΥῚΪ δι ))1 

τὶραγαηΐ, ἴδνο δαγηἶχίο τη6]16 : 

(Δ]Θ τὴ δηΐπη γοοθ πὶ ΌΤΙ ΒΡ Γαΐ, που θη ΜΉΒΑΓΌΤΝ 

Β6ΠΘΧ ΡῬΌΓΟΒ σιυβίδηϑ ΠΙΦΌΟΓΘΒ. 

ὅ6. ΙΝΟΕΚΤΙ. 

Εὐἰ| ἰρίίαν ποο οι ον ἢ τίβιι8, 80 ογία556 ἀϊοοέ : 

« Νόππο ἀἰοοθδιη τἱάθηβ, Ομηηΐᾶ βυπηΐ Υἶβι1183 

ἀυΐρρα δδὸ ροβί βδρί επίϊδτη ἱπῆΠπηἰἴϑτη οἵ ὙΘΥβι15 {ὈΓΟΓΌΤΩ 

ἰδηΐο- ΠΌΠΊΘΓΟ, 8660 ἴῃ -ἱΠ|0 ΒΘΡΌΪΟΓΟ Τίβ118. » 

57. [ὈΓΙΟΘΕΈΝΙΒ5 ΠΑΕΒΤΙΠ.] 

Εἰ «υ]5 Γυϊ ἴδ πη 88 Ρ᾽6ῃ8 ἢ 48 ΟΡαΒ ἴδοῖξ (αηίανη, 

«υδηΐαπη οποία ῬΟΓΘσὶ, ΠΟΘΙ ΟΟΥ [8 ἢ 

«αἱ Μοτίοπι ργεβθηΐομι {τϊάπο ἴη- δα θι8 ΠΙΆ 

οἵ οδ] 5 ρᾶπατῃ πίάουθιι8 Θχοθρι. 

Ἡεβιοάϊπι, σοηυ 4θ πὶ νου βορὰ, ἴθρο. 

53. ἢ ἀοπαγῖο δγιδαάίθηι 

Ἡεοϊοαϊ. 

Ἡοβιοάιι5 ἀοπυμὰ ἀθάϊ! πος δ] ΘΟ μΪϑὶ Μιι515 

ΟΠΒαϊοϊάδ οδηϊαπάο αἰνὶ πὶ νἱοΐου ΗΟΠΊΘΙ. 

δή. ΜΝΑΒΑΓΟΖΕ, 

εἰς οοάφηι. 

Αϑογὰ ἴδιαχ (θυουὶβ ραινῖα δϑῖ, ΠῸΠῸ ροϑϑι δὶ οϑϑᾶ, 
ΒἈθοῖον δαὶ Μίηγ 65 οὐἱ ἀομ παῖα, ἢ ηγι15 

Ἡβιοάϊ, οὔ] σο] ΟΡ  πλᾶ σ]οσῖα υἱποῖϊ 
Νοιηῖηᾶ ἀοοίγ! πε ἰᾶποα ργο γαῖα ΥἹΡί ἢ}. 

δῆς Ατίολεξ, 

εἶ οοάφοι. 

Ἠδβὶοάϊ σΟΓρὰ5 5}1νὰ: 511} Το 405 ΠῚ ΡΓὰ 

Τανογαηὶ ΝΥρΠ ἰοηΐα πΙἰθηΐθ 5110 , 
Εἰ ταπηα!απι ἴδοθγ 5 ρου, 4π6πὶ ἰδοῖθ ΥἸ σάν] 

Ῥαβίογεβδ, ΠΟ ΠΟΤ 5 Δίου ποῖα ἃρὶβ : 

Επάοτγαϊ μἷ5 ΓΘΡι15. 51Π}1}}65 4υϊὰ ρθοίογα γΌ 068, 

Αοπίάδυπι ΡυΓΟ Ροῖτι5. ἃ] ΔΠΊΠΘ 80Π6Χ- 

56. 2)6  εμπιοονϊίο. 

ΤῬοπιοογ τἰ σἰβ5 ΠΕΠῚρΡῈ πο εραῖ. ἘΠ ρεῖο ἀϊοεὶ, 
Νοη ἀϊκὶ μος υἱάθηβ,, Ομληΐα τ ϊοι]ὰ 

Ουΐ ταπίαπι 5αρι!, ΄αὶ ἰαηΐα γ ] απ: ἃ 50 ρ5] 

ΤΑ οσιιπ,, Γἰβθ ΠΏΠΟ 6ΡῸ 511πὶ {ὉΠ}. 

57. ὉΙΟΘΕΝῚΒ ΠΑΈΒΤΙΙ» 

εἴο οοάΐοπι. 

Οὐἱϑβ 5 Ρ᾽ 65 δάοοῦ 415 Ορυιβ ἰδπὶ σγδηάθ ρεγορὶ!, 

Οὐᾶπι Υἱν πιθηΐθ ἴδῃ θη 8 ΟΠλμἷὰ ΠΘΠΊΟΟΡΙἰ8 ἢ 

Οὐἱρρα ἀϊδ5 βαθα] [Γ65 ᾿πίγα ΠΠΠΉ]Πἃ ΤΟΥ ΘῺ)» 
Ελ ραβίτπι οΑ}14] ρᾶ 15 οάονο ἀθαϊε 



58. ἸΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ ΑΠΟῸ ΥΠΑΡΧ. ΑἸΓΥΠΤ. 

Εἰ καὶ ἀμειδήτων νεχύων ὑπὸ γαῖαν ἀνάσσεις, 
Φερσεφόνη, ψυχὴν δέχνυσο Δημοχρίτου 

᾿ εὐμενέως γελόωσαν, ἐπεὶ καὶ σεῖο τεκοῦσαν 

ἀχνυμένην ἐπὶ σοὶ αοὖνος ἔχαμψε γέλως. 

89. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Πλούτων δέξο μάκαρ Δημόχριτον, ὥς χεν ἀνάσσων 
αἰὲν ἀμειδήτων καὶ γελόωντα λάχοις. 

00. ΣΙΜΜΙΟΥ͂.. 

Σωφροσύνη προφέρων θνητῶν ἤθει τε δικαίῳ 
ἐνθάδε χεῖται ἀνὴρ θεῖος Ἀ ιστοκλέης " 

εἰ δέ τις ἐκ πάντων σοφίης μέγαν ἔσχεν ἔπαινον, 

οὗτος ἔχει πλεῖστον, καὶ φθόνον οὐ φέρεται. 

61. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

αῖα μὲν ἐν κόλποις χρύπτει τόδε σῶμα Πλάτωνος, 
Ψυχὴ δ᾽ ἀθάνατον τάξιν ἔχει μαχάρων 

υἱοῦ ᾿Αρίστωνος, τόν τις καὶ τηλόθι ναίων 
τιμᾷ ἀνὴρ ἀγαθὸς, θεῖον ἰδόντα βίον. 

62. ΑΛλΟ. 

α. Αἰετὲ, τίπτε βέθηκας ὑ ὑπὲρ τάφον; ἢ τίνος, εἰπὲ, 
ἀορένν θεῶν οἶχον ἀποσχοπέεις; 

β. Ψυχῆς εἰμὶ Πλάτωνος ἀποπταμένης ἐς Ὄλυμπον 
εἰχών" σῶμα δὲ γῇ γηγενὲς ᾿Ατθὶς ἔχει. 

08. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Τὸν χύνα Διογένη, νε ὅλε, δέξ θμεῦ ὃν χύνα Διογένη, νεχυοστόλε, δέξο με, πορθμεῦ, 

γυμνώσαντα βίου παντὸς ἐπισχύνιον. 

04. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

α. Εἰπὲ, χύον, τίνος ἀνδρὸς ἐφεστὼς σῆμα φυλάσσεις : 

ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΤΙΑ. ϑϑὺ 

ὅ8. ΦΌΠΙΑΝΙ ἘΧ ΡΒΖΕ. ἘΘΥΡΤΙΙ. 

Οὐδιηνἶβ ΠΟΙ - ΤΙ ἀΘ ΠΕ 18 τηογία 8 50} ἔθΥΓὰ ἱπηρογοβ, 

Ῥγοϑογρίηδ, δηΐτηδῃ οι οΥ(ἱ γροῖρα 

Βδηθυο]θ, τ ἀθηΐθη,, βιυϊάθπι δἔ ἔπαπι τηδίγθα 

ἀοϊδηΐοιη ργορίον ἴθ 5018 ᾿ῃΠοχῖξ τί β05. 

89. ΕΠΌΒΡΕΜ. 

ΡΙαΐο θοδΐθ, γϑεῖρα θοιηοουϊξαμη, πξ, ἱπηρογδη5 

ΒΘΙΊΡΘΓ 56 Υ εἶθ, οἰϊδυη υἱ ἀδηΐθγη βου δγῖβ. 

60. ΞΒΙΜΜΙΞ. 

Μοάονγδίίοηδ ργεϑίδηβ τηουία 8 δὲ ΤηΟΓ6 [πίο 

Ὠἴο ἰαςοέ υἱγ ἀἰνίηιιβ. ΑΥΙ Βί οἱ 68 : 

οἴ 8 φυὶδβ οχ ογηηΐθιιβ Ξαρί πες τηάσηδτη Βαθυϊξ Ἰδπιάθτη, 

δὶς παθϑξ ρ᾽ αὐ πιάση, ποάαα ἰηνἱἀΐδγη δα ζογξ. 

61, ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Τοῦτα αυϊάθοηη ἴῃ βίπιι οσουϊίαξ πος οοΥρΡα5 Ρ]αΐοηϊβ : 

δὲ δηΐτηᾶ ἐθίογπδγη βία οποῖη μαροξ ἱπίου - βθαΐοβ 

ΠῊΣ Αὐιβίοηϊβ, {πα θπὴ φυΐβαι δἔ ῬγοσῸ] Πα δη5 

Βοπογαΐ υἱγ θοπαβ, αἰνῖπεο δχρδγἔέμυγτη υἱΐςο. 

62. ΑΙ}. 

ἱ α. Α(υΐ 8, σῸΓ ροβὶίδ- 68 ΒΌΡΘΥ ΒΘΡΌΪΟΓΟ ἢ δυΐ συ 15 65, αἷς, 

χιιὰ 5'δογθδατη ἀθογιγη ἀοτηθτῃ Ὀγοβρίοΐβ ἢ 

ὃ. Ἀπίτηδο 50 Ρ]ίοηΐβ, φας-ἀνοϊαυϊξ δὰ ΟἸντηρύτη, 

ἱπηδϑῸ ; ΓΟΥΡῸΒ ΥΘΓῸ ἔρογτα ἰθγγϑίγο ἢαθαΐ Αἰ6δ. 

603. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Οδηθῖη ΠΟΘ Π6 ΠῚ Π16 ΓΘοῖρΡΘ,, ἀοίαποίογατη ρου του, 

δὕμῃ φαϊ πυᾶάδγυ!ξ Υἱξξθ οὐ ηἶβ ΒΌΡΘΓΟΙ τη. 

θά. ἸΝΟΕΒΙΤΙ. 

α. Ὀΐϊο, ἜΔηῖ5, ΟΕ ἀΒΠΆΤὴ Υἱγὶ ἰπ τη Πυτηθηΐο βίδηϑ ἐώ οὐυβίο( 5᾽ 

58. ΥΌΠΙΑΝΙ ΦΘΥΡΤΙΙ, 

ἐς ϑέπεγ ΡῬγω[εοίογιιπι «4 τιρτιείαίϊαπι,, 

εἶς εοείεηι. 

Ῥευβερθομδ,, φυδιη8πὶ γεσηδ5 τάδε ποσϑηΐοβ 
Τη Ῥορυΐοβ.,, δῃϊπηδπι 5υβοῖρε ΘΠ ΟΟΡΙΙ, 

ἈϊΠἀεπίθμ ρμἰδοῖάθ. ΟἋὔπὶ ἀδ ἰε τησϑβία ἀοϊεγεῖ, 
Ιρδ58 ἴυᾶ ἰπῆσχα εϑὶ συ βι θ5. δἰ πιὰ βᾶγθηβ. 

589. ΕὔΒΡΕΜ, 

εἶς εοάεπι. 

Αρεῖρε Πεμπιοουϊἴαπι, ΡΙ ἴοι, αἰ τ άθαΐ ὑπὺ5 

[ἢ ΤΕΡΏΟ Τἰβυτ ΠΟῚ οἀρίθηΐα ἴυο. 

θο. 5ΓΜΜΙ, 

εἶς Ρίαέοπε. 

Φαβιῖτϊα 5 ρεγαηβ εἰ οα5}15 ΠΟΥ 118 ΟΠΊΠ68 » 

Θῖμ5 Ατίβίοοϊεεβ μὰς τὰπυαίαῖυν Πα πΊΟ. 

υοίαυοϊ ργιροϊρυὰ Ξαρίεπῖϊα ἰδ άε οοἰεργαῖ 

Οπλη Ριι5 15 Πη8]0Γ, πη] 0 οἱ ᾿ηυταϊᾶ. 

61. Πὲ εοΐεπι. 

Ταῦτα υϊάθπι σΥΘΠ.10 ΘΟΓΡῸΒ ἰερὶϊ 1Π|4 Ρ]αἰοη 5, 
Αἴ ΠΙ6Π5 ἴῃ 506 Γ15 6ϑὶ 5'Π6 τηοσῖα ἰοοἶβ » 

Οὐὰ5 Αὐὶβῖο μαῖθν : θοπιβ Βπης τἸβογαῖον οἱ Τηάι5: 
[πῃ ἰευσὶβ υἱΐαπι υἹἀεγαῖ 116 Πεύμ." 

θ2. }ὲε εοάεπι. 

Οὐ 5 65, δὲ 4ιόγϑαπι ἴππλι}}0 ΤΟΥ 5 ΔΓ ΪΒΈΓ ἰηβίδἢ5 

Αβίγισεγαβ ἀϊν πη βιβρ οὶ ΟΓΘ ἀοπηο8 ἢ 

ϑρδοῖου ερῸ δά 5ρΕΓῸ5. ἃπΙηγ28 γΟ Δ η115 ἹΠ]8ρῸ 
Αἰιῖοα τογγεπαπι ἴεσγὰ ΒΡ] αἴ 5 μαθεῖ: 

63. δὲ Ρίοξεπε σαπὲ. 

Ηδπο 4υοάια ΤΙΟρΘηἾ5 ο8 η15 ἃσοῖρα ΡΟΥΕΠΟΙ ὉΠΊΡΓΑΠῚ 
Εχυΐδηι νἱΐαπι [αϑιϊθιι5 116 ἀβά!ϊ. 

θ4. δὲ εοάεπι. 

Ουυ5 Βῖο εβϑὶ ἰυπηυ] 5, ΟυΪ τὰ ΘΔ Ϊ5,) ΟΓῸ 7 ΒΡ 5.88 ὃ 
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β. Τοῦ Κυνός. α. ᾿Αλλὰ τίς ἦν οὗτος ἀνὴρ ὃ Κύων; 

β. Διογένης. α. Τένος εἰπέ. β. Σινωπεύς. α, Ὃς πίθον 

β. Καὶ μάλα" νῦν δὲ θανὼν ἀστέρας οἶχον ἔχει. [ᾧχει ; 

θ8. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Διογένευς τόδε σῆμα, σοφοῦ κυνὸς, ὅς ποτε θυμῷ 
ἄρσενι γυμνήτην ἐξεπόνει βίοτον, 

ᾧ μία τις πήρα, μία διπλοῖς, εἷς ἅμ᾽ ἐφοίτα 
σχίπων, αὐτάρχους ὅπλα σαοφροσύνας. 

᾿Αλλὰ τάφου τοῦδ᾽ ἐχτὸς ἴτ᾽, ἄφρονες, ὡς ὃ Σινωπεὺς 
ἐχθαίρει φαῦλον πάντα χαὶ εἶν ᾿Αἴδη. 

66. ΟΝΕΣΤΟΥ͂. 

Βάχτρον καὶ πήρη καὶ διπλόον εἶμα σοφοῖο 
Διογένευς, βιότου φόρτος ὃ χουφότατος. 

Πάντα φέρω πορθμῆϊ" λέλοιπα γὰρ οὐδὲν ὑπὲρ γῆς" 
᾿ς ἀλλὰ κύον σαίνοις Κέρδερε τόν με χύνα. 

61. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Αἴδεω λυπηρὲ διηχόνε, τοῦτ᾽ ᾿Αχέροντος 
ὕδωρ ὃς πλώεις πορθμίδι κυανέη, 

δέξαι μ᾽, εἰ καί σοι μέγα βρίθεται ὀχρυόεσσα 
“βᾶρις ἀποφθιμένων, τὸν κύνα Διογένην. 

λπη μοι καὶ πήρη ἐφόλχια. καὶ τὸ παλαιὸν 

ἔσθος, χὠ φθιμένους ναυστολέων ὀδολός. 
Πάνθ᾽ ὅσα χὴν ζωοῖς ἐπεπάμεθα, ταῦτα παρ᾽ Ἅδαν 

ἔρχομ᾽ ἔχων" λείπω δ᾽ οὐδὲν ὃπ᾽ ἠελίῳ. 

68. ΑΡΧΙΟΥ͂. 

"Αἴδος ὦ νεχυηγὲ, χεχαρμένε δάχρυσι πάντων, 
ὃς βαθὺ πορθμεύεις τοῦτ᾽ ᾿Αχέροντος ὕδωρ, 

εἰ καί σοι βέδριθεν ὑπ’ εἰδώλοισι χαμόντων 
δλχὰς, μὴ προλίπης Διογένη με χύνα. 

"Ὀλπην καὶ σχίπωνα φέρω, καὶ διπλόον εἶμα, 

ΑΝΤΗΟΠΟΟΘΙΙ ΡῬΑΙΑΤΙΝ κὰ 

ὑ. Οαηΐ8. α. Ἐξ 418 Γα]ξ Ηἷο υἱν, δηϊ8Ὁ [Πα α θα!» 

α. Ῥίορδηθβ. ὃ. ασπιβ αἷς. ᾧ. Βἰπορδηβίβ. ἃ. Οὐ ἀο πηι. 
ὃ. 58Π6 : πη δαΐοιη ἸηοΥατι5 βίάθγα μαθϑΐ ἀοιλιμη. 

85. ἈΝΤΙΡΑΤΗΙ 

ὈΙοροηΐθ ΠοΟ ΤΩΟΠ ΘΗ ΠῚ, ϑβδρ ἢ 18. οδηΐβ, αι οἰ πηι 

ὙἹΜΙ ἸΘΥ 5- ΤῊ {15 Θχογοὸθαΐ υἱΐδηι, ἰδηΐπιο 

ἀυϊοαπι πῶ ΡΟΓᾶ, πα] ῬΑ] τη, η5 σγυδαϊοθαΐαν 

ΒΟ ἱΡῖο, 510 1-88Π| οἰ 6 πέ 18 ἀυτηὰ βαρ θη 85. 

Αἱ ΒδρΌ]ογυτη ἢος υἱίαΐα, ἰηϑ μ᾽ οπίθβ,, σαΐα Β᾽ ΠΟρΡΘ ἢ 515 

οὐἱξ Ῥγδυατη οἸηπθιὴ δἰϊδη ἰῃ ΟΥΟΟ. 

06. ΟΝΈΘΤΙ. 

Βδουϊα5 οἵ ροΐὰ οἵ ἀρ ]οχ υϑϑίῖβ βιιηΐ βαρ θη 5 

ὈΙοβδηἶβ, Υἱἵδθ Οἤ 18 ΘΟ ν ἸΒ5Ι ΠῚ ΌΤΩ. 

Οπηΐὰ ρογξϊονὶ ἴδγο : σοὶ χαὶ δηΐτα ὨΪ}}] ΒΌΡΟΙ (θυ : 

αἴ, οαπΐβ Οογθογο,, δἀθϊαγαο οδπὶ τα], 

07. ΓΕΟΝΙ4. 

Οτγοῖ {γ15{18 ρου ον, μᾶπο ΑΘΠΘΡΟπ 5 

ἀπαδπι (οἱ ΡΟΓΥ ΘΠ ΘΡ 8 πᾶν αἶγα, 

ΤΘΟΙΡΘ Πη6,, οἰἰδτηβὶ Τρ σπορογο Εἰ] στανθίαν ἐγοιηθπἀὰ 

οΟΥ ἃ ἀοίαποί8, ὁδηθιη ΠΙΟσΘΠΘΙΩ. 

ΑΙΩΡῈ]]Δ- ΟἹ οαυία τϊ πὶ οἵ Ῥογὰ δρραγαίιβ- {πον 18, οἵ νϑίυ! ἃ 

γοϑίϊβ, οἵ ἀοίι πμοΐοβ οοτηϊίδηβ-ἰη- τα] οΐα οὔ ο] 5. 

Οἰηπΐὰ (δ οἵ ἰη ΥἱΥβ ροββι ἀθθαγηι5, μθο δὰ ΟΥΟΌΤΩ 

γοηΐ ΠΔθΘη8, οἵ Πἰἢ1] ΓΘ ηαο 50} 5016. 

08. ΑΒΟΗΙΠ. 

Ο Οτοεὶ ρου ογ-τηογέπογιμη, σαυΐβ6 ἸΔΟΥΙΠΪ5. ΟΤΩΠἰ ΠῚ, 

ααὶ ῥγοίαπᾶδπ) πᾶνὶσαβ μᾶπῸ ΑΘΠΘΓΟ 8 ΔαΌδΤη,, 

ἀυδηην β σταυδίυν Εἰ ὶ 5 Βι πη] δου 5 ἀο ὩΠΟίΟΓ ΤΩ 

φΟΥ̓θΪ ἃ, μ6 ἄθβθυὰβ Πορθη ΘΠ Τ]6. ΟΔΠΘΠ,. 

ΑΠΊΡῈΪ]ΔΠ)-ΟἸ θα τὴ οἵ βοἰ ρίοηθμη ἔθ γῸ,, οἱ' ἀρ] οΘ πὶ Ὑθβίθι 

Ἐϑδὶ οδηΐβ. Αἱ {υϊβηδπι ΥἹΓ [10 1116 ΘΔ ῊΪ5 ἢ 

Ῥϊοβόμ68. ΘΟ Θμι5 απα6 ἢ ΒΙΠΟΡΙμ5. 1116 οαάϊπα 
ΙΠ00]89 15 δϑὶ : 56 ΠΌΠΟ ᾿πουΐα5 ἀϑιγὰ ἴθποὶ. 

65. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ, 

Ὧ6 εοάδηι. 

Ὠἰορθη 68 5ϊἴυ5 Πΐο 5 ρΊ6ἢ5 οδηἶβ, 1|}6 Ὑἱν}]ὶ 

Ῥϑοΐογ ααϊ υἱϊδβ γ δ} 1158 διιοῖον εγαὶ : 

ὕπιυβ οαἱ Ὀδου] 5, Ραγὰ πᾶ, εἰ ἀἸΡ]οἷ5 υμὰ : 
Ηδο δηΐπιο ἔγυδὶ υῖρρα6 ἔμ Ρα 58:15. 

Ὑεβδηΐ , ΠΊΟΠΘΟ ΡΓΟΟιΪ ΠΟς Αἰ 5]5ι 116 θυβίο : 
ἘΈΓΓΘ ΘΙ ΠΟΡΘἢ515 Π6βοὶῖ οἱ ἈΠῚ Τὰ τη]08. 

66. ΟΝΕΈΒΘΤ,, 

ἐε οοάεηι. 

ΤΙ ΒΘ ἢΪ5 ΒΔ Θ 115 ΟΡ 68 δι ηϊ ρογὰ,, ἰΔΟΘΓΠᾶ, 

ϑεἰρίο ; πυ}1ὰ ἕαϊ: νἱΐα οπδγαῖα ΤῊ Π115. --τ 
ΝῊ] ἸΙφαὶ 16] : ἴθγο τηθᾶ οἰπποῖα ΟΠ ΔΡΟΠΗΙΪ : 

Μοίὰ ἰυδ᾽ ἐχοιρίαῖ, ουθ γα, οαιιά ΘΔ ΠΘΠῚ. 

67. ΤΕΟΝΙ.Ε. 

Ῥίορ πος ἰοφιιίίιι". 

Ρ] ΟΠ 5 Εἰσί αὶ ἰθῖ το σταν 5 ΟΓΘ ΤΩ] Πἰ βίου, 
Οὐἱ πῖρτὰ ἰγδηβ8ὶ5 ἤὰης Ασμογοηία Γαΐθ, 

ΤΙ ΟΡἜΠΘΠῚ Π16., 41|8580.,) ΘΔ ΠΘΠῚ 51Π|}}} ΔΟΟΙ͂ΡΕ, 4 ΔΙ ΖΙΙΆ ΠῚ 

ΤΠ ΓΤ πὶ ΡοΥγϊαὶ υἷχ τὰ Πᾶν]8 ΟΠΙ5. 
ΑΠΊΡΌ ΠῚ ΡΘΓΑΠΊΖᾺΘ ἴεγο , νου ΠΊ 4116 ἸΔΟΘΓΏΔΠῚ, 

Αἰφαδ ΡΟ] πὶ, ΤΠ ΘΓΟ68 45 ἴᾳα., γϑοίον, δγὶξ. 

Οπιηΐα, αυξ γνθηβ ΠΡ], ἴεγο Π1115 δὰ δ 8 Π|: 
65 51}} 8016, [11 αι πηθᾶ, π1}}}ἃὰ πιδποῖ. 

68. ΑΚΟΗΙ. 

Ῥίοροηθς ἰοφιιίίιν, 
- 

δι ἸδοΥΎ Πλ}5 σαι 65 ΠΟ ΠΉΪΠτπη ΧΪ ΡΟΓΕΠΕΟΥ τ} Γὰ 5 
ϑιι5οῖρὶ5, αἴχιιθ δ᾽ ὰπὶ ἴγᾶπη5 ΑΘΠθιηἴα ψυθ} 5 : 

Οὐυδηινὶβ ἴγα Ρᾶγ65 ὁπογαῖα Μδη )ῖι5 αἰνὸ, 
ῬΙΟΡΈΠοπὰ ἴῃ στρα Π6, ΤΟΘΌ, ΠΠΠ]116 ΟΔ1|6}). 

Ἐβὶ δυρι}]ὰ μΪηϊ, ρογὰ οϑὶ, οἵ αἰ ρ]οίβ : δϑὶ εἱ 



: ̓ ι ἃ καὶ πήρην, καὶ σοὶ ναυτιλίης ὀβολόν. 
᾿ Καὶ ζωὸς τάδε μοῦνον, ἃ καὶ νέχυς ὧδε κομίζω, 

᾿ς εἶχον" ὑπ᾽ ἠελίου δ᾽ οὔ τι λέλοιπα φάει. 

ο 69. ΙΟΥ̓ΛΙΑΝΟΥ ΑΠῸ ΥΠΑΡΧ. ΑἸΓΥΠΤ. 

᾿ Κέρθερε δειμαλέην ὁλαχὴν νεχύεσσιν ἰάλλων, 
ἤδη φρικαλέον δείδιθι χαὶ σὺ νέχυν᾽ 

Ἀρχίλοχος τέθνηκε" φυλάσσεο θυμὸν ἰάμδων 
δριμὺν, πιχροχόλου τικτόμενον στόματος. 

Οἶσθα βοῆς χείνοιο μέγα σθένος, εὖτε Λυχάμδεω 
γηῦς μία σοὶ δισσὰς ἤγαγε θυγατέρας. 

10. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Νῦν πλέον ἣ τὸ πάροιθε πύλας κρατεροῖο βερέθρου 
ὄμμασιν ἀγρύπνοις τρισσὲ φύλασσε χύον. 

Εἰ γὰρ φέγγος ἔλειπον ἀλυσχάζουσαι ἰάυμων 
ἄγριον Ἀρχιλόχου φλέγμα Λυχαμέόιάδες, 

πῶς οὐχ ἂν προλίποι σχοτίων πυλεῶνας ἐναύλων 

γεχρὸς ἅπας, φεύγων τάρόος ἐπεσθολίης ; 

τι. ΓΑΙΤΟΥΛΙΚΟΥ͂. 

Σῆμα τόδ᾽ Ἀρχιλόχου παραπόντιον, ὅς ποτε πιχρὴν 
μοῦσαν ἐχιδναίῳ πρῶτος ἔδαψε χόλῳ, 

αἵμάξας Ελιχῶνα τὸν ἥμερον. Οἶδε Λυχάμδης, 
μυρόμενος τρισσῶν ἅμματα θυγατέρων. 

Ἠρέμα δὴ παράμειψον, ὁδοιπόρε, μή ποτε τοῦδε 
χινήσης τύμδῳ σφῆκας ἐφεζομένους. 

72. ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ͂ ΚΩΜΙΚΟΥ͂. 

Χαῖρε, Νεοχλείδα, δίδυμον γένος, ὧν ὃ μὲν ὑμῶν 
πατρίδα δουλοσύνας δύσαθ᾽, ὃ δ᾽ ἀφροσύνας. 

18. ΓΕΜΙΝΟΥ͂. 

Ἂντὶ τάφου λιτοῖο θὲς Ελλάδα, θὲς δ᾽ ἐπὶ ταύταν 

ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. ᾿ 987 

δἔ ρϑγδτῃ, οἱ {0 ῥγο- γα θοΐα οΡοΙ αμη. 

Ετίδμι υἴυθὴβ Βοος τηοᾶο. φυφ δ τιοστΐατιϑ θὰ ροτίος 

ΒΑΡΟΡΔμ, δἔ 50} 50115 Ὠἰ ΠῚ] το] ταὶ ᾿πς6. 

69. σΌΠΑΝΙ ἘΧ ΡΒΖΕ. ΞΟΎΡΤΙΗΙ. 

Οογθογθ, τηθίαδηάυτῃ Ἰδίγαΐατη ἀδία πος τηϊθηβ, 

͵ϑτ δἔ ἔα ἐγοιηθπάστη ἔτη6 ἀοίαποΐυτη : 

ΑτοΒΠ]οοἶ 5 δϑί- τηοσέαιιβ : ΟΔΥΘ ἰδ ΒΟΓΌΤ ΔΗ ΠΤ 

8ΟΓΘΠῚ,, {ΘΙ ΔΟΘΙΡΘ- γα ὁ5 Ῥδγξ. 

Νοϑίϊ οἰδιηοῦὶβ υἱγὶ τηᾶσηδπι υἱπὰ, {πδηᾷο 1 οι ῖ5 

Βπδ5β ὑπ ΠΑΥΪ5 {{0ὶ δἀἀποοθαΐξ ἢΠ]185. 

70. ΕΣΒΡΕΜ. 

ΝΌΠΟ Τηδρὶβ 4ᾳδη ἃηΐθᾶ ρογίαβ υδ] 1:8 γογασίηϊβ 

ΘΟ} 5 ̓πβοτηηΐθαβ ουδίοαϊ, {ΓΡΙΘχ οδηΐβ : 

ΠΔΠῚ 51 Ἰθσθμη ΓΟ απο θαπέ, υἱϊδηΐθϑ ἰδ ΒΟΥ τα 
ΑΤΟΒΠΟΟΗΣ ἔδγαγη Πατηγήδηη, ἢ]: - ΤΥ οαγηθ15.,΄ 

αυἱ ποη ἀδβογαΐ ὀρδοδγιτη ΡΓΌΡΥ]268 βθαϊατη 

ΟἸΠΪ5 Τηοτἔπμ8,, ΓπρΊοΠ5. ἔΘΥΓΌΓΘΙΩ ΘΟΠΥΪΟΪΟΓΌΓΩ ὃ 

71. ΑΕΤΌΠΟΙ. 

Μοπυτηθηΐοτη 06 Ῥγορο- Ῥοπέυτηῃ 6δέ Ασομ] οοῦὶ, «αὶ οἰΐπν 

Μύβδιη υἱρογῖπο ῥγίπηαβ (ἰηχῖξ (6116, [δοοῦθδπι 

οὐ θηΐδηβ Ηδ] οοποτη τηϊΐθιη. Νουϊί ΤΠ γοδθ68, 

ἀοἤθηβ ἐγ ρ] οἴθτη Ια αθο5 ἢ Αγ. 

Ουϊεῖο 58πὸ ρῥγίοσγὶ, υἱαΐου, πῈ ἰοσΐθ μυὐαξ 

ΒΘΡΌΪΟΓΟ ἰη5᾽ ἀθηΐθβ ΘΟΤΩΓΩΟΥ ΓΒ Ὑ65ρ48. 

72. ΜΈΝΑΝΘΕΙ ΟΟΜΙΟΙ. 

ϑαϊνα,, ἀυρΙοχ σοπυβ, Νϑοο!άςο, ΦαοΓΌΓη Δ] [6 Ὁ γυθϑί τη 

Ῥαΐγίδτη βοσυϊξαΐθ Προγαυϊξ, δίογααθ ᾿ηβιριθηζίἃ. 

73. ΟΕΜΙ͂ΝΙ. 

ΡΓῸ ΒΘΡΌΪ]ΟΤΟ ἔθπυΐϊ ροπ6 Ηθ]δάα, ῬΟΠΘΩᾺΒ 5.06 Πδης 

ϑεῖρῖο, πδο βοῖνδπι 4161} Εἰδὶ, ἀδαβὲ μοι. 

Ηδο μαθαὶ ἰαπίυτ υἱναβ, {υ:8 ΤηοΤίτ15 ἐοοα 

ΑΠοΤῸ : 50} 50115 Ἰυοβ σϑ πιο πἰ 81}. 

69. υὐτϊᾶπε, εΖ Ργω[εοίις Αρτιεέαϊϊδιις ΖΕ γΡιϊ, 

ἐε “τεϊμοείιο. 

Οβϑῦθοσα αὶ βρνΐβ ἴεγγεβ ἰδ γαῖ! θι.5 ὈΤΩ ΓΑΒ, 
ὕπιθγαᾶπι πὰπο 5: Υ̓Ά ΠῚ ΠΟῊ ΠΉΪΠῸ5 Ἴρ56 {{Ππ|6. 

Οεεἰάϊε ΑὐοΒ]οοἶι5 : ρα ποίγα 1] 6 υἱγὰβ Ἰατηὶ, 

Ἐχ ἱγαουπάο φυοὰ ἤυϊ! οτε, οᾶνο. 
Οὐιᾶπι 511 αἴτοχ οἰδτθοσε ἀδίιιπι Εἰ} 5οῖγα, ΤΥ σᾶμοθεο 

Ογῶβρα 0] παῖδβ οὰπι ἴ}1}} πὰ ἀιια5. 

70. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

εἶε εοάεπι. 

Ἐεγγθᾶ πῆς Ρ᾽ ἀϑυᾶπὶ ὈΥΪτ5 αἰσὶ Ππηῖπὰ Π 115 
ΘΟ] ΠΟ 5οῦνᾷ ἢ ΠΉΪΠη6., ἴοῦπο οΔΉΪ5. ΒΕ 

5Ϊ παθαυδ Ασομ! οοῃὶ υρογεὴὶ οἱ υἶγτι5 ΙΔ Π1008 » 

ΒεβΈΓΌΘΓα ἤρα ἀυΐος 1 γοαπη θ᾽ δ465, 
δον σὰν γα δος απ δ μον 

» 

Οὐοπιοάο ποη ἔυρίεηϊ πῖστο ἀθ σᾶγοεσε Μδπεβ, 

στὰ ἴγιοῖβ ΠἸηριδ ἀὰπὶ τη] ἀϊεῖα {πλεῖ ἢ 

γι. οατύτιοι 

ἐἶε εσάεηι. 

Ασομ] απ ἴδρὶϊ Πα ΡὰΓ5 ΠΟΥ 5 : 16 (δῃηηὰ5 

ψΊΡΕεγεο οαρὶϊ τΐηρογα ἴε}}]6 ἰγυσοβ, 

ϑαησυΐπα δάδμις μ᾽ δοϊάαπι ἰὰγθὰπ5 Ηδ]Ἰοοπᾶ : ΓΥ̓ΟΔΠῚΡ65 

ὙΓεβ παῖαϑ ρου ΠΠ6η5 ποᾶυβ 1ἀ εὐοουῦϊί. 
Ουϊπχυῖς ε5 βὰς ἔδοῖϊο ἰγαπϑὶ ρεάβ, Βυβία βεάβηϊεβ 

Ι5ἴα 5ΈΡΟΙ γεβρᾶβ Π6 {01 σΟμ ΠΟΥ ᾶ5 

7. ΜΕΝΑΝΡΕΙ; 

αἶε Ερίσιιγο εἰ Τ]ιοηιϊσἐοοίε. 

ϑαϊνεῖθ ο Ν δος] 15 παῖϊ ἀυο : φυρρα ΡῈν ἢ Πὰπὶ 
ΤΡ εγα σεὴβ σδογορὶβ ἴδοῖα., ρῈΓ ΠῸΠΟ 586 Π8. 

ηγ3. ΘΕΚΜΆΝΙΟΙ [0 Μ1π1]} 

αἰε Τἰιεπιϊςίοοίο. 

Ρτο ἴυπλυ]ο τἸῃϊ τοῖα ὈΡΘΥῚ 511 σσθοῖα : Ἰυχία 



88 ; ο ἈΝΤΗΟΘΙΠΟΘΙΕ ΡΑΚΑΤΙΝΕ 

δούρατα, βαρθδαρικᾶς σύμόολα ναυφθορίας, 
χαὶ τύμδῳ χρηπῖδα περίγραφε Περσικὸν Ἄρη 

χαὶ Ξέρξην’ τούτοις θάπτε Θεμιστοχλέα. 

Στάλα δ᾽ ἃ Σαλαμὶς ἐπικείσεται, ἔργα λέγουσα 
τάμά' τί με σμικροῖς τὸν μέγαν ἐντίθετε ; 

14. ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

Τοῦτο Θεμιστοκλεῖ ξένον ἠρίον εἴσατο Μάγνης 
λαὸς, ὅτ᾽ ἐκ Μήδων πατρίδα ῥυσάμενος 

ὀθνείην ὑπέδυ χθόνα χαὶ λίθον. ἤθελεν οὕτως 

ὃ φθόνος. αἱ δ᾽ ἀρεταὶ μεῖον ἔχουσι γέρας. 

15. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Στασίχορον, ζαπληθὲς ἀμετρήτου στόμα Μούσης, 
2 ’ , , , 

ἐχτέρισεν Κατάνας αἰθαλόεν δάπεδον, 

οὗ, κατὰ Πυθαγόρου φυσιχὰν φάτιν, ἁ πρὶν Ὁμήρου 
Ψψυχὰ ἐνὶ στέρνοις δεύτερον χίσατο." 

10. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

᾿Ιἱμπορίης λήξαντα Φιλόκριτον, ἄρτι δ᾽ ἀρότρου 

γευόμενον, ξείνῳ Μέμφις ἔχρυψε τάφῳ, 
ἔνθα δραμὼν Νείλοιο πολὺς ῥόος ὕδατι λάδρῳ 

τἀνδρὸς τὴν ὀλίγην βῶλον ἀπημφίασε. 
Καὶ ζωὸς μὲν ἔφευγε πικρὴν ἅλα " νῦν δὲ χαλυφθεὶς 

κύμασι ναυηγὸν σχέτλιος ἔσχε τάφον. 

711. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ. 

Οὗτος ὃ τοῦ Κείοιο Σιμωνίδεω ἐστὶ σαωτὴρ, 

ὃς χαὶ τεθνηὼς ζῶντ᾽ ἀπέδωχε χάριν. 

78. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ ΚΥΖΙΚΗΝΟΥ͂. 

Πρηΐύτερον γῆράς σε, καὶ οὐ χατὰ νοῦσος ἀμαυρὴ 
ἔσδεσεν' εὐνήθης δ᾽ ὕπνον ὀφειλόμενον, 

ἄκρα μεριμνήσας, ᾿Ερατόσθενες " οὐδὲ Κυρήνη 
μαῖά σε πατρῴων ἐντὸς ἔδεχτο τάφων, 

ὨΔΥΪΌΠ.-Ἰἶσηα,, θΔγθαγίοδθ ἰμα! οἷα ὁ] 85185- γδοίδ. 

οἱ ἐὰτηυ]ο Ὀᾶβίμη ἀθβοῦῖθα Ῥογβίοαμη Μαγίθη 

οἵ Χουχϑθμ : ΠΪ8. 56Ρ6}1} ΤΗΘΙἰ βίο αἴθ, 

ἱ οἱρρὰβ γϑγὸ 58] δῃη)}8 ἱτηροβὶί-ϑυϊξ, ἕδοΐα με ἀϊοδη8 

πιθᾶ : 4υἱὰ Τη6 ΤηΔΡΉΌΠΩ ἴῃ ῬΑΓΥΪΒ οομα {189 

74. ὈΙΟΌΟΒΕΙ. 

Ηος ΤΙ 8(00}1} ῬΘΥΘΘτ πὰ ΒΘΡΌΪ]ΟΓΙΤη ροδαΐ ΜΆΡΉΘΒ 

Ρορυϊαβ, φαυτῃ ἃ Μοραΐβ ραΐγίδγῃ ἰαΐαΐι8 

οχίθγδπι 5011 τη υμῃ οἵ Ἰαρίάθιῃ, γοἹοθαΐ ἰΐα 

Ἰην ϊ : υἱγία θ8. ΠΘΠῚΡΘ Πλΐπ5 ΟΡ πϑηΐ Ργδταΐα πη. 

75. ἈΝΤΙΡΑΤΙΗΙ. 

ΘΟ Β᾽ ΟΠΟΓΌΠΙ,, ΘΟΡΙΟΒΌΙΩ ἱπη ΓΘ η880 05 Μιβα", 

Βυπηανῖξ σαΐδηδ οἰπϑυθιτι ΒΟ] πὶ, 
οὐδ, Ἰαχία Ῥυασογῶθ πδίαΓαΙΘ οὐαξυπι, 48 μυῖα 8 ογαΐ 

δηϊπηδ, ἰπ Ρϑοΐογθ βοουπάυτῃ μδρίζανξ. [Ηοπηοῦὶ 

70. ΒΠΙΟΒΟΟΒΙΘΙΒ, 

Μογοδίμγδπι (υ͵-οοββανογαΐ ΡΠ ΘΟ ἔτη, ΠΌΡΘΓΎΘΓΟ ΔΓΔΙ ΓΙ ΠῚ 

δἰ{ἰπσοηΐθμη, Ρογοσυίηο ΜΘΙΩΡΗΪ5 οοπάϊαϊξ ΒΘΡΌΪΟΓΟ, 

Ὁ6Ὶ ἑογγθη8 ΝῚ]Ϊ πηα]έυτη ΠΠπποηξιτη απἀὰ γὰρ ἃ 

Υἱτὶ ἔθηυ6 πη ρ]θθδμ (ραγυλύην ἐπηνιζιν}) ἀοίοχίξ, 

Εἰ υἱνὰβ φυϊάθηη Γπρίοθαΐ ΔΙΠΔΓΕΠῚ ΤΉΔΓΘ : πὰ πΠῸ δαΐθιη 

ΠΟΟΕΡι8., πδυ ΓΔρΊτΩ τηΐβο μαθοῖ βορυϊογαμη. [ορογίιβ 

77. ΒΙΜΟΝΙΌΙ5. 

Ηϊο Οοἱ δ πιο η 18 δϑὲ βουυδίου, : 

4υΐ γ6} πηουία 8 υἱνϑηΐ τοί σταίίαπι. 

78. ΠΙΟΝΎΒΙ ΟΥὙΖΙΟΕΝΙ. 

ΟἸΘΠ ΘΕΟΣ βθηθοίιβ ἴθ, οἵ ΠΟἢ ὙΠΟΥθι5 ΡΠ ἄτι5 

οχβηχ!ξ : ΒΟρ᾿ [8-68 δυΐο τη ΒΟ Πηη0 ἀρ ϊΐο, 

ΒΌΓΤΩΠΊἃ πηραϊξαΐι8, ο ἘΓδίοβίΠΘΠ65 ; ΠΟΩῸΘ ΟὝΤΘΠΘ 

πυΐτγχ ἴθ Ρδίγ 115 Βα ΒΟ ΘΡΙΓ ἴῃ ΒΘρυ τ β, 

ΒβανῬΑσ οὶ ἴα} 1.185 ἃ} 166 πα ΡῚ!. 
ΤΠ) ΟἸΓΟ ΠῚ ΣΧ ΟΥΧΘΒ εἴ οἰγσοιτη ΡΟΥΘ Ο5 ΟΥΑΙ 

Μδ15 δαῖ : μδο ἰηἴθι οομάβ ΤἸδηϊβίοοϊθα. 

ΟἸΡΡυΒβ δυῖϊ 98] ἀπλ!η πηθᾶ 101} ΠΙΟΡ 4}1ἃ ἴδοῖα 

ΟΟΠΟΘΙΘΡΓΔΠΒ ; ΠηᾶσηΟ0 4υϊά τ] ρᾶγνὰ ἀδι15 ἢ 

“ἡ. ῬΙΟΒΟΒΙ, 

αἰἜ δοάεηι. 

116 ΤΗΘμλἰβῖοο οἱ σθη5 ἀαὶ 8:0 }]6ἃ βθρυ] Ομ γαιη,, 
Οὐπὰ ρμαϊνϊθ νυἱπάθχ 1116, πηοῖυβααο Αϑἰϑ, 

Ἐχίθγηδηι ἰθγυὰπὶ ἰαρ  ἀθηλαιιθ γο]θηῖα δα θἰνὶὶ 

Την] άϊα. ὙΙΡῖι5., αδπι ΕἾΡΙ ρᾶγνιβ ΒΟΠΟΥ ἢ 

"Ὁ. ἈΝΤΙΡΑΤΆΙ, 

εἰς διοεϊοίιονο. 

Ἑῃ τορὶϊ ο5 ρ]δηαην θη ἀδῇοϊοπῖθ σδιηαηᾶ 
ϑιθριομουιῖπὶ Οαἰδη 5 ̓δὴ8 ρου ιβῖιι5 ἈΡΌΙ, Ὶ 

51 ὙΘΓΙΩῚ ΘΠ} ἀορτηᾶ δϑὶ βαρ θη 18, ΗΟΠΊΘΥΙ 
Οὐδ ἕυϊτ, ἴπ ρεοΐι5 νθπογαΐ ἤος δηϊπιᾶ, 

76. ῬΙΟΒΟΟΆΤΡ,Ε. 

Μεχγοδίου ἔμθγαϊ, 564 συγ ΡΠ] ΟΟΥ 5 οπιρῖο 
Μειηρἶάοβ Ἔχιθγηδηὶ πηογΐμ5 ᾿ηἰγαὶ Πα Π. ΜΠ], 

ΝΉΙα5 101 νἱο] επίαϑ ἐγαῖ,, δ] εραπιααθ βθρυϊεὶ 

Ἐχίραδηι γὰρ ἀΪ5 δὰ πᾶτε ρογίαϊ 4015. 
Ουἱ 566 ]15 ἀπάδταπι υἱνθῃβ οἰϊαρογαϊ, πα 5 

Οὐπάπυτ, εἰ ἰδπάθην πδυΐγαριι8 ἰη ἴαμα ]ο δϑῖ. 

η8. ΘΙΟΝΎΒΘΙΙ ΟΥ̓ΖΙΟΕΝΙ, 

εἶς Εναίοσίϊεμο. 

Νοη ἰδ βῶνδ [1165 56 πΊ0} } 116 δοῖα θη θοῖι8 
ἘΧΒΈΩΧΙΣ : ἴθηυῖ ἴθ δ᾽η6 πη 5ΟΡΟΥ, 

Ροβῖ ἰδηϊαβ οἴιΓὰ5, Ἐγαϊοβί θη 65 ορἕϊπηθ, ποὴ ἴὰ 

ΕἸΛΏ}15 Οὐσθηθ5 Μώπδο5 [ἢ ἴὰπη}}}}5 



ΞΎ Εν ΟΟ  Υ 

πὰρ τόδε Πρωτῆος κράσπεδον αἰγιαλοῦ. 

τ 179. ΜΕΛΕΆΓΡΟΥ. 
α. Ὥνθρωφ᾽, Ἡράχλειτος ἐγὼ σοφὰ μοῦνος ἀνευρὼν 

φαμὶ τά γ᾽ ἐς πάτραν χρέσσονα χαὶ σοφίης. 
᾿Αὰἀξ γὰρ καὶ τοχέων " ἀσίωι, ξένε, δύσφρονας ἄνδρας 

ὁλάχτευν. β. Λαμπρὰ θρεψαμένοισι χάρις. [πεύσῃ 
α. Οὐχ ἀπ’ ἐμεῦ; β. Μὴ τρηχύς.α. Ἐπεὶ τάχα χαὶ σύτι 

τρηχύτερον πάτρας. β. Χαῖρε σὺ δ᾽ ἐξ ̓ Εφέσου. 

80. ΚΑΛΛΑΙΜΑΧΟΥ͂. 

Εἶπέ τις, Ἡ ράχλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δέ με δάχρυ 

ἤγαγεν, ἐμνήσθην δ᾽ ὁσσάχις ἀμφότεροι 
ἥλιον ἐν λέσχη κατεδύσαμεν" ἀλλὰ σὺ μέν που, 

ξεῖν᾽ λιχαρνησεῦ, τετράπαλαι σποδιή" 
αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ἦσιν ὁ πάντων 

ἁρπαχτὴς ᾿Αἴδης οὐχ ἐπὶ χεῖρε: βαλεῖ. 

81. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Ἑπτὰ σοφῶν, Κλεόῤδουλε, σὲ μὲν τεχνώσατο Λίνδος" 
φατὶ δὲ Σισυφία χθὼν Περίανδρον ἔχειν" 

Πιτταχὸν ἃ Μιτυλᾶνα - Βίαντα δὲ δῖα Πριήνη." 
Μίλητος δὲ Θαλῆν, ἄχρον ἔρεισμα Δίχας- 

ἃ Σπάρτα Χίλωνα" Σόλωνα δὲ Κεχροπὶς αἶα, 
πάντας ἀριζάλου σωφροσύνας φύλαχας. 

82. ΑΔΗΛΟΝ. 

. Δωρίδος ἐχ Μούσης χεχορυθμένον ἀνέρα Βάχχῳ 
καὶ Σατύροις Σιχελὸν τῇδ᾽ Ἐπίχαρμον ἔχω. 

88. ΑΛΛΟ. 

Τόνδε Θαλῆν Μίλητος Ἰὰς θρέψασ᾽ ἀνέδειξεν, 
ἀστρολόγων πάντων πρεσθύτατον σοφίη. 

το ἢ τς ΘΑΡΌΤ ΥἹΙ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ 

Ἔ Ἀγλαοῦ υἱέ - φίλος δὲ καὶ ἐν ξείνη χεκάλυψαι 
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Αρῖαὶ ΝἸΣ : ΓΒ 6 ΓῸ Ὑεὶ ἴῃ δἰϊθηδ- στα οοσυ!δἔιβ- 6: 

Ἰυχίᾳ δῆς Ρτοΐοὶ Ἵγάγη Π οτγ5. 

79. (ΜΕΠΕΑΘΒΙ.) 

α. Ο Βοπιο, Ηογδοϊξαβ ορο, ἀοεΐα 5015 4υἱ ΓΙ δγὶ, 

ἀἴοο ογρὰ ραίτγίδηη φιρᾶ [δοὶ ργεθυάῖογα δἔΐδην ἀοοίγίπε. 

Οδ οἰ θ5 Θηΐτη γοὶ ἰη-ραγθηΐθβ ἱηυθοξαϑ (Ὁ), ΠΟΒΡ65, Π18105 Υἱ- 

Δ)1αἴγαθδμη. ὃ. ΒΡ! πα 44 οἷβ φυΐ-6- πα ΘΓ πέ σγαΐία. [τῸ5 

α. Νοὴ 80 1015 ὃ. Νἕ δἐβ Δουθαβ. ἃ. Νάγ οτί δἔ ἔπι δι ἴ65 

ΔΟοΓ 5 αυϊὰ ρΡαϊγϊᾶ. ὃ. 16 γϑσο ἔα οὐ υπᾶθ Ἐρμδβο. 

80. ΟΑΛΙΠΙΜΑΟΘΗ͂Ι. 

Ὀϊχῖ φυϊάδη, Ηδγδο! θ, ἕυθδτη τηογίθτη, τυ άα6 δα ΔΟΓΙ Πλ85 

δαάυχίξ, οἵ τοοογάδίαβ- ϑ 465. ΔΤ ΡΟ 

5016 πὴ ἰηΐοῦ σου] οπ6 5 σοηαϊαϊτητβ : 5οα ἔπ αυϊάδτα 

ΒΟΒΡΟ5 Ηδ) ΑΓ 55Θ 518, ΔΤ ρΓΙ ἄθιη οεἰηῖβ : [ΔἸ συ, 

ἴπερ σϑγοὸ υἱναπηΐ ᾿υβοϊηΐδο (ςαγηιίπα),, 4υ 158 οτηπίθσα 

γδρίουῦ ΡΙαἵο ππᾶπάγη ποη ἰηϊϊεϊοί. 

81. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚ ΒΙΌΟΝΙΙ!. 

ϑβορίθι δ- βαρ θηςθι5, ΟἸΘΟΡυ]6, ἔθ φαϊάθιῃ σϑημϊξ 11ππ|8; 

αἷξ δυΐοπη 5ίβυρθθα [6115 Ῥογίαπάγιμ ΠΆθΟΓΟ : 

Ραουμ ΜΙ] ]6Π6 : Βίδηΐοθιη υθιὸ αἶα Ρυΐθπο; 

ΜΙοΐαξψας Τμαϊδέθσ, βατητησπι Γα]οἰπιδηέαπι Ταβεϊο - 

ϑραγία ΟἸΠΟηΘπ,,, ΒΟ] ομθηα 6 Οδογορία ἴογτα, 

ΟΠΊΠ65 γΑ]ά6 -ἐρ γα π δ βαρ θη: ουβίοαοϑ. 

82. ΙΝΟΕΒΤΟΌΜ. 

Βογάδ ἃ Μυϑ8 ἀγιηδίθτη υἱγαπὶ ΒΔΘΟΠΟ 

οἱ δαΐντῖβ 5: συ πὶ Ὠΐο ἘΡΙΟΠαττηατη ΠΔΒ6Ο. 

823. ΑΠ10}. 

Ηυπο ΤΠαϊοίεπι ΜΙδΐα5 Τοῃΐοᾶ δ᾽ υἱξ- οἕ ργοαϊαϊξ 

5 ΓΟΪΟΘΟΓΕ ΠῚ ΟἸΏΠἾ ΠῚ ΠΟΠΟΓΑ 55 βαρ θηξῖϑ. 

84. ΑΛλΛΟ. 84. ΑἸἸῸ. 

Ἦ ὀλίγον τόδε σᾶμα, τὸ δὲ χλέος οὐρανόμηχες Ρτοΐδεΐο ρᾶγυαπι ΠΟ ΞΘΡΌΪΟΓΙΠ,, 564 σἱογίατῃ οα υπὶ δέξπ- 
τοῦ πολυφροντίστου τοῦτο Θάλητος ὅρη. τηυ]ΐα- οοπίοιηρ δὶ Εἷς Τ Πα θῖϊβ ἀβρίςο. [φοπίϑτη 

Οομπάετγὶβ, Αρίαϊάθ - 5εά δπῖμη οαγίββιπια ΠΟθΪἷ5 Γπάϊι5 εϑὶ. Ἐρῆντα ἴθ, Ρεγϊαπάγε, ἀθαϊε. 

Ἠοβρίϊα Ῥγοῖεϊ ΠΟΥ ἀπ γα [ας εϑ, Ριϊδοεα, ἴῈ σεπυϊὶ ΜΙ επα : Βιαπία ΡΥΊΕΠΟ : 
ἣν ἐλ ἐμεξας; Μεῖος Ἰυγ15 τοΡρὰν ορεβᾷιε ὙΒαΐεπ, 

ΜΙοπεπι ϑραγία ἀδάϊξ, Αἰἴίοα ἰεγγα 50] ΟΠ 6 ΠῚ; 

ἀε Ηεγαοίϊεο. Οὐο5 ργυάδηβ στανἴαβ εϑὶ οοπηϊίαΐα ΥἸΓΟ5. 

Ἠεγδοὶϊϊε,, ἴὰξε πη γι β τ] ἢἱ παηῖῖαϑ ερὶς 
Με τρΐβεγιτ ἴῃ ᾿ἸΔΟΓΥΠΊᾶβ ; ΠᾶΠῚ ἄτι 5:8 ρ6 5ἰπιὰ] 83. 2 Τλαίείε. 

80115 δ ὀσσαβυπι ἕαπάο ἀιπιγαυίπιαβ : αἵ ἴὰ, 
Ἐχ Ηδι!οάγηαϑβο ργοβαΐβ, ἰαπὶ οἰ Πἰ5 65. Ἑοτγιυπαῖα ὙΠ] επὶ σαπυῖϊ ΜΙ]εἴυ5 ἸΟΠΕΠῚ ̓  

ϑεἀ πο ὑὴ8 ἴψο 51:10 ΠΟπηΪη6 υἱνὶϊ δθάομ, ῬγοΙραυπι ΠΊΔΡ 5 ΠΟΠΊΘΠ ἴῃ Αϑιγο]ορίβ. 

Ουἱ Βυ}}0 ἱπηοϊδι τεπηροτα Ρ]υἴο πιᾶπιπι. 
84. ἴὲ εοέεπι. 

ΒϑῚ1. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΡΟΝΙΙ, 

«α τερίεπι σαρίεπεϊδιις. 50116γι15 πο οεἶξᾶ υἱά65 τηοπυπιεπίᾷ ΤΠ] οἰ15: 

ϑερίεῃι ἔδπια βορῇῆοβ οεϊεργαῖ. ΟἸθορυϊαβ ἴῃ 1115. ΟἸογῖδ 5εἀ βυ ρβθγαβ σεηὶ δὰ ὑβ4ι6 ἀοπΠΊ05. 

ἈΝΤΕΟΘΙΟΘΙΑ. 1. 
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85. [ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΛΕΡΤ.] 

Γυμνικὸν αὖ ποτ᾽ ἀγῶνα θεώμενον, Ἠλεῖε Ζεῦ, 
τὸν σοφὸν ἄνδρα Θαλῆν ἥρπασας ἐχ σταδίου. 

Αἰνέω ὅττι μιν ἐγγὺς ἀπήγαγες" ἦ γὰρ ὃ πρέσῤυς 
οὐκέθ᾽ δρᾶν ἀπὸ γῆς ἀστέρας ἠδύνατο. 

86. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Ἡ Μήδων ἄδιχον παύσασ᾽ ὕδριν ἅδε Σόλωνα 
τόνδε τεχνοῖ Σαλαμὶς θεσμοθέτην ἱερόν. 

81. [(ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤ.] 

Σῶμα μὲν ἦρε Σόλωνος ἐν ̓ ἀλλοδαπῇ Κύπριον πῦρ; 
ὀστὰ δ᾽ ἔ ἔχει Σαλαμὶς, ὧν χόνις ; ἀστάχνες" 

ψυχὴν δ᾽ ἄξονες εὐθὺς ἐς οὐρανὸν ἤγαγον' εὖ γὰρ 

θῆχε νόμους αὐτοῖς ἄχθεα χουφότατα. 

88. [ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ.] 

Φωσφόρε σοὶ Πολύδευχες ἔχω χάριν, οὕνεχεν υἱὸς 

Χίλωνος πυγμῇ χλωρὸν ἕλεν χότινον" 
“ ᾽, 

εἰ δ᾽ ὃ πατὴρ στεφανοῦχον ἰδὼν [τέκνον] ἤμυσεν ἡσθεὶς, 
οὐ νεμεσητόν’ ἐμοὶ τοῖος ἴτω θάνατος. 

89. ΑΔΗΛΟΝ. 

Ξεῖνος ᾿Αταρνείτης τις ἀνείρετο Πιτταχὸν οὕτω 
τὸν Μυτιληναῖον, παῖδα τὸν “Ὑῤῥαδίου 

ν 7 Ν ᾿ “- “ , , « Ἅττα γέρον, δοιός με χαλεῖ γάμος" ἣ μία μὲν δὴ 
« γύμφη χαὶ πλούτῳ χαὶ γενεῇ χατ᾽ ἐμέ" 

« ἣ δ᾽ ἑτέρη προδέδηκε. Τί λώϊον ; εἰ δ᾽ ἄγε σύν μοι 
« βούλευσον, ποτέρην εἰς δμέναιον ἄγω ». 

Εἰπεν" ὃ δὲ σκίπωνα, γεροντιχὸν ὅπλον, ἀείρας, 
δ ᾽ 3 - ,ὔ .-" ’ 

« Ἤνιδ᾽, ἐκεῖνοί σοι πᾶν ἐρέουσιν ἔπος »" 
(οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ πληγῆσι θοὰς βέμόδιχας ἔχοντες 

ἔστρεφον εὐρείῃ παῖδες ἐνὶ τριόδῳ") 

ἈΝΤΗΘΠΟΟΘΙΜἍῈ ΡΑΤΑΤΙΝΑ͂Σ 

85. ὈΙΟΘΈΝΙΒ5 ΓΠΑΕΆΒΤΙΗΙ. 

ΒΌΓβι15 συτηῃϊ πὶ οΟΥ δ ηθη βρθοίδηΐθηι, ΕἸοο Φυρ οΓ, 

βδρίθηΐθπὶ υἱγαμ ΤΠ] οΐθμ γδριιϊβϑίϊ οχ βίδαϊο. 

1τιδυάο φυοᾶ δὰπὶ ΡΙῸΡΘ {6 ἈΡΌΧΘΥΪΒ : 586 Θηΐπ 56 Π6Χ 

ΠΟἢ-͵8π) υἱάθνο ἀ6 ἰθγγὰ δβδίγα ροίογαΐ. 

86. ἸΝΟΕΆΤΟΌΜ, 

Μράουαπι ἱμπργο θη {πῶ - ἀο]θοῖξ δαρουθίαπι ἢΠ1ὰ ΒΟ] ομθτὴ 

μὰπο ΡΘΡοΥΐ βδ]διηΐβ,, ἸΘσαμ]δίου ΘΠ ΒΔΟΙ ΠῚ. 

87. ῬΙΟΘΕΝΙ5 ΠΑΒΆΤΙΗΙ. 

ΟοΥΡα8 φυϊάοιι Δ βέιϊ ΘΟ] Ομ ἶ5 ̓ὼ αἰΐοηα ἐουγα ΟΥρυϊ βρη 8, 

᾿βξ οββὰ παροΐ 58] δπιὶβ ἀΦαογαπι ΡΟ Ϊν 5 ἃ βίος 

ΔΗΪΠΊΔΠῚ Ὑ6ΓῸ ἃχ68 Ιου ἔον ἴῃ οὐϊαπὶ ορογαηΐ : ΒΘ π6. Θηΐμη 

(υ]ογαΐ Ἰοσθβ,, οἰνῖθιι8 οπογὰ ἸΘΥ βϑὶ πᾶ. 

88. ΕΠΒΌΕΜ, 

Τριοῖ ον ὁ ῬΟΊαχ,, {101 Πα θθὸ σταίίαβ, φαοὰ Πα 5 

ΟΠ ομΪ5 μα ρ αἴ υἱγίάθπι γορογίαυ!ξ οἰθᾶμη : 

81 Ὑ6ΓῸ Ῥαΐϑυ οογοηδίιπι αἰ] -ὙἹ Πα τὰ ὀχβρίγαν! σαιάϊο, 

Ἀ}}1ὰ ἰην ἀΐα δέ : τὶ (4115 δά νθηΐϊαΐ ΠΟΥ. 

89. ΙΝΕΟΕΚΒΤΙ. 

ἨόβΡ65 Αἰδυηϊΐοβ φυϊάδῃι ἰηξογυγορσαν ΡΙΓ(ἀοῦτὴ ἴα 

ΜυἊΠοπεοαμ, Πα πὶ ΠυΥΡ δαὶ : 

« Ῥαΐογ βθποχ, ἀυρὶοχ τη6 γοοαΐ οομαϊο : τὰ φυϊάθι 

« ΒΥΠΊΡἢΔἃ ἴδηη αἰν {115 4ιιδ τη θη Γ6 65ΐ ΒΟ ΠΤ Τη6. 

« δΙΐογα γ6ΓῸ ΒΡ υοΥ -ϑϑί, Ουϊὰ τηθ]ῖι8 ἢ Ἐπ ἄρα τη ῃ] 

« ΘΟΠΒ116 αΐγᾶπι ἰη πηαί τ πη απ ἀπιοᾶμη. » 

ΙΧ. ΠΙῸ νϑῦοὸ θδοῦλα"η,, 56 116 σοβίδιηθη., {απ -βιιβέ 

« Εροθ ἰδ} ΕΠ 0] ἑοΐυχμη δα ροπθεΐ ποροίαμῃ:» 

(δἰψα!άθηη 80} Ρ]ρὶβ8 γαρὶ 48 ΘΠ 668 (ἐδ 1.65) ἨΔ θΘΠί68 

δρι(αδηΐ Ἰὰ’ο ῬαΘΥΪ ἴῃ {γ 10 :) 

85, ὈΙΟΘΕΝΙΒ ΤΑΕΈΒΤΙ, 

εἷς δοάειη. 

Φυρριῖοι οχ βίδα ο γα ρὶα5 ΕἸ6 6 Τ]ια] ἴδηι, 

Τλυηὶ σον ἰαΐιγο5 φαΐ ΔΓ Θ ἃ ΥὙἹΓῸΒ. 
Οὐοά {101 [ξοῖβι! ρυορίουθηι, Ἰαϊιο : ποι αὶ 

ΑἸΏΡΠἰπ5 6Χ ἴαυ ΓΝ δῖ γᾶ ν᾽ 6 ΓῈ 56 ΠΟ Χ. 

86. δε εἰαίια δοϊοηϊς. 

Μοδουιὴι [αβίιι5. ϑ4] Δηλη 4ιι σομτμά:, 11 

ΤΡ  δυι βαηοῖα μηθηΐα ϑο]οηὰ ἀραϊε, 

87. ῬΙΟΟΘΕΝῚΒ ΤΑΈΡΤΙΙ, 

εἶο δοίονο. 

Ἐχίονα ἴουγὰ ΟΥ̓ΡΡῚ σου ρι5 ρορυ]αῖα 50] Ϊ5 : 
Οβϑὰ ἰθηεὶ Βα] ηλΐῃ : οδὶ ᾿ιιηλιι5 ᾿ρβἃ 56668. 

ΑΧΘ5 δά βρΡ6ΓΟΒ ΔΗΪΠΠΔΠῚ ἡ χορ, αυοα 1}}}5 
ΤὨγροϑυῖι Π}1115 ΠΟῊ ουᾶνο Ἰοσὶβ ΟὨΊΙ5. 

88. ΕὐὔδΡΕΜ, 

εἶς Οἰμίονιε. 

ΟΠ ΟΠ 5. πᾶίιι5.,, Ἰδιι5 δὲ ἘΠῚ, ᾿ποῖάθ ΡΟ  ιχ,, 

γεϊαῖιι5 ἥανα ΄ιοὰ σἀριι εϑὶ οἶθᾶ. 

81 Ραῖοι", αἰ παΐαπι νυ ἀϊτ Υ]οἾ556.) ΡΟ , 

ΝῚ] σγᾶνθ ἰῃ μου. ὕιϊηδη ΠΊΟΥ5 511 δὲ 11 με ! 

89. ΟΛΙΜΑΜΆΘΗΙ, 

εἶς ῬΗίαςο. 

ΗἩνγΠΔ 411 παΐιπιν οὐαὶ ΡΙΓάοοι οχ ΜΙ ν ] θα 

[τοὶ Αἰδγη 88. ΡΟΒΟΘΥ 6 ΘΟΠΒΙ 1 ΠῚ. 

5065 ΤῊ] Πϊ ΠΟΙ] ΠΡῚΙ,, ραΐον, δϑὶ, αἱΐ 1116, ἀυδνυυτη ς 
ΑἸτογὰ Ρ1 βΈΠΟΓΟ δϑῖ, μὰ ΟΡ θαβαιθ πλ] ΠΕ]; 

ΑἸίογα πὶ σι τὰ πὶ σιρογαῖ. Οὐ Γθοῖ 5 ἢ αἴγδηι 
Αὐοῖου 65 αἱ ἀυσαπι ραν ΕΟ Ρεσιαιε ἴοϊῸ ὃ 

Ὀϊχοναῖ : 116 Ἰονᾶπϑ δου], ΘΤΑΥ5 ἈΓΠΊὰ 56 ηΘοίξ » 

Ἐπ, αἷΐ, μἱ ἀϊσοεπὶ ἴαπὶ Εἰ] φυϊοχυϊά οριιδ. 
Εογίο 10] ουγβδηΐθθ ῬΌΘΥΙ ΡῈΓ Ἰ1ἃ ΥἸδυὩ} 

Ῥοηβαθαηὶ γὰρ 415 γϑυθογα ἴὰ} Ὁ] ΠΏ} 85. 



ΘΑΡΌΤ ΥὙἹΙ.. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΙΟΒΑΙΙΑ. 

» «χείνων ἔρχεο, » φησί, « μετ᾽ ἴχνια », Χὠ μὲν ἐπέστη 
πλησίον" οἱ δ᾽ ἔλεγον᾽ «τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα. » 

Ῥαῦτ᾽ ἀΐων ὁ ξεῖνος ἐφείσατο μείζονος οἴκου 
δράξασθαι, παίδων χληδόνα συνθέμενος. 

Τὴν δ᾽ ὀλίγην ὡς κεῖνος ἐς οἶκον ἐπήγετο νύμφην, 
οὕτω χαὶ σύ γ᾽ ἰὼν τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα. 

90. ΑΛΛΟ. 

Κλεινοῖς ἐν δαπέδοισι Πριήνης φύντα χαλύπτει 
ἥδε Βίαντα πέτρη, κόσμον Ἴωσι μέγαν. 

91. [ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤΙ] 

Τῆδε Βίαντα χέχευθα, τὸν ἀτρέμας ἤγαγεν “Ἑρμῆς 
εἰς ᾿Αἴδην, πολιῷ γήραϊ νιφόμενον" 

εἶπε γὰρ, εἶπε δίκην ἑτάρου τινός" εἶτ᾽ ἀποχλινθεὶς 
παιδὸς ἐς ἀγχαλίδας μαχρὸν ἔτεινεν ὕπνον. 

92. [ΤΟΥ̓ ΑΥ̓ΤΟΥ.] 

᾿ς Σκυθίην ᾿Ανάχαρσις ὅτ᾽ ἤλυθε, πολλὰ μογήσας 
πάντας ἔπειθε βιοῦν ἤθεσιν ἑλλαδικοῖς " 

τὸν δ᾽ ἔτι μῦθον ἄχραντον ἐνὶ στομάτεσσιν ἔχοντα 
πτηνὸς ἐς ἀθανάτους ἥρπασεν ὦχα δόναξ. 

98. ΑΛΛΟ. 

Εἰς Φερεχύδην. 

Τῆς σοφίης πάσης ἐν ἐμοὶ τέλος " ἣν δέ τι πάσχω, 
Πυθαγόρῃ τῷ ̓ μῷ λέγε ταῦθ᾽, ὅτι πρῶτος ἁπάντων 
ἐστὶν ἀν᾽ Ελλάδα γῆν. Οὐ ψεύδομαι ὧδ᾽ ἀγορεύων. 

94. ΑΔΗΛΟΝ. 

᾿Ενθάδε, πλεῖστον ἀληθείας ἐπὶ τέρμα περήσας 
οὐρανίου χόσμου,, χεῖται ᾿Αναξαγόρας. 

956. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΛΑΕΡΤΙΟΥ͂. 

Ἠέλιον πυρόεντα μύδρον ποτὲ φάσχεν ὑπάρχειν, 
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« ἸΒΕΟΓΌΤΩ » δἰξ, « Βϑαιιθιο νοϑίϊρία.» ἘΦῚΠ]16 φυϊάοπι ἀδεεῖς 

ῬΓΟΡΘ : ἰ5[1 ὙθιῸ ἀἰςοθδηΐ : « ἘΔΠῚ ατ1δ Βδοιιηᾶτιπὶ ἔθ θδὲ 

Ηῶο δυάϊθηβ ΒΟβΡ68 βδρθιοὶξ πιδίουθ πὶ ἄοσηιπὶ [ςἅτ0. » 

ἰδῆθογθ,, ῬΡΌΘΓΟΥ ΠῚ περηϊὰ Ἰη6]]οοἰὰ, 

ΤΟΙ ΘΠῚ ὙΘΙῸ 5[ου {6 διιαην ἰπ ἀοπγαχῃ ἀυχὶξ ἢν ΡΠ δμη,, 

[ἃ ἕὰ φυοαιιθ ΔΘ ἢ8 οδηὶ τι βοουπάπιπ ἰ6 65} ἅτις. 

90. ΑΠΌ}. 

[πο]γίο ἴῃ 8010 ΡΥΙΘη65 πδΐατῃ οσου]ίαΐ 

Ὠΐο ΒΙδηΐθιη Ἰδρ18., οὐπᾶτηθηΐαπι Τοηΐθι15 ἰῃσΘη5. 

91. ῬΙΟΘΕΝΙΒ ΓΠΆΒΕΤΙΙ. 

Ηἰς Βίδηΐθη Δυβοοηαϊξτ-ΐθηθο, 46 ηι ἸΘη ον ἀυχὶς ΜΙ Γοιι- 

ἴῃ ΟΥΟΙ ΠῚ, Ο80 86 η10 ἔδυ δ ἢ} -ἾΥ 6 - ΘΟΏΒΡΘΙΒΙΠ : [Ὑ1π|8 

αἰχὶξ δηΐμη, αἰχὶί οαῦβαιη ἀπλϊοὶ ουϊαδάδτη, ἀοίη γϑοϊηδίο- 

Ῥαοτὶ ἰηΐον Ὀγδο εἶα Ἰοησύχηῃ ἱπὶϊξ ΒΟΙΏΠΌΠΩ. [οἀρίία 

92. ΕὔΒΡΌΕΜΝ. 

ὴ ϑου(ΐδιι ΑΠΔΟΙ Δ 818. ὉΔῚ γα, τηυ]έα ορουδἔιβ 

σαπηοί5 βυδάοθδέ υἴ- υἱέδιη - ᾿πϑ ! ὰσγϑηΐ ΓΠηοΥθ5 αγ οἰἷβ : 

Βυης δυΐθτη, φαυὰστη δάθιιο ΒΟΥ Π6 πὶ ΠΟῚ - ΔΟΒΟΙ αΐατι ἴῃ 

Ροπηδίδ δὰ ἱπητηου 865 Τρ οΪξ οοἶτ5 ΔΓ ηαο. [ογ6 Πα ον οΐ, 

93. ΑΥΣϊῦὉ. 

Ιῃ ΡῬμογοουάθηι. 

ϑΔΡΙ ἢ 88 ΟΠ ΠΪ5 ἴῃ ΠῚ6 ΘΟΠΒΘΌΓΙΔΕΪΟ, 5ἱ ΥὙ61Ὸ Δ᾽ 44 τ] - 

ΡΥ Προτοῦ Τη60 Πὲς ἀϊἸοἰξο, 4 οὐ ᾿γΐπηι15 οπηηΐυση [δοοί αἱ, 

οϑὲ μϑὺ Ηβ]]δᾶδ ἔθυγαπι. ΝΌἢ πη οΓ ἰΐα ΟΖ ΊΙΘη8. 

94. ΑΤΙΌ}. 

Ηΐς, Ἰοηρ βϑἰπηθ δὰ ἤηθη ΡΓΟΡΓΘβ8115 γου  δί5 

4ἀ6-ος]θϑ τηὰσπάο,, ἰδεοθῖ Απαχᾶρογαβ. 

95. ΒΠΙΟΘΟΕΝῚΒ ΓΠΑΕΒΤΙ]. 

ΘΟ] 6. ᾿ἰσηϊΐδηλ Πη558}} Δ) 18 η60 αἰχὶξ 6586 

Ἠὸϑβ 56 4 11} [ιι55115 ΡΓΟΡίΘΓι16 ἀββιβ.}τ, οἱ δυάς 

Ῥίςογθ Ἰυάθηίοβ : Πὲο 5101 αυΐϑααθ ράγθηι. 
Ράγαϊὲ Βαϊ μοϑρ65 ραν 6 οπλίηα ἀοοῖι5 

ἈΘΩΣ 51:81 οὐπὶ πιᾶσηᾶ ΠΟΙ 6556 ἀθηιο : 
Οὐπῖεπίυβαια ἰαἰξ πιράϊοουῖβ ἔσοάονα πυρίτ : 

Ἦσυμο βεάθογο, εἴ ραγ]6η ἔρον ἡιηρσα, Ὀίοπ. 

90. δὲ Βίἰαπίο. 

Ηδς ἰδσίτν αι πιο] Βίαβ,, εχ ὉΓΡ06 Ῥυΐθπ6 
Ἑάϊιυβ,, Τοπίῳ βἱουΐα ρσϑη 5 δγαῖ, 

ΟΙ, ΡΙΟΘΕΝῚΒ ΓΆΕΆΤΙΙ, 

᾿ε δοάΐεηι. 

Ηἰς ͵δοθὶ 116 ΒΙ45., 4 6πὶ οᾶπιπὶ δὰ Πϊπεῖπα Π 5 

Ἡράαχὶς ἔοι! ἰγαπιῖῖα ΜΡ υτ 5. 

Ἐρογαὶ υἱ οαιιβᾶπι ΠΟΙΪ 510], θυ  ἶα [πδιι5 

ΙΗ ῬαΘΥΪ . ΞΟΠ Πιιπὶ ἀΟΓΙΉἾ ἈΠ 54ι 6 πι0 60, 

92. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

εἜ “παοἰιαν οὶ. ΐ 

Ῥοϑβῖ πιᾶΐα πη} γθάτιχ Θου Πϊοα5. ΑΠΔΟ] Δα 515 8] ΟἹ Δ 

Τηβατα! ΟΥ̓ΘΟΟ ΥἸν ΘῈ ΠΊΟΓΘ 81.108. 

γεῦΡα 56 ογὲ 5810 ποῃάυπι ρεγίεοϊα βοηδηΐθηι 

Ῥεηηδίδ δ ΒΡῈ ΓΟ5 606 βαριτία γὰρ, 

93. 2ὲὲ ΡΠονεογείο. 

Οοπβυμηπηαία ἴπ ΠΊ6 88 ρ᾽6ηῖϊα : υἰ8π6 Δ] Π14 αυϊὰ ἢ 

Ῥυιμασογαι ἀἰο ΕΓσῸ ΠΊ6Ο., ΟΠ 6. ΟΠΊΠ1θ115 1ρ511ΠῚ 

ΟΥ̓] 6 η15 Ρσαϑίαν : Ὠ1}1] πῃ η {15 [πῃ 06 511}. 

94. δὲ παχαρογα. 

ΗΙς τὰ μλ}}} 115 ΠΠΔΘΏΠΠ1, 401 γε πὶ δὰ Ὁ] Ππὰ γον 
Ἀ6 τηπηαὲ Γαριι5. σομάἰς ΑΠΔΧΔΡΌΓΔΠΙ. 

95. ΒΙΟΘΕΝΙῚ5 ΠΑΕΒΤΙΙ» 

εἶς “παχαρϑνα. 

Ιφῃϊατῃ Ἰαρ 6 πὶ 50] 61 αἰ γπηαν γαῖ 6856, 
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καὶ διὰ τοῦτο θανεῖν μέλλεν ᾿Αναξαγόρας" 

ἀλλ᾽ ὃ φίλος Περικλῆς μὲν ἐρύσατο τοῦτον᾽ ὃ δ᾽ αὑτὸν 
ἐξάγαγεν βιότου μαλθαχίη σοφίης. 

96. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

» - , 
Πῖνέ νυν ἐν Διὸς ὧν, ὦ Σώχρατες" ἦ σε γὰρ ὄντως 

καὶ σοφὸν εἶπε θεὸς, χαὶ θεὸς ἣ σοφία. 
Πρὸς γὰρ ᾿Αθηναίων χώνειον ἁπλῶς σὺ ἐδέξω, 

αὐτοὶ δ᾽ ἐξέπιον τοῦτο τεῷ στόματι. 

97. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οὐ μόνον ἐς Πέρσας ἀνέῤη͵ Ξενοφῶν διὰ Κῦρον, 

ἀλλ᾽ ἄνοδον ζητῶν ἐς Διὸς ἥτις ἄγοι" 

παιδείης γὰρ ἑἧῇς “λληνικὰ πράγματα δείξας, 
ὡς χαλὸν ἣ σοφίη μνήσατο Σωχράτεος. 

98, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟῪ: 

Εἰ χαὶ σὲ, Ξενοφῶν, Κραναοῦ Κέχροπός τε πολῖται 

φεύγειν χατέγνων τοῦ φίλου χάριν Κύρου, 

ἀλλὰ Κόρινθος ἔδεχτο φιλόξενος, ἧ σὺ φιληδῶν 

οὕτως ἀρέσχη χεῖθι χαὶ μένειν ἔγνως. 

99. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

Δάκρυα μὲν ᾿ΕἙχάδη τε καὶ Ἰλιάδεσσι γυναιξὶ 
Μοῖραι ἐπέκλωσαν δή ποτε γεινομέναις " 

σοὶ δὲ, Δίων, ῥέξαντι καλῶν ἐπινίκιον ἔργων 

δαίμονες εὐρείας ἐλπίδας ἐξέχεαν. 

Κεῖσαι δ᾽ εὐρυχόρῳ ἐν πατρίδι τίμιος ἀστοῖς, 
2 ὦ ἐμὸν ἐχμήνας θυμὸν ἔρωτι Δίων. 

100. ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 

Νῦν ὅτε μηδὲν Ἄλεξις, ὅσον μόνον εἶφ᾽ ὅτι χαλὸς 
ὦπται, χαὶ πάντη πᾶσι περιδλέπεται. 

Θυμὲ, τί μηνύεις κυσὶν ὀστέον, εἶτ᾽ ἀνιήσει 
ὕστερον; Οὐχ οὕτω Φαῖδρον ἀπωλέσαμεν : 

ΑΝΤΉΟΙΟΘΙΜ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 

οἵ ΟΡ Ποὺ ͵δπη ΤΟΥ ἔα ι18 ογὰΐ ΑΠΔΧΑΡΟΓΔΒ; 

8604 Δηϊοι18 ῬΘΙΟ]65 Θαϊη Θυρυΐ φυΐάθιῃ ; αἵ Ὠΐο 'ρ86 86. 

οαυχίξ 6 υἱΐα ρου- ἰσηδυ ϊδπὶ βαρὶ ϑηΐῖθ. 

96. ΣΒΡΕΜ. 

ΒΙθ6 ͵ᾶπῃ Φονὶβ οοηγίνα, ο ϑοογαΐθϑ ; δἰδηΐπη 8 Γθυ θὰ 
οἱ βαρ θηΐθιῃ αἰχὶξ ἀθιβ, οἱ ἀθᾶ δϑί βαρ ϑηΐζίδ. 

ΑΒ ΑἰΒΘηἰθηβίθιβ υὔϊααθ οἰοαΐατῃ ἰδηξαμηπιοαο δοοθρίϑεϊ ἔιι, 

ἰρϑὶ υθῦὸ θυ ογαηΐ θᾶμη πο ΟΥ̓. ; 

97. ΕὔΒΌΕΜ. 

ΝΟ τηοᾶο δὰ Ῥουβὰβ δϑοθηαϊ ΧΘηΟΡΏοη σταίία Ογτὶ, 

864 Δ3ΟΘΠΒΌ1 ΦΌΘΟΓΘηΒ, ΦΟΥΪΒ ἰη αγΟ6 ἢν χαὶ ἀποογεῖ : 

ἀοοίγ πδπὰ ΘηΪπῚ 8081 ΘΟΙΩΡΙ ΘΟ γ68 αγόθοᾶβ Ῥοβία Δ: - 

ΦαδΙΩ ΡΌΪΟΒ ΓΙ βαρ θηξἃ βοογδίϊβ τηθιηογαυϊ, [οϑίοηδιί, 

98. ΣΒΡΕΜ. 

Εἰδὶ (6, Χοποόρβοη, Οτγδηδὶ Οθογορίβαι  οἶγ68 

ΘΧΌΪΑΓα ἀρογουθγαπηΐ διηϊσαμι ΟὉ ΟὙταμ, ; 

δὲ σοὶ πέμυβ δχοορὶξ θοθηΐσηο- Βοβριἶο, ἰη -ἀαᾶ ἔπ Ἰυθοηΐογ- 

50 6β-οηΐθηΐαβ ἰθΙ 16 Τᾶηθ 6 ἀθογου δῇ. [ἀοσθηβ 

99. ΡΙΑΤΟΝΙΒ ΡΗΙΠΟΒΟΡΗ͂Ι, 

Τιδουί πηδ5 Τυϊάθιη Ηδουθεααδ οἵ 1808 τηδίγοη! 8 

Ῥαγοῶ πϑυθγαηΐ ΟἹ πὶ τη ο παβοθη 8: 

{01 δυΐθμι, Ὀΐο, ροβίαυδιη-οοῃ θοὶβέϊ ρα] γογαμα {σία - 

ΑἹ διηρδ5 5ρ68 οἰΓυδογαηΐ, [ΡΒυμη [δοίογατὰ 
7068 γ61Ὸ ἰαΐδ ἴῃ ραΐτα μΒοπογδίῃβ οἰγΐθιιϑ, 

Ο Πιθῦχῃ γϑ θη] θη 5-(αἱ-Ποοηα 561 δηϊ Τὴ ὰ ἅτήογα Ὀΐο. 

100. ΡΙΑΤΟΝΙΒ. 

Ναῃο 4αυτῃ ΠΪΠ}] δέ ΑἸοχὶβ,, ἰδηξαμηπιοᾶο αἰχὶ ρυ] σα τα 

Υἱβυτη- 6556, οἵ ὈΡΙ6:ἸΟσΟΓαση ΔΡ-ΟΤηπἶθ5 ΟἰΓουΤηΒρί-. 

Δηΐμηθ, φυϊᾶ ἰμᾶϊοδβ οδηῖθι8 ο8, δἴχαιθ 016 8 [οἰΐαγ. 

Ῥοβίθυϊι8 ὃ ΝΟΏΏΘ ἰΐὰ ΡΒ Θατιπη ΔΙῚ βἰ πηι 

Εἰ γοὰβ δϑὶ σαρ [15 ἴδοι 8 ΑἸΠΑΧΑΘΌΓΑΒ. 

ΕΧΊΏΔΙ ΠΟ ΠΊΟΥΕΪ ῬΟΓΙΟΪ] 65 : 56 886 δα ῃ 'ρ56 
για. ἸΝΟΠΏ6 ὨΪΠ115 Π]Ο] ΠῈΣ ἸϊΌς 5 ΡΟΓΕ δϑὶ ἢ 

90. Εὔὔϑρεὲμ, 

αἶἰε δοοναίε. 

Ποῖα [60 βᾶρ!θῃ5, ἄἀδιιβ εἴ βαρ: θη 1 θι}5., Δ} ]ὰ 

Ναπο Τονὶβ ἱπίγεριο,, ϑοογαῖθβ, οὐα "106. 
(δογορι ἀάμι ρορι!ο βιιπηβ511 ἀδηΐθ οἰοιιίδηι : 

8561 μι 11 πος Ρορυϊι5 4] ἀδαϊ ογα ἴθο. 

97. ΕΥὔΒΡΕΜ, 
εἰ Χεπορίιοπίο. 

Αϑοθῃάθη5 Χ ΘΠΟρΡ Οὴ ἴῃ Ροιβι ἃ πο τη040 ΟΥ̓́ΤῚ 

Ετρο, 564. φιιΓθἢ 5 ἴῃ 7015 ϑίγα υἹὰΠι, 

ΒοΟΡ ΙΪο ἀοειὶ χα δ᾽ 1 βαρ θη βθοῖς, 

65 ΟΥ̓ΘΟδΒ5 ΔΓΓ5 ἀπηλ ΓΟ αϊ 6558 5118. 

98. ΕΥὔΒΡΕΜ 

αἰϊιιὰ δ δοάθηι; ζιιοπιοάῖο πιογέμτις οἱδ, 

Τὸ ΧΟΒορἤοη Ογδηδὶ οἶνεϑ οἱ θοΙΌρΙ5,, τ}}6 

ΕἸ πε παγιιηΐ ὁ ΟΥ̓Τιπὶ οαΓιπὶ 18], 
Ηοβρίϊα 56ἀ ραιιάθηβ ἔρμΥΓΘ βυβοθρῖὶ, εἰ {Π|ἃ 

(ομϊοηῖαβ αγθ πο] αἱδι! ἀρβοθάθγθ. 

99. ΡΙΛΤΟΝΙΒ, 

ἐδ Ῥίοπε δγγαοίίδανο. 

Αγ ἀλη 115 ΠυσΌΡιι5 ἸΔουυπιὰβ Ἡδουθααθ ροίοηίϊ 

Ζάτα ρυΐπηα Ῥᾶγοῦ ργαβιϊπθγα ἀἰθ. 
Αἱ ΠΡῚ, οἷαγα Πίομ, ροβὶ ἱπιπιοῦῖα! 8 ρθγδοῖαπι 

ΠΙυά οριι5, Π1 5Ρ65 ΔΡΘθοΊΘΓΕ ἰπ88. 

Ῥαινία ἤὰηο ἴα πιᾶρπα ἴθρὶϊ, οἰνεβααδ σα] γδηΐ : 

Ο πηῖεὶ αὶ ἔα γῖα8 ρβοῖτιβ ΔΊΟΓΘ , ὨΪΟΠ. 

ΙΟΟ. ΡΙΑΤΟΝΙΒ. 

Ναιπο ἱρποίαβ ΑἸδχὶβ : ἂἱ μος 5] ἀϊχετῖβ ἁΠῸΠῚ : 
Ῥυ Ομ ον Εἰς, Πα ππὶ ΟΠ 65 πα! 46 τοβρί οἰθηΐ. 

Οὐ, ΔΠΪΠ16 5, Ο8 ΘΔΉΪΡ5 ΠΟ Πβῖγᾶ5,, ἃὔγβαιθ ἀΟΙΟΥΘΠΣ 

Ροβὶ εαϑ ποῃ Ῥμεάγο 816 Ὀυΐὰ5 ϑχοιἀϊπημϑ ἢ ΠΣ, 



3 ΟΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΜΙΑ. 

101. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤ. 

Ἂλλ᾽ εἰ μὴ Σπεύσιππον ἐμάνθανον ὧδε θανεῖσθαι, 
οὖχ ἂν ἔπεισέ μέ τις τόδε λέξαι, 3 

ὡς ἦν οὐχὶ Πλάτωνι πρὸς αἵματος" οὐ γὰρ ἀθυμῶν 
χάτθανεν ἂν διά τι σφόδρα μιχρόν. 

102. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿Χαλχῇ προσχόψας λεκάνη ποτὲ, χαὶ τὸ μέτωπον 
πλήξας, ἴαχεν Ὦ σύντονον, εἶτ᾽ ἔθανεν, 
ὃ πάντα πάντη Ξξενοχράτης ἀνὴρ γεγώς. 

108. [ἈΝΤΑΓΟΡΑ.] 
[Μνήματι τῷδε Κράτητα θεουδέα καὶ Πολέμωνα 

ἔννεπε χρύπτεσθαι, ξεῖνε, παρερχόμενος .] 

᾿ἄνδρας δμοφροσύνη μεγαλήτορας, ὧν ἀπὸ μῦθος 
ἱερὸς ἤϊσσεν δαιμονίου στόματος, 

'καὶ βίοτος χαθαρὸς σοφίας ἐπὶ θεῖον ἐχόσμει 

αἰῶν᾽ ἀστρέπτοις δόγμασι πειθόμενος. 

104. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤ. 

Ἀρχεσίλαε, τί μοι τί τοσοῦτον ἄχρητον ἀφειδῶς 
ἔσπασας, ὥστε φρενῶν ἐχτὸς ὄλισθες ἑῶν ; 

Οἰχτείρω σ᾽ οὐ τόσσον ἐπεὶ θάνες, ἀλλ᾽ ὅτι Μούσας 

ὕδρισας, οὐ μετρίη χρησάμενος χύλιχι. 

; 105. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Καὶ σέο, Λαχύδη, φάτιν ἔχλυον, ὡς ἄρα καὶ σὺ 
᾿ Βάχχου ἑλὼν ἀΐδην ποσσὶν ἔσυρες ἄχροις. 

ΟΡ σαφὲς ἦν" Διόνυσος ὅτ᾽ ἂν πολὺς ἐς δέμας ἔλθη, 

λῦσε μέλη - διὸ δὴ μήτι Λυαῖος ἔφυ; 

106. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

« Χαίρετε χαὶ μέμνησθε τὰ δόγματα »' τοῦτ᾽ Ἐπίχουρος 
ὕστατον εἶπε φίλοις οἷσιν ἀποφθίμενος " 
θερμὴν ἐς πύελον γὰρ ἐσήλυθε, καὶ τὸν ἄχρητον 

ἔσπασεν, εἶτ᾽ ἀΐδην ψυχρὸν ἐπεσπάσατο. 
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101. ΒΙΟΘΕΝΙΒ ΚΑΕΆΤΙ]. 

564 πὶ ΘρΘΌΒΙρΡΌΓη δοσδρίββογη ἰΐα 6556- ΤΩ ΟΓ ὈΓΌΓΩ, 

ὨΘΠΊΟ ἱπηροίγαθβαί ἃ τη αἴ Πος ἀΐσογοπι : 

ΠΟ 6586 Θὕτη Ρ]αΐοῃϊ ΘΟηβδη Ϊ ΠΘΌΓΤΩ : ΠΟ ΘΗΪΠῚ δηΐμηο- 

ΟὉ δἰ᾽φυϊᾷ νὰ]ὰθ Ῥδῦγυυγῃ τηογέθπα - οὈ ἰβϑθέ, [ἀθιηΐβδιι9 

102. ΕΣΞΕΜ. 

ΑΒΘΠΘΔΠῚ ΖυῸΠη ἱτηρορίββοῖ- δᾶ ρο  Υἱπὴ ΔΙ αυδπᾶο οἱ ἐγοπΐθγη 

Ἰεοβἰββοξ, οἰδτηαυῖξ Ο ! ἱπίθπίθ, ἀθίη δχβρίγαυϊξ, 

116 Χεποογαίδϑ 4υϊ ἴῃ οτηπὶ οτωηΐηο ΓΘ 856 Υἱγαπμη ργϑιογδΐ. 

103. ΑΝΤΑΘΟΒΕ. 

Μοπυτηθηΐο βοὸς Οταΐδίθι ἃ 6, -βι τη! θη οἵ ῬΟΪοηοηᾶ 

ἀϊο οσου]έαγί, Ποβροβ,, ργοίθγίθηβ, 

ΥἱΓΟβ π- υπδηϊγηϊξαϊθ τηδοηδηὶ ΠΠΟ5, ΖΌΟΓΌΠΊ 36 ΓΙΩΟ 

5806 δγυτηροθδ συ] ϑεϊ 80 ογθ, ͵ 

οἵ υἱΐα ῬΈγα βαρ θηΐϊο αἰνίπαπι ογηδθαΐ 

εοἰδίθγη, ἱποοπουβ55 Ρ]δοῖ ἰβ ΟὈ5Θα Θη8. 

104. ΒΙΟΘΕΝΙΒ ΠΑΕΆΤΙΙ]. 

ΑὙΌΘ51186, φυϊά τϊῃὶ, φαϊᾶ ἔδυη τ] τω Τ ΘΓ ἰηΐθιηρθ- 

ἀυχίπε!, υξ τηθπε 5 6-856 46 Θχοϊἀογβ [πὸ ἢ [γδηΐογ 

Ῥοῖθο ἴθ ποι ἰδπΐυτη φαοα ΟὈ 511, 56 φιοᾶ ᾿η-Μυβ85 

ἰπβο] Θηΐου δρῖβίϊ, ΠῸῚ τηοαϊοο πι880}8 ΡοΟυΪο. 

105. ΕὔΒΡΌΕΜ. 

Ετ. ἀ6-ἰα, Τιδογᾷθ, ἴδτηδγη δορὶ φυοά 6 Ζυοαι 8 

ΒΔοΟΒι5 σοττγορίυτῃ ἱπ- ΟΥοὰπι ρραϊθιι5 ἔγαχῖξ ὀχίγοιηϊβ. 

Β65 δρεγίδ ογδΐ : Βδεοθ 5 φυδηάο ΠηῸΠ 5 ἴῃ ΘΟΓΡῚ5 ἱηΐγδξ, 

50 Υἱὲ ΘΓ ΡΓὰ : ῃΐπο 58η6 ΠΟΠΠ6 ΠΤ ν8δ 18 (βοἤίο7) 65: 

106. ΕΣὔΒΘΕΜ. 

« γαϊείε οἵ τηϑπίθ.δποίς ἀορτηδία τηθα! » ἢθος ἘΡσΌΓΙΒ 

που ϊββίγηδ αἰχὶξ δγηΐο 5 518 ΣΤ ΟΤΙΘΠΒ : 

ὩΔΙΉΠΕΘ οδΙ ἄδγη ἰπ Ρο νυ πὶ ἱηρτ δ β55- δέ οἵ ΤΠΘΓΌΓΙΩ 

ἀυχὶξ, ἀοὶπ Οτγουτη ἐγ σίάυτη δα υχὶξ- 5:0]. 

102. ῬΙΟΘΕΝΙΒ ΓΑΒΕΤΙΙ, 

᾿«ἶε Χεποοτγαίε. 

ῬτΟΙάΡ50 ἔγοηῖεπι Ρεγοιιββεγαὶ ἕδηθᾶ ρα] υῖβ, 
ϑεπϑῖῖ, εἰ ΟἹ Ὀγευῖον ἀϊχὶϊ εἴ Ἰπτουῖξ, 
Υἱν υἱεἰπηὰπη ὑβάτια 5ρὶ εἰ πὶ, ΠΣ Θποογαῖεβ. 

103. ΑΝΤΑΘΟΒΖ, 

ἀἄε Οταίείο εἰ Ῥοίεπιοπε. 

Ὦϊο ᾿ἰβῖδ βιι Βυηο ἀϊνίπο οογάς (αϊοῖοπι, 
Ουϊϑαυὶς ᾿ἴεν ἴαεϊβ ας, εἰ Ῥο]οπιοπᾶ ἰορὶ. 

Οὐογιπι 5ΕΓΠΊΟ σγαυ 5 βαποῖο 5111 αὶ Ὁ οἵγε ,᾿ 
Εἰάυπι ρεγρείυα βὰγ 'π πη οἰ εἴα, 

Ὅτγαπάε ἄξει 560 }1, ρΡ 80 1115 ᾿ππῖχᾶ 5ΕΥΈΓ 5» 

Μεῃβ Βογαπ βαρίθηβ, υἱΐαχια ραγὰ ζυϊξ, 

Ιοά. ΘΙΟΘΕΝῚΒ ΤΑΈΒΤΙΠ, 

ἐε ΑἸγοεοϊίαο. 

Ουξϑο, πηοτὶ ἰδηΐυπι ουγ, Ασοθβϑίϊδθ, δ᾽ τὶ 

ὕιτ οδάεγεβ " Ἔχρϑὺβ Πᾶπὶ ΓΑΙ ΠΪ5 εΓὰ5. 

Νοῖ πῊΐῃϊ πιοῖβ ἰδηΐαπι ἴὰα., φαδηίαμῃ ᾿πἰυγΞὰ Μα515 
Ἑδεῖα ἀοϊεῖ, πἰπηῖο ἄυπι Ὀ1Ρ15 6 σα] ]οθ. 

τοῦ. ΕὔΌΒΡΕΜ, 

ἐε Γαογάε. 

Βυπι ἴὰ νἷπα ἀγα μῖβ, Τδογάε, 51 γϑῦα γείεγι τιν 

Ἑδτηᾶ, ἕαϊξ ρϑάϊθι}ι5 πηοσβ φυοάαε ἰγδοία ἰμ5. 
ϑοΐνεγε τηοπιθγα 5ο0]6ῖ, ΠΙΠΊΪΟ ΟΠ συ τ} Πδιιδῖα, 

Ενΐυβ : Βῖπο ποίδῃ ογδάο γι μαρεῖ, 

21οΟΘ. ΕὔΒΡΕΜ, 

ἐς Ἐρίσιιγο. 

αἱαπια,, ἀσπι που ἴιΓ, πηδ πη ἀ8η5 ἘΡΙΟΌΓΙΙΒ ἈΠΏ]ΟἾ5.. 

γι νῖε,, πεε Ρ]δοῖ 5, ἱπ4υϊ, ἀΡ 1 πιεῖβ. 

Ιῃ οδ]!άο 50110 πᾶπὶ βεάεγαῖ : υἴ 46 ΠΠΘΓΔΟΌΤΩ 
Βυχὶϊ, τ]0Γ5 1}}} εϑὲ ἐγισιἀα ἀμοία βιρεγ. : ἐ 
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107. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μέλλων Εὐρυμέδων ποτ᾽ ᾿Αριστοτέλην ἀσεδείας 
Γ᾿, Ὡ “4 “Δ ; 

γράψασθαι, Δηοῦς μύστιδος ὧν πρόπολος, 

ἀλλὰ πιὼν ἀχόνιτον ὁπέχφυγε " τοῦτ᾽ ἀχονιτὶ 

ἦν ἄρα νικῆσαι συχοφάσεις ἀδίχους. 

108. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Καὶ πῶς εἰ μὴ Φοῖδος ἀν’ “Ελλάδα φῦσε Πλάτωνα, 
ψυχὰς ἀνθρώπων γράμμασιν ἠχέσατο:" 

Καὶ γὰρ ὃ τοῦδε γεγὼς ᾿Ασχληπιός ἐστιν ἰητὴρ 
σώματος, ὡς ψυχῆς ἀθανάτοιο Πλάτων. 

109. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Φοῖδος ἔφυσε βροτοῖς Ἀσχληπιὸν ἠδὲ Πλάτωνα, 
τὸν μὲν ἵνα ψυχὴν, τὸν δ᾽ ἵνα σῶμα σάοι" 

δαισάμενος δὲ γάμον, πόλιν ἤλυθεν ἥν ποθ᾽ ἑαυτῷ 
4" ᾿ ,ὕ ν 2 ,ὔ ἔχτισε, χαὶ δαπέδῳ Ζηνὸς ἐνιδρύσατο. 

110: ΤΟΥΓΆΥΤΟΥ. 

- ξ΄ 

Οὐχ ἄρα τοῦτο μάταιον ἔπος μερόπων τινὶ λέχθη; 
δήγνυσθαι σοφίης τόξον ἀνιέμενον᾽ 

} δὴ γὰρ χαὶ Θεόφραστος ἕως ἐπόνει μὲν ἄπηρος 

ἦν δέμας, εἶτ᾽ ἀνεθεὶς κάτθανε πηρομελής. 

1ὶ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Λεπτὸς ἀνὴρ δέμας ἦν, εἴ μοι προσέχεις, ἀπὸ γρισμῶν'" ς 0 ὀεμᾶς ἣν, εἰ μ' Ρ ᾽ ᾿ 
Υ - , 

Στράτωνα τοῦτον φημί γε, ; 
᾿ } , 

Λαμψαχὸς ὅν ποτ᾽ ἔφυσεν" ἀεὶ δὲ νόσοισι παλαίων 
θνήσχει λαθὼν, οὐδ᾽ ἤσθετο. 

1132. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οὐ μὰ τόν, οὐδὲ Λύχωνα παρήσομεν, ὅττι ποδαλγὴς 
χάτθανε - θαυμάζω τοῦτο μάλιστα δ᾽ ἐγὼ, 

τὴν οὕτως ἀΐδαο μαχρὴν ὁδὸν εἰ πρὶν ὃ ποσσὶν 

ἀλλοτρίοις βαδίσας ἔδραμε νυχτὶ μιῇ. 

ΑἈΝΤΗΟΙΟΘΙΑ.. ΡΑΤΙΑΤΙΝἊ 

107, ΌΒΡΕΜ. 

1η-60-6Γαΐ ΔΙ ᾳυδηο ἘπΙγτηθᾶοη οἱ Αὐβίοίοϊθπι ἱπυρί θαι ἰβ 

δοοιϑαῦοί, ΟΟΓΟΓ 8. την ϑΕ δ ΘΔΟΙΌΓΕΓΩ -Τ ἰδίου; 

56 ἡ 6 Ὠδυβίο γϑῆθηο (ασοη 0) βυθίογ[ασὶξ : μοο 5'π6- Ρ]- 

οὐαί ὙΪΠΟΘΓΘ ΒΥ ΟΡ δηζ48 ἱπηρῦο θ.8. ἴὑυϑγο (ασοηὶ ) 

108. ΕΒΌΕΜ. 

Εἴ αυοϊμηοᾶο ΡΠΟΡι5, ηἰβὶ ἴῃ ατγοοἷα σϑηυἶββοί Ῥ]αἴοποη, 

ΔΗΪΠῚ18 ΠΟΤΩΪ Πα Π ῬΘΙ.] 6 γὰ8 τη ἀογοίογ ὃ 

ΝΑΙΊΖΙ6 ΘΧχ 60 βδΐιι8 ΦΕΒΟΟΪ]αρὶι5 οβί τηθαϊοιιβ 

ΘΟΥΡΟΥ 8, αἵ Δηϊπηὶ ἱπηγηογί8}}5 Ρ]αΐο. 

109. ΕΣΒΡΕΜ. 

ῬΒΟΡι 5 σϑηλξ του! 5 ̓Εβου]δρίαπι οἵ Ρ]ίοηθιη, 

Βὰπο αυϊάθδηι, υἱ δΔηϊ πη χη, ΠΠατὰ ὙΘΙῸ οὖ ΘΟΓΡῸΒ βαηδγοῖΐ: 

ΘΟΙΘὈγδίϊς δυΐθηι π Ρ 115... ἴῃ-σθ θὰ γι Φυδηὴ ΟἹ πὰ ἰδὲ 

οοπαϊαϊξ, οἵ ἰη-ᾶγοα 7ου 8 βοάρτχη {χίξ, 

110. ΕΣὔΒΌΕΜ. 

Νοὴ ἰσίίαν μοὺ σδηδ ἀϊοίμτη ἃ τηου δ] υτη φαοάδηη οαϊξιη]- 

ἐγδηρὶ βία ϊ ἀγοῦγω, ὉΠ  -Τοτ ΕΠ ῸΓ [ο8ὲ, 

ὨΔΙΊ4Ι6 οἰΐδιη ΤΙΘΟρΡγαβίυβ φαδηγᾶϊα ἸΔθογΥ, Πγταῖ5 

οὐαί σοῦΡοῦΘ, ἀρίημθ ὙΘΓη β8118, Οἱ ἰπ ΠΡ ΠΉ5- ΤΩ ΤΩ 5. 

111, ΕΒΡΕΜ. 

Υ̓ΔΟΙ 8. Ὑἷν᾽ ΘΟΡΡΟΙῸ ογδΐ, 8ὶ ταὶ ογθϊβ, Θχ ποι Ομ θι5 : 

δίγαίομθιῃ πη αἴοο οαυϊάθδηῃ, ᾿ 

ΤΠΔΙΏΡΒΔΟῈ5 ΦΌΘΙ ΟἸΐπὶ σϑπΐξ ; ἈΒΑῸΘ ὙΘΙῸ ΓΊΟΓΌΪ5 οΟἸ οΐδη5 

ΤΟΥΣ ργμἄθηβ, πΘάιι6 βθηβὶξ, 

112. ΕΠΒΡΕΜ. 

ΝΟΩῸΘ ὨΘΓΟΪῈ ΠΟαὰΘ Τγοοπθη ΟΠ ΘΓ 5, αἰοολΐο5 αυοὰ 

Θχοθββὶξ ; ΤΪγοΥ ἰὰ ἱγηρυ πη ΐβ δα ἴθι θρο, [ῥΡοάδαρου 

ἴδηι Ἰοησᾶπι δ - ΟΥΟσμὴ υἱδηὰ δἰ {Π|6- αὶ μυῖα 5 ροαϊθυβ 

ΔΙΊΘ 8. ἱηστοαϊο θαι, οἰγβ-6ϑἰ- ΘΠ] Θη51:18 ποοίθ υΠἃ. 

1οϑ. ΕΥΒΡΕΜ, 

εἶδ Ρίαίοπε. 

ὕσ46, 5] ΟΥ̓Δ }15 56 νυ 1βδοὶ Αρο}]ο Ρ]αϊοιθη, 

ὕτ πηο}}»058 δῃληὶ οἰανία Ἰοναγοῖ, δαὶ ὃ 

Ναμηχιθ (ΟΡ ἰἀ685 5ἴουξ ργοβηδῖιβ ΘΟ θη] 

ΟΟΥ̓ΡΟΡῚΒ δεϑῖ, ΔῃΪΠ}Ϊ 510 Ὠιθαϊοϊηὰ Ρ]αῖο. 

109. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

ἐδ εοάφηι. 

ΡΊια)»6, (ογυοηϊάω ραῖθι 65., ραῖΐθν θβᾷιια Ρ]αι δ, 

Μθϑηι5 αὐ ὨΪο ΒΘ Ἰοι5., ΘΟΥΡΟΥῚ5 1116 [ογοῖ. 

ΟΟΠηΏΡΊΑ]6 Θρυ]ιὴν σΟ] ΕΌΓ ἢ 5 ὨλῖστανἹ ᾿ῃ ὈΓΌΘΠῚ, 
Οὐδηι ὈΥ 1115 ἴῃ ΓΟΡΏΟ 5᾽ ΠΧ γαῖ 1056 ΤΟΥ 5. 

110. ΕὔΒΡΕΜ, 

εἰς Τ]ιεορ]ιναδίο. 

δίοη πη ]6 αι}5 Αἰχῖς, βαρ θητία ααθηι τορὶϊ,, ἀγοιμὴ 

Ἀυμηρὶ, 51 ΠΟΥΨῚ Υἱβ ΓΟ] υἷα [α{. 

Τηΐθροι ἰμ τπηράϊο ΤΠ ΘΟρ ἢ Γαβί5 μα 16 ἰ θΟΓ 6 

ΕἸΐ, βἰπλμ! υἱ οοϑϑαὶ, ἀ6}}}}18, δἱ πῃ ου Ἱ{π, 

111. ΕΟΟὨΥἔὔΒΌΕΜ, 

εἶ δέν αίοπε. 

ὙἼῈΡ ἸὩΔΟΘΥ ὨΪΟ 7, Ηἶβὶ 56 ΒΒ ΠΡΟ [εοἰϑδθὶ Ἰπιιηρὶ, 
Ηἰὸ 116 οὰϊ πομιθη ϑιίγαῖο. 

ΤΔΠΊΡ58005 δἀϊ δναΐ : ΤΟΥ 15 ἀβδιιοίιι5 ΔΘ Ρῖ5 

(δε ἴαγ , ΟῚ 56 η511 ΤΟΥ]. 

112. ΕΥΒΡΕΜ, 

εἰὁ 1, γεοπε. 

Ηδφτου]ο " Πθο ΠΟ}}}5 Τύοο Ργωθγθαηάα5, Ὀθὶνῖ 

Ουοά ροάδβγα : ΠΔΠΊ(Ι6 6ϑὲ 165 δὰ τὰ ΠΉ]Π}. 

ΑἸτογα5 Ῥϑά 5 5011{ι5 4ιιο ΚΘ ΡΟ ΓΘ 9 ἸΟΠΡιμ 
Αἀ τηδῃ685 τηἃ ποοῖὶθ ΟΙΘΌΥΤΙΪ [6 Ὁ, 



113. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

᾿Ἀνεῖλεν ἀσπὶς τὸν σοφὸν Αγμήτριον 
, ᾿ἰὸν ἔχοῦσα πολὺν 
πον οὗ στίλόουσα φῶς ἀπ᾽ ὀμμάτων, 

Ἵ ἀΐδην μέλανα. 

114. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἤθελες ἀνθρώποισι λιπεῖν φάτιν, Ηραχλείδη, 
ὥς δα θανὼν ἐγένου ζωὸς ἅπασι δράχων- 

ἀλλὰ διεψεύσθης σεσοφισμένε" δὴ γὰρ ὃ μὲν θὴρ 
ΣΝ δράχων, σὺ δὲ θὴρ, οὐ σοφὸς ὧν, ἑάλως. 

115. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Τὸν βίον ἦσθα Κύων, Ἀντίσθενες, ὧδε πεφυχὼς, 
᾿ ὥστε δαχεῖν χραδίην ῥήμασιν, οὐ στόμασιν. 
Ἀλλ᾽ ἔθανες φθισιχός, τάχ᾽ ἐρεῖ τις ἴσως - τί δὲ τοῦτο; 

πάντως εἰς ἀΐδιην δεῖ τιν᾽ ὁδηγὸν ἔχειν. 

116. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Διόγενες, ἄγε λέγε, τίς ἔλαδέ σε μόρος 
ἐς ̓ Αἴδος; ἔλαδέ με χυνὸς ἄγριον ὀδάξ. 

117. [ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ.] : 

Ἔχτισας αὐτάρχειαν, ἀφεὶς χενεαυχέα πλοῦτον, 
Ζήνων, σὺν πολιῷ σεωνὸς ἐπισχυνίῳ " 

ἄρσενα γὰρ λόγον ἄρας, ἐνηθλήσω δὲ προνοίᾳ, 
' αἵρεσιν ἀτρέστου μητέρ ̓ ἐλευθερίης. 
Εἰ δὲ πάτρα Φοίνισσα, τίς ὃ φθόνος ; ; ἦν χαὶ ὁ Κάδμος 

κεῖνος, ἀφ᾽ οὗ γράκεν “Ἑλλὰς ἔχει σελίδα. 

118. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΥ. 

Ὑὸν Κιτιέα Ζήνωνα θανεῖν λόγος ὡς ὑπὸ γήρως 
πολλὰ χαμὼν ἐλύθη μένων ἄσιτος" 

[οἱ δ᾽ ὅτι προσχόψας ποτ᾽ ἔφη χερὶ γᾶν ἀλοήσας, 
« Ἔρχομαι αὐτόματος. τί δὴ χαλεῖς με;»] 

119. ΔΗ͂ΛΟΝ. 

ἩΝνίχα Πυθαγόρης τὸ περικλεὲς εὕρετο γράμμα 

χεῖν᾽, ἐφ᾽ ὅτῳ χλεινὴν ἤγαγε βουθυσίην. 

ΘΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. ΕΡΙΘΒΆΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

113. ἘΣ ΌΒΡΕΜ. 

ΑΒΒΓΌΠΕ ἀβρὶβ βαρ θπΐθπι Πογηθίγί γα, 

γΘΠΘΠΌΤΙ ΠΔΌΘΠ5 ΤΩ] τ ΠῚ 

ἱπέγαοί θ!!6., ποη υἰθγδηβ [ΌΘΘΓὴ ἂν οΟ6}}15. 

56 ἃ ΟΥΓΟΌΠ ὨΪσΤΌΓΩ. 

114. Ε]ΒΡΌΕΜ. 

γοΙΘθᾶ5 πουηϊηΐθι5 ΠΠΠΌΘΓΘ ἴάτηᾶτη, Ηδυδο δ, 

ἴδε Ροβί-τηουΐθγη δυαβίββα Ὑἱγ πὶ ΟΤΩΠἶθῈ5 ἀγα  Π 6 ΠῚ: 

864 ἔα] 515-65, (υ5- γαυ αἴ θι}5. ἰγγοί ἔθ : πατηάια ΒΟΙ Πα φυϊάθιη 

ογαΐ ἄγδοο : ἔπ υϑγοὸ Β6Ι α, ΠΟ βαρίθηβ, 65 - Δ ργ Πβ115. 

115. ΠΥΒΡΕΝ. 

Ὀυμη-Υἰχίβεϊ ογὰβ Οδηΐβ, ὁ Ἀπ βίη 5, ̓ΐὰ ἠδέαγα- ομρα- 

τΐ ΤΠΟΓΘΓΟ5 ΟΟΥ αἰεί 15, ποη ΟΓΘ. [γαΐτ5 

564 πιχογέιι8 65 ρἢ Πἰκίςυβ, ἀἰοδέ αιιῖ5 Γογϑιίδη. Αἴ φυϊᾷ πος ἢ 

οπηηΐηο δὰ Οτγοῦτη οροτίοξ δἰ 46 τὴ υἶφο - ἀπσοτη ΠΆΡΟΓΟ. 

116. ΕΣΠΒΡΕΝ. 

Ο  ίοροηθβ, ἃσ αἷς, ᾳφυοᾶ ταρυϊξ ἴδ Ἰδΐυνη 

ἴῃ Ογοιπι ἢ ταρεΐξ τη6 οδηΐβ γα 015 ΤΠΟΓβιι8. 

117. ΖΕΧΟΡΟΤΙ. 

Ααοίογ-[ἰδίϊ υἱΐεο-ἔγυρί, αἰπηῖββα οριυ]δηξία γᾶη6- ΒΌροτθα, 

Ζθηο, σαπὶ οᾶΠῸ ὙΘηδγδη 15 ΒΌΡΘΓΟΙΟ : 

ΤηΔΒΟΌΪ ΔΤ Θηΐπὶ Γαΐ οπθπ ἱπυθηϊβεϊ, (δδ δχογοιυ εἴ Ταο3 

ἀἰβοῖρ! ηδπ ᾿ηξογγιίϑβ τηδέγογη ΠΙρογία 5. [ργαδοηΐία",) 

δίγϑγο ρδίγία οϑέ ἐἰδὶ Ρῃω ποῖα, φυϊα ἰην αϊ:69 ογαΐ οἔ σδάπηιις 

ἴΠς ΡῬιαπῖχ, ἃ ὰο 5βεγὶρίδμι στε οῖα πδοίδ-οβί ραρίπδπι. 

118. ΒΙΟΘΕΝΙΒ5 ΠΑΕΡΕΤΙΙ]. 

ΟἸοη515 Ζοηοηἶ5 ἀ6-τηοτίς ἀϊουπΐ ᾿ὲ, φυοα ἃ 5θϑηΐο 

τη] 05 Ροβε ] θΟΓ 5 βο] ατι5- 51 Τηδηθη5 βἰηθ-εῖθο; 

8}1}1 Ὑ6ΓῸ φιοά ἱγηρίησοηβ ἰοτίθ, σασδης δὲ ταᾶπα ἰδυγᾶγη 

« ϑροηΐθ υϑηΐο : αυἱὰ γοσδϑ "6 » [(γῖθηβ ἀἰχοτξ : 

119. ΙΝΟΕΒΈΙ. 

ἴβεβεπηᾶ 
ΤῬεαϊεαίμγα, ἀαυτῃ Ῥυίμασογαβ οἰ ογα ἰβϑἰγηυτη ἰηυοηϊί 

ΠΠυ4, ρτορίον φαοὰ σοίεθτοα δα ἀπχὶξ Ὠθοδίουθεη. 

14. ΕΥΞΦΕΜ, 

εἶε Ηεταείϊάε. 

Ἑαπιᾶπι, Ηδγδοϊάθ, υ οὶ] ἰβὶϊ 5ράγρεγα,, ἰδ πα 

1ῤϑὲ ἄγαοο υἷνιβ ροβῖ ἰυὰ ἕαϊα [ὈΓεβ. 
ἘΔ Ἰετὶς,, αἰϊεοίας ἀσπὶ ἴα! ]ογε. Νὰπι ἔεγα υθγα 

Ἐχϑῖμι Π1ὰ ἄγαςο : ἴἰὰ ἴεγα , πῸῚ βᾶρίθηβ. 

117. ΖΣΕΝΟΒΠΟΤΙ ὅΤΟΙΓΙ, 

εἶὁ Ζεηοπε Οἰ ἰἰοποὶ. 

(οπίεπίιπι 6556 50}15., εἴ ΟρῈ5 οἰ ΠΊΠΕΓΕ ὑδηᾶ5 

Ζεηο ἀοοεβ, σᾶπο 5δποία 5: ρΈ ΓΟ  ο. 

Μαδβ 10] 5οσιηο., ἰδ ΥἹ ΠΊΘΠ15 βεοία γορεγία εβῖ, 
Ἐχ αυὰ ΠΙΡεγίαβ νεγὰ {ἰπιθηβηι6 Π1Π1}. 

81 ραϊγϊα Ρμαηῖχ, φυϊά ἴὰπὶ ὃ ποη (δά πλι5 εἰ 'ρξ6, 
Βουρίαγατη ΟΥοῖβ 401 ἀδαϊ, ἰπἀ6 [3 

119. ΙΝΘΕΒΤΙ» 

ἀε Ργιδαφψονα. 

ΡΥΙΠασογαὰβ σα] εθ ΓΈ πὶ ΓΘρ ΥΙ οὐπὶ τηθηΐθ ἤρα ΓΔ ἢ}, 
Οὐδπὶ ΡΤΟρίοΓ οἐθηΐαπι 15 σδοϊάεγε "ον... 
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30. ΞΕΝΟΦΑΝΟΥ͂Σ. 

Καί ποτέ μιν στυφελιζομένου σχύλαχος παριόντα 

φασὶν ἐποιχτεῖραι, καὶ τόδε φάσθαι ἔπος" 

« Παῦσαι, μηδὲ ῥάπιζ᾽, ἐπειὴ φίλου ἀνέρος ἐστὶ 
« ψυχὴ, τὴν ἔγνων, φθεγξαμένης ἀΐων. » 

121. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΊ, 

Οὐ μόνος ἐμψύχων ἄπεχες χέρας, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς" 
τίς γὰρ ὃς ἐμψύχων ἥψατο, Πυθαγόρη; 

ἀλλ᾽ ὅταν ἑψηθῇ τι καὶ ὀπτηθῇ καὶ ἁλισθὴ 
δὴ τότε καὶ Ψυχὴν οὐχ ἔχον ἐσθίομεν. 

122. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αἰαῖ, Πυθαγόρης τί τόσον χυάμους ἐσεύάσθη, 
χαὶ θάνε φοιτηταῖς ἄμμιγα τοῖς ἰδίοις ; 

Χωρίον ἦν κυάμων" ἵνα μὴ τούτους δὲ πατήση 
ἐξ ̓ Ακραγαντίνων κάτθαν᾽ ἐνὶ τριόδῳ. 

15), ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΌΥ. 

Καὶ σύ ποτ᾽, ᾿Ειπεδόχκλεις, διερῇ φλογὶ σῶμα χαθήρας 
ΩΣ , 

πῦρ ἀπὸ χρητήρων ἔχπιες ἀθάνατον" 

οὖχ ἐρέω δ᾽ ὅτι σαυτὸν ἑχὼν βάλες ἐς ῥόον Αἴτνης, 
ἀλλὰ λαθεῖν ἐθέλων ἔμπεσες οὐχ ἐθέλων. 

194: ὝἌΤΟΥ ΑΥ̓ΤΌΥ. 

Ναὶ μὴν ᾿Εμπεξοχλῆα θανεῖν λόγος ὥς ποτ᾽ ἀμάξης 

ἔχπεσε, καὶ μηρὸν χλάσσατο δεξιτερόν" 
εἰ δὲ πυρὸς χρητῆρας ἐσήλατο καὶ πίε τὸ ζῆν, 

“Ὁ Ε τὭ 

πῶς ἂν ἔτ᾽ ἐν Μεγάροις δείκνυτο τοῦδε τάφος : 

125. ΑΔΗΛΟΌΝ. 

Εἴ τι παραλλάσσει φαέθων μέγας ἅλιος ἄστρων, 

χαὶ πόντος ποταμῶν μείζον᾽ ἔχει δύναμιν, 
᾿ - ᾿ ῃ ΄ 3 ἿΣ 

φαμὶ τοσοῦτον ἐγὼ σοφία προέχειν ᾿Κπίχαρυον, 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙἊ ΡΑΠΑΤΙΝΑ͂ ᾿ 

120. ΧΕΝΟΡΗΑΝΙΚ. 

Εἰ [ουίθ ΠΠαγὰ, φαυτη-Ὑ ρου ]αγοῖ δία! 8, ργω ογθιιηΐθιη 

ἀϊοπηΐ τηἰβουϊ  Πη-6 556 6715, οἵ ποὺ δαϊά 886 υθγθ θ᾿ 

« Ποβίηθ, πθὰ υἱγρα-[ῦὶ, Φαοηΐδπὶ δυηΐ οἱ Υἱν δέ 

« δηϊπηᾶ, 4 8Π| ἃσηουΐ, ἸοαιΘηΐθπι δ 4 68. » 

121. ΒΠΙΟΟΈΝΙΒ ΤΑΕΒΆΈΤΙΙ. 

ΝΟῊ 50111.38 ΔῸ - Δηϊπηδ 15 ΔΌΒΓΙΠἰδί! τηδηιι8, 56 οἵ ποϑ: 

415 Θηΐπὶ 6δέ ααϊ δηϊγηδΐα οί σὶΐ, ο ΡΥ σογὰ ἢ 

56α 00] φυϊὰ οἸίχυτη οϑί οἱ τοβίυτση οἵ 5816- Βρδιβ η}, ἡ 

Ῥτγοίδοίΐο ἔππο δηϊπΊδ ΠῚ} ΠΟ ὨΔΌΏΘΠΒ ΘαἰΠηι18. 

122. ΕΣΒΌΕΜ. 

Πδα, δὰ, ΡΥ ᾶρογὰβ αυϊᾷ ἰδηέατηῃ Πα ρίπο8 γοπουδίιβ- οί, 

οἱ οὔ ἀἰβοῖ ρα ο5 ἱμέρου ῬΓΟΡΥΪΟΒ ἢ 

Αροῦ ογαΐ Ἰαρἰ ΠΟΓ ΠῚ : Π6 σαν ἐπ γ 6581ι5 608 οαἰοαγοξ, 

Δ Αρτὶ ρθη η18 οοοἰβ5-6ϑὲ ἰη {τἰ γἱο. 

123, ἘΠ] ΒΡΌΕΜ. 

ἘΠῚ οἰΐπι, ο Ἐπιροάοοϊοβ, γαρίᾷα Παιηγηα ΘοΓΡῸ 8 ὑΐτρυτῖ- 

ἰσηθῖι 6 ογδΐθγθιι5 ΘὈΙ θ᾽ 5Ε1 ἱτηγηογίδ] πὴ : [Ποαϑ(ὶ 

Ποὴ ἀἰοδπ διυιΐθιη δ ]έγο ἰη 51} 1556 'π ἀπἀδηΐοτη “ἘΪΠΔΠῚ, . 

564 Ἰαΐογθ γ θη 8 ̓ποϊ ἀἰβέϊ Ποη υ ] 68. 

124- Ἐ]ΒΌΕΜ. 

586 Ὑ6ΙῸ ΕἸΏΡΘάΟΟ]15 ἀθ-τηογίθ ἴδτηδ θϑί, φιυοᾶ δἰ αυδηάο. 

οχοϊάουξ, οἵ ὁγὰ8 5:0 -ἰγοσοῦὶέ ἀοχίτγαχη. [σαγτὰ 

Αἴ 5ἱ ᾿σῃὶβ ἐπι υδίογαβ ᾿Π5}Πἰ{ οἵ δἰς ὈΪδΙ υἱίδπι, 

αυΐ δάδιιο Μορατγῖβ οδίθηδογοίαν τ} 5 ΒΘΡΌΪΟΓῚ ἢ 

125. ΙΝΘΟΕΆΤΙ. 

51 φυϊᾷ ϑυρογαῖ Ἰαοἰ ἀπ ΤΠ σΊ 5 50] αϑίγα, 

οἵ ροπέιιβ Πυγηϊηΐθιι5 Τηδίογοτη Παθοΐ ΥὙἱπ, 

ἈΒΒΘΥΘΙῸ ἰδηΐξατη 650 βαρίοηΐϊα σοί 6705 ἀπίοῖγα ΕΡΙΟΒδυγοση, 

120. ΧΕΝΟΡΗΑΝΙΒ, 

εἶς δοάεηι. 

Τηάἀο]υιῖδβθ οδηθηι αυδῖθυ δῖ οαιπὰ {|511}}}}8. ΔΙ 6 
Ῥιοῖτυν, εἴ 1165. οὐ Ὁ ἀφάϊδβα β0ῃ05: 

ἈὮ τόρο, Π6 5881 : ΠΟΒΙΓΙ ΠΑΠΊΖΙΙ6 ἰδία 5014 }15 

Ἐδβιὶ δηϊιπᾶ : Ἱπά!οπὶ νοχ ἴδοϊ! ᾿ρβὰ 1], 

121. ὉΙΟΘΕΝῚΒ ΤΑΕΆΤῚΙ, 

ἐς δοάεηι. 

ὙΔΏΡΟΓΘ ΠΟῺ 501118 ἰΓΘρ᾽ ἃ 5 δηϊ μαῖα, σα οἱ ΠῸ5 : 
Νπι 4015 νἶνα ν δ] πιδηάθγο, Ῥυ Προ ἢ 

ϑεὰ 5:πη}} ἂς 58 ]5 πὶ [πῖ, ΘΙ ΙΧΌΠΉ116 ν 6] ἀ5Β.1}}, 

Ταπι ἀθμλι πὶ ΥἹοῖα ῬΆΒΟΙ ΠΊΛ1 ΘΧΔΏΪΠΙΪ. 

122. ΕΠΌΒΡΕΝΜ, 

ἐς εοάεπι. 

Ἐλιοὰ Ῥυϊμάροτγα γουθγθηῖα ἴαπῖα [Α]α αι 
ΟἿ ἴυ1ϊ, αἱ Ρογθδηὶ τ βαϊα, [6 ρου! 

ΝΕ οαἰοαγοῖ ἀργαπι ρου ᾿απἴθηι ἴα! 6 ἰθριιπηθῃ, 

Οὐ οΙαϊ ἴῃ {Ὑἰν 115 ἐχ Αονασδηΐα πιᾶπι. 

123. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

ἐδ Ἐπιρεοάοοίο. 

Ετ ΡΙ ἃ} τίθγηϊβ Παπηπιὰ οϑὲ ογαίθγίθιιβ μαιβία, 
Ἑϊηρθάοο!εβ : ᾿ἰρῃὶ πη γα ρἱαΐα {}0]. 

Νοη ἀΐοο χιοά βροηΐα ἱπὰ ἴθ 1] 6 ΟΥ15 ΖΕ ΠᾶΠῚ : 
ΤΠΆΡϑ15 60 65 ΠοΙ6Π5, οὔδάο Ἰἰδίθγα υ θη. 

12ή. ΕὔΒΡῈΜ, 

εἶ εοαΐοπι, 

Ἐπιρθάοο! οι Ἰαρϑυιην συγ [ογὶ ἴαπηα Ρδ 586, 

Ἐτορογαῖ αἱ ἀθχίσιιπι βονὰ ΤαΪΠᾶ [ἘΠΊ01.. 
51 νϑῦϑ νἱΐδπη ΟΡ. 6χ γαῖ θι5 ΖΕ πε, 

Οὐχ τὰπηα] απ 1} Π1π|8 ΘΟ ὨΙΠλι15 'ῃ ΜΟρΑΙ 5 ἢ 

ταῦ. ἸΝΘΕΑΤΙ,,, 

ὁ Ἐρὶοϊιανπιο. 

Θ᾽ ἀογὰ 50] φυδηϊαπι ΓΈρΆ}} ᾿υταΐπα νἱποϊῖ, 
Ετ χιδπῖο ρεϊαρὶ Ππιῖη 6 Τ,Δ]0Υ ἃ4ιᾶ αϑβὶ ; 

Ὑδηῖο 8}115 πλᾶϊον δ ρίθπίῖθ5 δὶ ἘΡΊΟΥ πλι5», 



ὐὔλΣις ἶνες, νου μετ δδον 

ΘΑΡῸΤ ΥἹΙ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

ὃν πατρὶς ἐστεφάνωσ᾽ ἅδε Συραχοσίων. 

126. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤ. 

Μὴν ὑπόνοιαν πᾶσι μάλιστα λέγω θεραπεύειν" 
εἰ γὰρ καὶ μὴ δρᾷς, ἀλλὰ δοχεῖς, ἀτυγ εἷς. 

᾿ Οὕτω χαὶ Φιλόλαον ἀνεῖλε Κρότων ποτὲ πάτρη, 
ὥς μιν ἔδοξε θέλειν δῶμα τύραννον ἔχειν. 

Ὁ 21,27. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πολλάχις Ἥ ράχλειτον ἐθαύμασα, πῶς ποτὲ τὸ ζῆν 
ὧδε διαντλήσας δύσμορος, εἶτ᾽ ἔθανεν" 

σῶμα γὰρ ἀρδεύτυσα χαχὴ νόσος ὕδατι, φέγγος 
ἔσθεσεν ἐκ βλεφάρων χαὶ σχότον ἠγάγετο. 

128. ΑΔΗΛΟΝ, 

Ἡράχλειτος ἐγώ’ τί μ᾽ ἄνω κάτω ἕλχετ᾽ ἄμουσοι:; 
οὐχ ὑμῖν ἐπόνουν, τοῖς δ᾽ ἔμ᾽ ἐπισταμένοις. 

Εἴς ἐμοὶ ἄνθρωπος τρισμύριοι, οἱ δ᾽ ἀνάριθμοι 

οὐδείς. Τ᾽ αὖτ᾽ αὐδῶ χαὶ παρὰ Περσεφόνη. 

129. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤ. 

Ἤθελες, ὦ Ζήνων, καλὸν ἤθελες, ἄνδρα τύραννον 
χτείνας ἐχλῦσαι δουλοσύνης ᾿Ελέαν" 

ἀλλ᾽ ἐδάμης" δὴ γάρ σε λαῤδὼν ὃ τύραννος ἐν ὅλμῳ 
χόψε" τί τοῦτο λέγω; σῶμα γὰρ, οὐχὶ δὲ σέ. 

180. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Καὶ σεῦ, Πρωταγόρη, φάτιν ἔχλυον, ὡς ἄρ᾽ ᾿Αθηνῶν 
ἔχ ποτ᾽ ἰὼν καθ᾽ ὁδὺν πρέσόδυς ἐὼν ἔθανες" 

εἵλετο γάρ σε φυγεῖν Κέχροπος πόλις" ἀλλὰ σὺ μέν που 
Παλλάδος ἄστυ φύγες, Πλουτέα δ᾽ οὐκ ἔφυγες. 

181. ΑΛΛΟ. 

ΠΡρωταγόρην λόγος ὧδε θανεῖν φέρει: ἀλλὰ γὰρ " αὐτοῦ 
ἕσσατο σῶμα γαῖαν, ψυχὰ δ᾽ ἄλτο σοφοῖς". 
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Ζάρτη ραΐτία οοσοηαυϊξ ἤδθο ΘΥΥΔΟΙΒΔΠΟΓΈΠΙ. 

«- 120. ΒΙΟΘΈΝΙΒ ΠΆΕΆΈΤ. 

ϑυϑρίοἰοηὶ οαποίοϑβ τη χῖγηθ ΤΌΠ60 υἱτηραθδηΐῃγ : 

ΒΔΓ οἰϊδγηβὶ πο ἴδοϊβ,, 568 υἱάθυὶβ, Εἰ 0]-τηα]6-6ϑί. 

51. οἵ ῬῃΠ]οδυτα βυβία!ξ Ογοίΐοη οἱἱπὶ ραίγια, 

4αΐα δατῃ ογραϊαϊξ γθ}]6 ἀοπηαπὶ ΠΑ ΘΓ ἔυυδπηΐοδπη. 

127. ΨΒΌΕΜ. 

ΞΦΘΡΟΠΌΤΊΘΓΟ Ηδγδο πὶ 5 πη τηἰγδέιβ, φαοα υἱΐδπι 

ἰΐα αϑὶ-Θχδης]αυϊΐ ᾿ηδυβίαβ, ἀοίη ΟὈΙΪ : 

ΘΟΥΡῚΙΒ ΠΟΙΊΡΟ ἰγΤΙσ 8 Π8 ΤΉΔ]}118 ΤΊΟΥΡ15 Δα, ᾿ἸᾳΟ Θ᾽ 

οχϑίϊηχι! οχ οὐ] 5 οἵ ἔθη ῦγα8 θα υχίξ. 

128. ἸΝΟΕΚΤΙ. 

Ἠογδοϊὰ5 6σο. Θυϊὰ πη6 Βα ΓΒ τη ἀθουβαμη ἔγδ ἢ 15, ἱηἀοοί! ἢ 

ΠΟ γΟΐ8 ἸΔΡΟΓΆθάτη,, 56 1118 φαΐ τὴ 6 ̓π 6 ]]]ρτιξ. 

ὕπι5 τηΐπΐ Ποπιο 65 ἐ {τ 56 8165- ΤῊ }}} 6, 56 ἱπηπτη οὶ συνε 

ΠΌ]]05. Ηώς Θηυποῖο δἴδηηι ἀρ ῬΓΟΒΟΓΡ  ἤδ πη. 

129. ΘΒΙΟΘΕΝΙΒ ΓΠΑΒΆΤΠ. 

Δ ΌΪΡα5, ο Ζθπο, Ρυ]ο γαμ φυξα γο] 685, ΥἱΓΌγη ΕΥΤΔΠΠΌΤΩ 

ἱπίογ Ποῖθηβ ΟΠ γα βοῦυϊζαΐα Ἐ]ΘΆΓ : 

βϑα υἱοΐι- 65. Τὸ δηΐπη ΘΟ ΓΘ ΘΠΒΕΠῚ ἔΥΤΔΠΠ15 ἰη χηογίδγίο 

οοπίτι γἱξ.: φυϊὰ ᾿ΐὰ ἸΟΦΌΟΥΙ ὃ ΘΟΓΡῸΒ Θηΐἷπ), ΠΟη δαΐθιῃ ἴθ. 

1380. ἘσΖΌΒΡΕΜ. 

Εἰ ἀειίε, ο Ῥγοΐδσογα, ἴδιηδιη δοοορὶ, χαοᾶ Αἰμθηΐβ 

οἰΐπη ργοίδοΐαβ 'π υἱὰ β6πθχ ΟΡ θυ 5 : [{ὰ ᾳυϊάθῃι 

ἀθογουϊξ δηΐπὶ ἔθ ἤυρσογα (σα μΐαγ 6) Οδογορίβ οἰ ΐαϑ : 568 

Ῥα]]δαϊβ ἀτθθη Γυρίβέϊ, Ῥ] αζομ θη υ6γῸ ποὴ οἰαρίϑ{1. 

131. ἀεισῦ. 

Ῥγοΐδρογδπι δ ηηἃ 510 θχ}θϑβ856 βραῦσιὶξ; δ δηϊπὶ ἰρϑίτϑ 

ΟΟΓΡῸΒ ἱπάϊξ Πυμηαπη, δηΐπλι8 δυο αν δα - βαρ ηΐα8. 

ϑεγία ϑυγδοιιβεθ ἀοπὰ βου ἢ5 ραϊ τ. 

120. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

ἐἰε Ῥ|ιίοίαο. 

Βυβρθοίιι5 Π6 515 οᾶνε,, 4154 1:15. 65, ΠΟΣΟΥ͂ : αἱ ᾿ρ56 
ΝῚ] ἰαοῖαβ, βαἱ 5 συθὶ]α ραϊθγα τηδ]ϊ οϑῖ. 

Οοοἰάϊ᾽ φυοπάδιη (τοῖο μαϊγὶα δὶς Ῥ.]οἸαιιπι, 

Ἀπ 510] βουνὰ πὶ Π6 βίγιιαῖ γα, {ἰπηδῖς 

137. ΕΥΌΒΡΕΜ, 

ἐε Ηεγναοίϊίο. 

5:ρε Ἡδγδο τυπι παϊνον, φαοά ἀθοογα υἱϊὰπὶ 

Ῥεγίο!οσδῃβ ἰοῦ τοὶ πιᾶϊ]α ροϑβὶ ΟΡ". 
Οοτρὺς παπηαια τἰρᾶπβ5 ΒΌΠΊΟΓῈ ᾿πίθγουϊθ ΠΟΥ θῈ5 

Ἐχρυϊεγαῖ σϑιλῖπο ᾿υ πη] 5 οὐ α ἀϊθπι. 

148. Γὲε εοάεπι. 

Ἠογδοϊ 5 ἐρο. Οὐἱά ἱπογίεβ ἀθρυῖη} 15 ΠΊΕ ἢ 

Νοη τ ὶ5, ἀοοῖῖβ 56 ἀαΐιι5 ᾿σῖθ [Δ ΠῸΓ. 

ὕπιβ Βοπῖο Ρ᾽α5. π}}}}6 τὰ} ; τοὶ τ} }Π1ἃ ΠΘΠ1Ο. 
Ηοο ἰοήϊιον 'ἱπ ΓΈρπῸ ππης 4ποαιο ῬΕΙΒΘΡΟΠ68. 

129. ΡῬΙΟΘΕΝῚΒ ΓΠΛΕΚΤΙΙ» 

δ Ζεηοπο ΚΤ εἰϊεποὶ. 

Θογναπὶ Ὑ 61 ἀθ ρα !]εγα οάς ΤΥΓΆΠῺΪ 
Ρτοροβίϊαπι ἔμεγαῖ, Ζ6Π0., ΥἹΓ1}6 {0}. 

Ἴ ψιοῖας 65, ἴπ4α6 ρ11ὰ ἴα οοπίυαϊι 116 ᾿υγᾶπηὰϑ : 

Νοη ἴδ, 56ἀ σοΓριι ἀἴσαγα ἀδθυογαγῃ. 

130. ΕὔΒΠΕΜ, 

ἀἄε Ρεοίαφσονα. 

Ῥγοϊδρογα, ἰθ ἴδιπᾶ Γοίετὶ 6χ α0}}6 ῬΓοίθοίιι πὶ 

ῬΑ δά 5, ἰηῖου 116 ΠιΟΧχ Οὔ 1558 56 Π6Π1. 

Ουἶρρε τοϊοραγαὶ ρορυ]υβ ἴα βογΟμ 5 : δἱ ἴὰ 

Ημσπο ροΐεγαβ, Πἰτε πὶ ΠῸη Ροῖε5 εἴ βεΓθ. 
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182. ΑλλΌ. 

Καὶ σὲ, Πρωταγόρη., σοφίης ἴδμεν. βέλος ὀξὺ, 
ἀλλ᾽ οὐ τιτρῶσχον, " πάντως δὲ γλυχὺ χρῖμα. 

188. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤ. 

Πτίσσετε, Νιχοχρέων, ἔτι καὶ μάλα, θύλαχός ἐστι" 
πτίσσετ᾽, ᾿Ανάξαρχος δ᾽ ἐν Διός ἐστι πάλαι: 

χαὶ σὲ διαστείλασα γνάφοις ὀλίγον, τάδε λέξει 
ῥήματα Περσεφόνη" « Γῥῥε μυλωθρὲ καχέ.» 

184. ΑΔΗΛΟΝ, 

. , - Ἐνθάδε Γοργίου ἣ χεφαλὴ χυνιχοῦ χατάχειμαι, 
3 3 ᾽ , οὐχέτι χρεμπτομένη,, οὔτ᾽ ἀπομυσσομένη. 

185. ΑΛΛΟ. 

Θεσσαλὸς Ἱπποκράτης, Κῷος γένος, ἐνθάδε χεῖται, 
Φοίόου ἀπὸ ῥίζης ἀθανάτου γεγαὼς, 

πλεῖστα τρόπαια νόσων στήσας ὅπλοις Ὑγιείης, 

δόξαν ἑλὼν πολλῶν οὐ τύχα, ἀλλὰ τέχνα. 

1806. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

ἭΡρωος Πριάμου βαιὸς τάφος" οὐχ ὅτι τοίου 

ἄξιος, ἀλλ᾽ ἐχθρῶν χερσὶν ἐχωννύμεθα. 

137. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Μή με τάφῳ σύγχρινε τὸν ἝἝχτορα, μηδ᾽ ἐπὶ τύμδθῳ 
μέτρει τὸν πάσης ᾿ξλλάδος ἀντίπαλον. 

Ἰλιὰς, αὐτὸς “Ὅμηρος ἐμοὶ τάφος, “λλὰς, ᾽Αχαιοὶ 
φεύγοντες ---- τούτοις πᾶσιν ἐχωννύμεθα" 

εἰ δ᾽ ὀλίγην ἀθρεῖς ἐπ’ ἐμοὶ χόνιν, οὐκ ἐμοὶ αἶσχος" 
Ἑλλήνων ἐχθραῖς χερσὶν ἐχωννύμεθα. 

1.38. ΑΚΗΡΑΤΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ. 

ἽἝχτορ Ὁμηρείησιν ἀεὶ βεθοημένε βίδλοις, 
θειοδόμου τείχευς ἕρχος ἐρυμνότερον, 

ἐν σοὶ Μαιονίδης ἀνεπαύσατο" σοῦ δὲ θανόντος, 
ἽἝχτορ, ἐσιγήθη χαὶ σελὶς ᾿Ιλιάδος. 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΟΘΙΖ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 

132. ΑΜ. 

Εἰ {6,0 Ργοίΐδρογα, βέι 1} βοίπηιβ (6! τὰ δοιυΐατη,, 

56 ἃ ΠΟΠ ὙἈ]ΠΘΓΔΠΒ., ΟΠΊ ΠΟ Ὑ6ΓῸ ἄυ]οο ΠἸηἰτηθηΐυ τη. 

133, ΒΙΟΘΕΝΙΒ ΓΠΑΕΆΈΤΙΙ. 

ΜοΙΙΐθ, ο Νίοοογθο, δάμιιο δὲ γα]ᾶθ; βδθοιβ δϑέ : 

ΤῊ ΟἸ 6 ; ΑὨΔΧΔΓΟΒΙ8 γ6ΓῸ ρα Φογοπὶ ϑϑὲ ἰαιηρυ  ἄθιν. 

ΑΟ ἴδ ἀἰδέγδῃθηβ μοί ηθ8 δἰ ααδπίαπι, μος ἀϊοοῖ 

γ θα Ῥγοβουρίηᾶ : « Ῥουὶ, τη ΠΟΥ ΡΟΒβἰ ΠΊ6. » 

(84. ΙΝΟΈΆΤΙ. 

Ηἶἷο ἀογρίδ οδριιΐ ογηϊοὶ [δοθο, 

ΠΟῊ ἰδῃη {ἰι85] 6 η5-Οἴ-ϑραΐδηβ, ΠΘΩῸΘ ΘΠ 6 η8, 

138. αἴ. 

ΤΠοββΆ105 ΗΙρροογαΐοβ,, Οὐ ρόποῦο, εἷς Ἰδοοξ. 

ῬΒΟΒὶ ἃ βἔϊγρα ἱτητηογίδιὶ παι, 

ΡΙυτίπια ἐγορῃθοα που ΡοΓ πὶ «υΐ-ΘΡοχὶξ δύση ΐβ Ηρ, 

Ἰαιιάοπι δἀορία 5 ἀρ α- τ ]ῖο8. ποθὴ βοτίθ, βθα ἁγίρ. 

130. ἈΝΤΙΡΑΤΗΙ. 

Ἡδγοὶβ Ῥυγίδιηϊ ἔθη ΒΘΡΌΪΟΓατα, ποη αοᾶ ἰδηΐα]ο 

ἀϊσηι5, 56 Ποβίζατη τη θι18 Βα πγι8- αν] {1, 

137. ΑΝΟΝΥΜΙ 

Νδ ΠῚ ΘΠ ΒΘΡΌΪΟΤΟ 06 ΓΟΙΡαΓΟ8 Ηδοίογοιη, πράι6 8 

τηδίϊνα ἰοίϊ8 ατέροϊ δηΐαροηϊβίδι. [[τλ]0 

1185, 'ρ56 ΗΟΠΊΘΓ 5 ΤῊ Πΐ ῬΓΟ-ΒΘΡΌ]ΟΓΟ, ατοῖα, Αὐμιοὶ 

Γυρ᾿οηΐθ8 : μἰ5. ΟΠ 115 ΒΌ ΜΠ. }18- ξα]Ὁ] δ], 

51 Ὑ61Ὸ ἔθηθ θη) ΘΟΓΠἾ5 ἴῃ Τὴ6 ΡΌΪ ΓΟ ΠῚ, ΠῸῚ ΤΩΪ ἢ 68 ἰῃ- 

Οὐ: οογαχη ἰμἰ πη οἶβ τηδη 0118 δι πη 8- πη], [ἰἀγηΐᾶ : 

138. ΑΟΕΆΑΤΙ ΟΠΒΑΜΜΑΤΙΟΙ. 

Ο Ηδεΐον Ηοιηον οἶβ ἀβάιθ οοἸ γί ΠΡ 15, 

ἃ-αἰϊϑ-ϑίγιιοΐο τηῦτοὸ Πυποῖοῦ ἑπίοϊα, 
ἰη ἰ6 Μωοηϊαοθβ ἀθβὶν : [6 οηΐῃ χϑίϊηοίο, 

Ἡδεΐον, 5:1π|{ οἰίατα ρμαρὶπα 1|Δα 5. 

133. ΒΙΟΘΕΝΙΒ ΠΛΕΆΤΙΣ» 

ἐδ “παχαγοίιϊο. 

Τυπάϊε φαδηϊιτηνὶβ : αἴθ} οὶ; Ἰὰπὶ ἐπ ; ΡΥ] θη 
Μαχίνηᾶ ΑΠΑΧΔΡΟἢαπὶ ροββι δὶ δι} Του 8. 

ΝΏΡΙΪα 564. ραυϊαπὶ αἸβοιβϑουιῖ ἢ ποθο,, ἀἰοοῖ 

ῬοΥβθρῃοη : ΡΕΡθᾶ5, 68 πιδία ἴὰ ΠΟ ΟἾ ΥΙΧ. 

134. ΙΝΟΕΒΑΤΙ. 

ΟοΥρίς ΟΥὐπῖοὶ οαραὶ μᾶο 16] Γ6 ΤΕΘΟΠΔΟΓ, 

Ουΐ πιης Θπλ δὶ ἀθβι} οἴ ΒΡΌΘΓΕΟ. 

135. ΙΝΘΕΚΤῚ; 

εἰς ΗἱΡροοναίο. 

ΤΠΙοβ5Ά}ι|5 ΗΙρΡροοναῖθδ γοδὶ ᾿ς, ουἱ ραϊγία (05 6ϑὶ, 
ΟἿΪ βεπὰβ ἃ ΡῬΏΘΡο πιουῖθ οαγθηΐο ἰνδϊῖ : 

1)ὲ Β1ΟΥ]}}}5 σεῖς υ] πλα]τὰ ἱνορεθὰ ϑα]ατὶ : 

Οἱ βοη [οσίαπα [ἀπ]ᾶ 564 ἀγῖθ υϑηϊί, 

136. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ, 

εἰς Ῥηίαηιο. 

Ἐπ ΡΥ ΪΆΠ ΠΟ πηθηΐα ὙἸ465 δηριδίδ, ΠΘΟ ᾿050 
ΠΙρηδ., 564 Ποβι}]65 488 ΡΟΒΊΘΙ6 ΠΙΔΠΙ85. 

137. ἸΧΟΕΚΑΆΤΙ, 

ἐδ Ηδεοίονο. 

Ν6 τὰ πλ]ο πη ΘΕ Γ6 ὈΓΟΥῚ ῬΓΘΘΟΥ Ἡθοΐουα ΠΙΔΡΉΙΠΙ, 

ῬᾺΓ οὐ οογδπηθῃ Οτοϊα ἴοΐα [μ, 
ΠΠὰ5, ΠΙΔΔΟβα6. ράγθἢ5, ἔυσα σ6η 15 ἈΘμἑνῶ 

Οταϊϑαιθ, θα τ] βηϊ ομληϊᾶ ῬΓῸ ἴὐπηι]ο. 

138. ΛΟΕΒΑΎΙ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟῚ, 

εἶἰὁ ὁοάφηι. 

Ηδοῖον. Ἠομηθ  εἰβ Θο] ΘΌἝΎΓΙ 6. ΘΠ 11|}115, δὲ 41} 
Μι 5, 4ιὸ5 ἀοάογαηὶ ΠῚ ἄϊι0, ΠΊΠΓῚΙ5 ΘΓᾶ5, 

Τὸ 5101 ΜαοηϊἊθβ πιθίδπι ἴδοϊὶ : ἩΘΟΙΟΓΟ ΠἸΔΡΠΟ . 

ΑΡγερῖο [αι8. 1185 1ρ88 ἰἀρεῖ, 



ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΜΙΑ. ᾿ 

139. ΑΛλΟ. 

ἽἝχτορι μὲν 'Γροίη συγχάτθανεν, οὐδ᾽ ἔτι χεῖρας 
ἦρεν Δαναῶν παισὶν ἐπερχομένοις" 

Πέλλα δ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ συναπώλετο. Πατρίδες ἄρα 

ἀνδράσιν, οὐ πάτραις ἄνδρες ἀγαλλόμεθα. 

140. ΑΡΧΙΟΥ. 

Καὶ γενέταν τοῦ νέρθε χαὶ οὔνομα χαὶ χθόνα φώνει, 
στάλα, καὶ ποία χηρὶ δαμεὶς ἔθανε. ---- 

" Πατὴρ μὲν Πρίαμος, γὰ δ᾽ Ἴλιον, οὔνομα δ᾽ “Εχ- 
ὥνερ, ὑπὲρ πάτρας δ᾽ ὥλετο μαρνάμενος. ἰ[τωρ, 

141, ἈΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ͂. 

Θεσσαλὲ Πρωτεσίλαε, σὲ μὲν πολὺς ἄσεται αἰὼν, 
Τροίᾳ ὀφειλομένου πτώματος ἀρξάμενον" 

σῆμα δέ τοι πτελέησι συνηρεφὲς ἀμφιχομεῦσι 
Νύμφαι, ἀπεχθομένης Ἰλίου ἀντιπέρας" 

δένδρα δὲ δυσμήνιτα, καὶ ἣν ποτὶ τεῖχος ἴδωσι 
Ὑρώϊον,, αὐαλέαν φυλλοχοεῦντα κόμην, 

ὅσσος ἐν ἡρώεσσι τότ᾽ ἦν χόλος, " οὐ μέρος ἀχμὴν 

ἐχθρὸν ἐν ἀψύχοις σώζεται ἀχρεμόσιν. 

142. ΑΔΗΛΟΝ, 

Ῥύμόος Ἀχιλλῆος δηξήνορος, ὅν ποτ᾽ Ἀχαιοὶ 
δώμησαν, Τρώων δεῖμα χαὶ ἐσσομένων" 

αἰγιαλῷ δὲ νένευχεν, ἵνα στοναχ σι θαλάσσης 
χυδαίνοιτο πάϊς τῆς ἁλίας Θέτιδος. 

148. ΑΔΗΛΟΝ. 

Ἄνδρε δύω φιλότητι καὶ ἐν τεύχεσσιν ἀρίστω, 
χαίρετον, Αἰαχίδη , χαὶ σὺ, Μενοιτιάδη. 

144. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ. 

Ἡδυεπὴς Νέστωρ Πύλιος Νηλήϊος ἥρως 
ἐν Πύλῳ ἠγαθέη τύμδον ἔχει τριγέρων. 

999 

139. Ατι Ὁ}. 

ἨδοίονΙ αυϊάθιη Ττγοΐα ΘΟΤΩΠοΥ τιἃ - 65ἔ, ΠΘΟ ᾿δΠ 1γ ΔΠῚΙ5 

Βιι8{0}}{- άγογβι5. ΟΥ̓ ΟΟΓΌΓΩ ΡΌΘΓΟΒ ἱπυδάδηΐοϑ : 

οἵ Ῥ61ἃὰ ὑπᾶ- οὐτὴ ΑἸθχαπᾶγο ρου. Ῥαΐγί ἰρίξαγ 

ΥἱΓΙ5, ποη Ραΐγίαθιιβ υἱγὶ ΠΟ βίδγηι 

140. ΑΒΟΗΙΞ. 

ΕΓ σοηϊογοηι απηδίϊ, δὲ ποιηθῇ, δὲ ἔθυγᾶπ ἴαγδ., 

οἷρρθ, οἵ 4081} ἕαΐο ἀογηϊξιβ ᾿η θυ ϊ. --- 

ΡῬαΐογ φυϊάθπι ΡγΙΔηλ.18, [6118 στο ΠΙοη, ΠΟΙ ΠαῸ6 Ἡροίοτ, 

Ο Υἱγ, δὲ ῥσὸ ραΐγία οδοϊαϊξ ἀδοθγίδηβ. 

141. ΑΝΤΙΡΗΙΠῚ ΒΥΖΑΝΤΙΗ. 

Ο ΤΏ ββα]6 Ῥγοίβϑιδθ, 6 φαυϊάθμηι τ]ὰ οαποΐ τἴδβ, 

Το ἀθθ Εἰ δχοιαϊϊ ποθ πἴογθ ι ; 

ΤΟ ΠΤ ΘηξΕ ΠῚ Ὑ6ΓῸ {{0Ὶ ΡΟΡῸ] 15. ΟΡυτηθγαΐαπη Θχογηδηξ 

ΝΥΠΡΠΦ, ἰηγβὶ 6 σορίοπθ ΠῚ; 

ἈΓΌΟΓ5 διιΐθι σταν ον -ἰγαΐϑθ, οἴ δὶ τη υΓΌΤΩ ργοϑριοἰδηξ 

Ττοϊαπύτῃ,, ἀυιάδτηῃ [Ὁ] ΟΓατ-Θχ ου ἰΘ πο 5. ΘΟΓΏΔ ΠῚ, 

4υδηΐα ἴπ Πογοῖθιβ. ογηηίδιι5 ἴαης ογαΐ ὈΠ|8., ποι ραγίθῃι, 

ἰηϊπηΐοδιηῃ ἴῃ ἱπδηϊπηαίβ, βογυδηΐ γΓηΪ5. [δάϊιις 

142, ΙΝΟΕΒΤΙ. 

Ψυχή 5. 65 ἐ ἈΘΒ}}}}8. υἱγοϑ- γαησϑηξβ, φαθιη οἰ τὰ Οτεθοὶ 

δγοχϑγιηξ, ΤΊΟΪΠΟΓΌΙΩ ἐθΥΤΌΓΘΠῚ οἰΐδιη ΓΙ ΓΟΓῚ : 

ΤΠ οῦῚ υθγὸ Δοο ηἶ5- οϑέ, τ σου 118. ροπέϊ 

σΟἸοθγοίαγ ραδν τηδγίηο ΤἬΘΙΪ5. 

43. ΙΝΟΕΚΕΤΙ. 

ΜΠ ἄπο διηϊοϊξϊα δὲ 'π ἃΓΤῚΪ5 ΡΥ ϑοϑίδη ἰ5β:Πηΐ, 

γαϊοίθ, ο ΖἙδείάθ, οἵ ἴω, Μοηωῖς δας. 

114. ΑΝΟΝΥΜΤΙΜ. 

Ῥυ!οϊ]οχυιβ Νοβίου Ῥυ] 5, ΝΟ] οἴ. ΠΘΓΟΒ, 

ἴῃ ΡΥΪΟ 88η οἰ ϊββίτηδ ἔπτη] τ μαθοΐ ἐγ] 5 ἰβθηθχ. 

139. δὲ Ἡδεοίονε εἰ Αἰεχανεῖνο Μασοάοπε. 

Ἠθοΐογα 50} ]αῖο,, σθοϊ τ φαοαια Τροα, πεὸ υἱίτὰ 
Αἀνεουβὰβ Πδηδὶβ Ἔχίμ τ 11 τη πι5. 

Μοῖβ χυοάιε ΑἸοχαηάνι Ρο]]δπὶ ἰγαμϊξ. Αβρίοθ, ἰοῦ ττο 
ϑηὶ ἀθοιβ Ομ) η6 ΥἹΡῚ, ΠῚ ἄθοιιβ 'ρϑᾶ υἱγῖβ. 

Ι40. ΑΆΟΒΙΞ, 

εἰε Ηδτείογο. 

Οὐ σοῃἶον, αιοὰ ΠΟμΊθὴ ογαΐ,, 40 ἴθγγα 5Θρα 0, 
Ουοσααα πιοάο υἱΐδηι {π|11, δα Ἰαρὶ5. 

Ὑτοῦυπὶ ἰθυγὰ Πηθὰ εἐϑὶ, ῬἊΙΆΠΉ15 ρᾶῖθι,, εἴ υΌ ον Ἠθοῖου, 

Εἰ ολάο, ῥργὸ ραϊτγία ἀυσμπι ρία ᾿]1ὰ βετο. 

ΙΔ1. ΑΝΤΙΡΗΙΓΙῚ ΒΥΖΑΝΤΙΝΙ, 

εἷς Ῥγοίεεϊίαο. 

ΡΡΙΠΟΙρΡ πὶ ὙΓΟΪῈ8 ΡΓΟΠΙ 551 ΒΔ ΠΡΌ 5, ΟΠῚΠΘ., 

ΤΊ β5416, ἰθ βου, Ῥγοίθβϑαθ,, οἀποῖ. 

Μοτχγίαιιβ ὉἸ ΠΟΤ ἢ 51}}} ἰθχ  ιι5, Ὠοϑίϊοα σοη γα 

Ῥογράπιᾶ, ΝΥΠΙΡ] ΑΓ ΠΊαΧΙ πὰ ΟὨΓᾶ [Δ 008. 
Ιγα115 Τγοϊαηα νἱἀθηΐ ΟΠ ΠσΡηΪα ΓΆΠῚ 5 

Ασεβουῦηϊ οὐϊο ἀοἤοϊιηίια οοπηξ. 
Οὐ 8}15 ἴῃ ΔΕ] 41:15. 1} 1116 ΠΟγΟΪθιι5 ἀγᾶον, 

51 ΡῬαγίεβ ἈΓΡΟΥ͂ ΠΟῚ δηϊπιαία [δοὶὶ ἢ 

142. δὲ “εἰ. 

Ηἰς εβὶ σσῶοᾶ μηᾶηι15 ἔπ πλ.} 11Πὶ 4116} 5 γαχ τς ΑΟΒΜ}}1, 
ΤΓο]υροπύπι ροβὶ παπο ἰοὶ 4ιοάιιο 5, ]ὰ πηείιι5. 

Ἐλ βεάθῃιν ργορβδ Πἰτι5 μαϊεῖ,, ρἰδηράῖον αὐ πη 5 
ἈΕχυοτὶβ Ὡαυογθα παῖι5 οἱ 1Ρ858 Π)θᾶ. 

143. 6 «“4εἰιίε οἱ Ῥαϊνδοίο. 

Εαάογο ἈΠ ΟΙ 185 ΡᾶΤ ΠΟ}]8 ΠΘῸ ΠΉΪΏ115 ΔΥΠῚΪ5. 
ΖΕ δοϊάς βαϊνο, ἰαχαθ,, Μοπαοίϊδθο. 



300 ἈΝΤΗΟΊΤΘΟΙΖΕ ΡΑΓΑΤΙΝΕ 

148. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. ο΄ 148. ΑΒΟΠΕΡΙΑΒ2Ε. 

“Ἃδ᾽ ἐγὼ ἃ τλάμων Ἀρετὰ παρὰ τῷδε κάθημαι Ηῶς δρὸ ἰηίοιχ Ὑγίιβ μυΐο δββίθο 
Αἴαντος τύμδῳ χειραμένα πλοκάμους, ΑἸδοῖβ ἔχπηυ]ο,, ἴοηβα οἰποίπποΒ, 

θυμὸν ἄχει μεγάλῳ βεῤδολημένα,, εἰ παρ᾽ ᾿Αχαιοῖς ἈΠΪΓΤΊΠΤῚ ἀοίοτο ἰῃρθηΐὶ ρογοι5βᾶ, δὶ δριιὰ Οὐθθθο5 
ἃ δολόφρων ᾿Ἀπάτα χρέσσον ἐμεῦ δύναται. ἀο]οβ-οορίἔδη8 ἘΓΔῸ8. ΠῚ6 ΡΓι5 ΡΟ]]οί. 

146. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 140. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΙΙ. 

Σῆμα παρ᾽ Αἰάντειον ἐπὶ Ῥοιτηΐσιν ἀχταῖς Μοπυτϊηθδηΐαπῃ [αχία “Εδηΐξουτα {(.4.)αςἰ5) ἴῃ ΒΕοῖθο ᾿ξ ΐοτο 
θυμοδαρὴς ᾿Αρετὰ μύρομαι ἑζομένα, ΔηΪΠ.τη-σταναίδ ὙΙΓίιι5 ἸΔΠΠΘηΐΟΥ ἃββϑίθη5, 

ἀπλόκαμος, πινόεσσα,, διὰ κρίσιν ὅττι Πελασγῶν ΔΌΓδβ8- οὐἱη68, βογάϊᾷδ, φυΐα οχ ἡπάϊοῖο ῬΘΙ βου 
οὐχ ἀρετὰ γιχᾶν δλωροῖς ἀλλὰ δόλος. πο Υυἱγίαἐϊ νυἱοίογία ορίϊρίξ, βοᾶ ἄοὶο. 

Τεύχεα δ᾽ ἂν λέξειεν ᾿Ἀχιλλέος᾽ « Ἄρσενος ἀχμᾶς, ΑὙΤὴᾶ Υ6Ὸ ἀἰϊχογίηΐ ΑΟὨ }}18.: « Μδβοῦϊαπι ΤΟΡΌΓ, 
« οὗ σχολιῶν μύθων ἄμμες ἐφιέμεθα ». « ΟῚ ΟΡ] αἃ ὙΘΥΡἃ ΠῸ5 ΔΡΡΘΕΠ.85. » 

147. ΑΡΧΙΟΥ͂. 147. ΑΒΟΗΙΕ. ᾿ 

Μοῦνος ἐναιρομένοισιν ὑπέρμα χος ἀσπίδα τείνας, 5018 ῬΘΓΘΠΐ68 ῬΓΟΡΌΡΗΔΙΟΥ ΟἾὝὟΡΘΟ ἔθβθηϑ, [ἔεπι, 
νηυσὶ βαρὺν Τρώων, Αἰαν, ἔ ἔμεινας ἄρην᾽ δ -Πᾶγ 68 ϑγαΥΘΠῚ ΤΤΟΪΔΠΟΤΓΌΠΙ, ΑἸᾶχ., βιιβέϊ δέ! Π]ΔΓ- 

οὐδέ σε χερμαδίων δῆς χτύπος,, οὐ νέφος ἰῶν, ΠΟΩῈΘ ἴθ ΒΩΧΟΓΊΠῚ 50 ΒΠΊΟΥΪΕ βίγθρ 18, ΠΟῚ ΠΌΡ65 ἰΔΟυ]ΟΓατη, 
οὗ πῦρ, οὐ δοράτων, οὐ ξιφέων πάταγος" ΠΟη ἰρηΐβ 7 Ὠ0ἢ ΒΑΒίΔΓΌΓΩ 2 Π0η Β᾽ Δα] ΟΓΌΠῚ [ΓΑΘῸΥ : 

δ ἀλλ᾽ αὕτως προύλής τε χαὶ ἔμπεδος, ὥς τις ἐρίπνα, 56 ἴδ ῬΓΟΠΙΪΠΘηΒ4 06 οἵ ΠΓηλι8, Ὑΐ ΒΟΟΡΌ] 18 ΔΙ υΐ8, 
ἱδρυθεὶς, ἔτλης λαίλαπα δυσμενέων. βίδηβϑ,, β.5[1ηῈ 15] ῬΓΟΟΘΙ τὰ Ὠοβίϊ απ. 

Εἰ δέ σε μὴ τεύχεσσιν ᾿Αχιλλέος ὥπλισεν “Πῇλλὰς, 51 Ὑ6ΓῸ ἴδ ΠΟῚ ΔΓΠΪ8. ΑΘΠ1}}18 ἰηδέγαχὶ! Οατοεία, 

ος ἄξιον ἀντ᾽ ἀρετᾶς ὅπλα ποροῦσα γέρας, αἀϊξησπι ῬΓῸ υἱγίαξο ἃγπλἃ ῬΥΘΌΘΠΒ ῬΓΦΘΠΉ ΠῚ, 

Μοιράων βουλῇσι τάδ᾽ ἤμπλαχεν, ὡς ἂν ὑπ᾽ ἐχθρῶν .Ῥᾶτολγιπι ΘΟΠΒ|}118 Ἰὰ ρφοοᾶνϊξ, αἱ 80 Βοβάαπαη 
0 μή τινος, ἀλλὰ σὺ σῇ πότμον ἕλης παλάμῃ. 1110, 56 (ὰ ἔπ Ἰδέ π ΟΔΡΟΓΘΒ Ρδἰπηᾶ. 

᾿ 148. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 148. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Σῆμα τόδ᾽ Αἴαντος 'Γελαμωνίου,, ὃν χτάνς Μοῖρα, Μομεμπιθπΐυμ μος ΑἸδοὶβ Τ διηοηΐ!, φαθηι ἰηΐογίβοϊξ Ραγοᾶ, 
αὐτοῦ χρησαμένα χαὶ χερὶ καὶ ξίφεϊ. ἰρβϑίασ α88 δἵ τηᾶπι δὲ φ᾽δαϊο. : 

Οὐδὲ γὰρ ἐν θνητοῖσι δυνήσατο χαὶ μεμαυῖα Νδαυθ δηῖπι ἴῃ τηογί! 15 ροίαϊξ, Ἰοϑὲ οαρίουϊξ, 
εὑρέμεναι Κλωθὼ τῷδ᾽ ἕτερον φονέα. ἰηγθηΐῖγο ΟἹοΐμο μυΐο ΔΙ ΘΓ πὶ ῬΘΓΟΙΒΒΟΓΘΠΊ. 

149. ΛΕΟΝΤΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤ. 119. ΠΕΟΝΤῚΙ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

Κεῖται ἐνὶ Τροίη Τελαμώνιος, οὗὔ τινι δ᾽ ἔμπης 7αορί ἴῃ Ττοΐα Τοδτηοηΐι8, 56 }}}}} ἐδηηθη 

ἀντιδίῶν ὀπάσας εὖχος ἑοῦ θανάτου" Βοϑβίϊα πηι Ἰαγρὶ α5 Ἰδυιἄθη 5185 ΤΟΥ 8 - 

τά5. ΑἈΒΟΓΕΡΙΑΌΖΕ, Νεο τ|0ὶ τ]ὰ ᾿ηΐον, σ᾽δάιΐιιθ,, ᾿ιαβίεθαιι βοηδηΐεβ, 

ἐδ 4)αςο. ΕἸΔμπηπηᾶηιι6 οἰιπ) ἰαρ άυπι πὰῦθ ἀθάθυα τηδΐαπ). 

ογιῖ5 δὰ ΑἸδοῖβ (πη ] πὶ (πιΐβεγεγα υἱαι οι) ϑἴαθαβ ὁρροβίτιβ θ6}]ο σϑὶιι ἀράϊια ΓαρΕ5, 
ΕἸδη5 βεάθο Ὑιρίι5., οἱ Ἰδσογαῖα σΟΠ]88 : Ιη4ιι6 ἴσαπι νης ἰδηῖα ῬγΌΟ ΘΠ] οαρι. 

Οοτγάε ἀο]θηβ ἰοῖο, Ἐγαι θη 56 ΠΡ 6 ἰδρθηίθῃ Ἐχαν 5 δὲ 581 10] ποθὴ ἀρίαν!ς Α ΟΠ 15 
Οὐυοὰ ΟΓΑΪ ρτόσογο5 δηϊθία!ογα μα]. Οτοϊα, Π6Ο Τ]ΘΡ 15 το 11 ἀγπλὰ ἰ{|8, 

ἙγτΌΓΘηι ἀδάϊῖ σης ζαϊιηϊ, Π6 ἴου τε 4015 [Ιο 5115 
1460. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚΙ τος 

᾿ ΑΠδεγγοῖ ἔπθη], 5 ἀ ἴπὰ ἀδχίνα τ}. 
ἐδ δοάεπι. 

ΑἸδοῖβ τὐτηυ]ο ἈΠαῖθο ἴῃ Ἰἰἴοτα Ἰυβθἢ8 ταν, ἄπσεθξε, 

Αϑϑίάβο Ψίγίυβ Ἰοῖα ἀόίονα σγᾶν!, 4 ἐοάίεμι. 
ϑ]αλ]θη5, βοἰβδὰ δοιὰ, 4πο0ἀ ΟΠ 6βὶ σεηΐα Ῥεϊαβσᾶ Ηΐο ΑἸαχ βἰἴὰβ οδὶ ΤΟΙ ΠΟ ἢ ἶ 115. : ᾿ρ51115 Θῃ86 

Ζυάϊοα νἰγίατὶ 5ε ἀαΐα ρα] γᾶ ἀο]0. ἴα πηιᾶπυᾷυα Υἱγὸ ἰαῖα ἀδάδθιδ ΠΟΥ]. 
Τρβῖαϑ γπηᾶ, Ἰοαυϊ ρμοββϑθηΐ,, Ἰοχαθγεηΐι ΑΟὨ1]}15 " Τηϊογ[δοΐογεπι ΟἸοῖμο οὐπὶ φυθρογοῖ 11, 
ΝΒ Π0}}15, ἃἴ ποῃ οδ]]} ἃ ἀϊοῖα μ]δοοπί. ΑἸ1ΘΡ ἃ} Βος ΠΟΛ Π ΠῚ ΠΕΠΊΟ ΓΘΡΟΓίι5 οιδῖ. 

147. ΑΒΟΒΙΞ, 149. ΤΕΟΝΤΙΙ ὉΠΑΤΟΆΙ5 

εἶς εοάεπι. εἶ εοάεπι. 
Οὐιῖ ἴδοα βισοθηβᾶβ οἴ στοο ἀθίβπάθγα ΡῬυρρββ, Οομάϊτ Ὠυπιὰ5 Το πιοη 6 βαϊὰ πὶ ΤΓΟ]άπᾶ., ποῦ ϑοβιὶ 
Ὑἰπὰθ ῬΏΓΣ βι1ΠῚ ΡΟ5565 ΡΕΙ]δΓα,, 50 ]ιι5 δγᾶϑ : δὺς ἰάτηθη ἴῃ ἰαπίδπι ἴαϊα ἀδάθγς πθοθπι. 



ΘΟΑΡΌΤ ὙἹ]. ΕΡΙΟΒΑΝΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΠΙΑ. 

Υ̓ΞΟΙΣ γὰρ χρόνος ἄλλον ἐπάξιον ἀ ἀνέρα τόλμης 
οὖχ εὑρὼν, παλάμῃ θῆκεν ὑπ᾽ αὐτοφόνῳ. 

150. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Αἴας ἐν Τροίῃ μετὰ μυρίον εὖχος ἀέθλων 
μέμφεται οὐχ ἐχθροῖς χείμενος, ἀλλὰ φίλοις. 

151. ΑΛΛλΟ. 

Ἕχτωρ Αἴαντι ξίφος ὥπασεν, “Ἕχτορι δ᾽ Αἴας 

ζωστῆρ᾽" ἀμφοτέρων ἣ χάρις εἷς θάνατος. 

152. ΑΛΛΟ. 

Πιχρὴν ἀλλήλοις Ἕχτωρ χάριν ἠδὲ φέρασπις 
Αἴας ἐχ πολέμου μνῆμ᾽ ἔπδρον φιλίης" 

“Ἑχτωρ γὰρ ζωστῆρα λαδὼν ξίφος ἔμπαλι δῶχε- 
τὴν δὲ χάριν δώρων πείρασαν ἐν θανάτῳ" 

τὸ ξίφος εἷλ᾽ Αἴαντα μεμηνότα, καὶ πάλι ζωστὴρ 
εἴλχυσε Πριαμίδην δίφρια συρόμενον. 

Οὕτως ἐξ ἐχθρῶν αὐτοχτόνα πέμπετο δῶρα, 
᾿ ἐν χάριτος προφάσει μοῖραν ἔχοντα μόρου. 

158. ΟΜΗΡΟΥ͂, 
ΑἸΙΝΔΙΟΥ͂. 

Χαλχὴ παρθένος εἰμὶ, Μίδα δὲ ἐπὶ σήματι χεῖμαι, 
ἼΕστ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάῃ, καὶ δένδρεα μαχρὰ τεθήλῃ, 
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυχλαύτῳ ἐπὶ τύμόῳ, 
ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται. 

1584. ΑΔΗΛΟΝ. 

Εἰς Κόροιόον. 

Κοινὸν ἐγὼ Μεγαρεῦσι χαὶ ᾿Ἰναχίδαισιν ἄθυρμα 
ἵδρυμαι, Ψαμάθης ἔκδικον οὐλομένης" 

εἰμὶ δὲ Κὴρ τυμδοῦχος" ὃ δὲ κτείνας με Κόροιδος" 
χεῖται δ᾽ ὧδ᾽ ὅπ᾽ ἐμοῖς ποσσὶ διὰ τρίποδα" 

Δελφὶς γὰρ φάμα τόδ᾽ ἐθέσπισεν, ὄφρα γενοίμαν 
τᾶς χείνου νύμφας σῆμα καὶ ἱστορίης. 

οἱ δὲ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ 

901 

ἰδηΐο ΘηΪμὴ ἔθη ΡῈ} 8 ἰδ ἀϊσηθτη Ὑἱ γα δαϑιι 

ἀαυπη ΠΟ ἱπυθηθῦῖξ, ἀθχίγο θυ 0] 6οἰξ ἰπ-56- [τοηξὶ, 

160. Ε]ΌΒΡΕΜ. 

Αἰᾶχ ἰη Ττοΐᾶ ρΡοβέ ἱπη πη θηβδτῃ Ἰδἄθηη οογ δ ηϊ πΠὴ 

δοσιβαΐί ΠΟῚ Ποβίθβ τηουΐμ8 ἰδο6η8, 564 ΔΙηΐΟΟ5. 

151. ΑἸ}. 

Ηθοΐον Αἰδοὶ ο᾽δαϊαπι ἀοαϊΐ, Ἠδοΐογῦὶ γθγῸ Αἰᾶχ - 

ΟἰΠσ! τη : ΔΙ ΒΟΥ ΠῚ ἀΟη ΤΩ ὩΠἃ ΤΊΟΓΒ. 

152. ΑΠΌ. 

ΑΙΠΔΓΌΠῚ Αἰ ογ-ἰζογὶ Ἡθοίου ἀοπατη δίψα βου {6 

ΑἸ]ᾶχ 6 Ρυρηδ ρίσπαβ ργασγαηΐ διηϊο  : 

Ηβδοΐου θῃΐπι οἰπρι]ατη ὈΪ-δοσορίξ, σ᾽δάϊατη οοηΐγα ἀραϊί:. 

δαί γ6ΓῸ ἀοπουιμ βΘηβογαπΐ ἰῃ τηοτίρ : 

βἰδάϊιβ Βδυβὶζ Αἰδοθηὶ ἰηδαηϊα- οογγθρίσχηῃ, οἵ ΓΌγβι8 οἰη-. 

{γαχῖξ Ρυϊδτηϊάθη Ὀἱρὶβ γαρίδίατη. [χζυϊυτὰ 

810 80 Βοβθιβ τηπέμπο- ηἰογ ἢ οἰθηξία τα 6 δηΐυγ ἀοπᾶ, 

ΤῸ ΠΘΥ8 5ρΡΘοα βογίθμι Βαθθηξίἃ τηοτί8. 

153. ΠΗΟΜΕΙΙ, βϑθουπάστη 8]1905 ΟΙΕΟΒΌΠΙ 11Ν- 

ΠΠ. 

ΖἘηθἃ Υἱγρο βπι, ΜΙάδ δυΐθιη ΘΘΡΌΪΟΓΟ ἰηβίθο. 

Πυμὰ ΒυϊΟΓαῸΘ ἢπὰΐ οἵ ΔΓΌΟΓΘβ ργΓΟΟΘΓῶ Πογοδηΐ, 

ἰρβίαβ Βὲσ τηϑηθ 8 τη] τη -ἀοἴΠϑῖο ΘΌΡΟΙ ἔσσηθ]ο, 

πυποίαθο ργωξθγθαηξθιβ, ΜΙάδτιη ᾿ς 6886 βθρυαΠ). 

154. ΙΝΟΒΕΤΙ. 

1η Οοτοραμ. 

Οομηιπη6 οσῸ ΜΟρδγΘηβιθιι5 οἵ πο} 1415 (4 γσίυϊ8) ΟΥ̓Δ» 

βίο, Ρβδιηδίῃβ οοηΐγα- 88 τη βου - ρ γα δ; [πηρηΐξυτα 

50Π| Εαΐδ]6- τη 5 ΓΤ ἰηβἰἀθη8- ἔτη }}]0: 4 σογοὸ οοοαἱξ 

οἰ͵δερί μἴο 81 πιθ 8 ρϑα θ18 0} {γροάθτῃ : [π6 Οογραβ, 

ΘοΙρ ΐοα δηΐπὶ 8018 Ποο δαϊχίξ, αὐ ουδάθγθπι βὶ 

1115 Πρ 85 το πηθηΐαμ οἵ ὨἸβίουϊ. 

Νεπερα ρᾶγεπὶ ἰδη115 4υΐα ποη ἱπνθηθυ αὶ 0515 

Τειηριβ, οὐπὶ ργορτία ἴδοι τ᾽ ΟὈἾΓῈ πηᾶπὰ. 

150. ΕΥὔΒΡΕΜ; 

εἷε εοείεμι. 

ΑἸαχ 401 τοἰε5 υἱοίου, Ἰασαὶ ἴῃ ῬΉΓΥΘΘ ΘΔΠΊΡΟ, 
Μογίυτιβ ἰηουδαὶ ποὺ ΡΠ γυρα,, 564 506108. 

τδι. ὲ τοάεπι. 

. Α]αχ ῬυϊάπιἊς οἰποίππι ἀθάϊῖ, Ἡδοῖου αἱ 111 

Ἐπ 5εΠὶ : οαιιϑἃ ΠΘΟΪ8 ΤΩΙ 115 ὉΪΓΙα6 ἔα. 

Ν 12. 2ὲ εοάεπι. ν, 

[ηΐεγ 86 ἀβάθνδηΐϊ πηὰ]ὰ τησπογὰ οἱ Ηβοῖοσ οἱ Α͵ᾶχ, 

Οθῃϊγδοϊς ἐχ θ6}10 ρίρηιιβ ἀπ! οἰ ἴω. 

Αἴπρυϊα ργὸ βίδάϊο ἀοπῃαΐα γεοθρεγαὰὶ Ἠβοΐου : 
Οὐδ Υἱβ τηυπουθιι5., ἀΐβοαγα τηοτίθ ἀαίιπι οϑῖ. 

Επ56 ἔμγεῃβ Α͵ᾶχ ρου : ἀαῖι5 Ἡδοΐογα υἱηχῖϊ 

Βαϊΐθυβ, ΖΕ δοῖάε οἰπ ἰγαμογεῖιν 640]5. 

Τα]65 15] 4185 μοβί Πα ἀοπᾶ εγεραηΐῖ, 
Ῥεγμοἰθηι βϑά 5} ἔγοηΐθ ἀαῖαγα ΒΟΏΪ. 

153. ΒΟΜΕΒΙ; 

σεσμπαίιπι αἰϊος ΟἸΙΕΟΒΌΙΙ ΤΠΙΝΌΙΙ. 

ϑίο βδογαῖα Μ|ἋῈ {ππιυ] πὶ 5ῈΡΕΙ δ πᾶ ΥἹΓΡῸ : 
Ῥυπι ἴοῃ5 πλϊ τε ἀαυᾶ5, ἀσπὶ ἔγομ 885 ἀγΡῸΓ ΒΑΡΘΡΙΐ ὕ, 

ΕἸυπιίηα ἀππ οαντθηϊ, ἔοσιθῖ ἀὰπὶ ᾿ἰἰἴογὰ ρΡοπίμβ, 
ΕΛ υ 5 ἴῃ ἴθ ρ]ο ἀμὰπὶ 50] οἱ 1ὰπὰ πιϊθρυηΐ, 

Ιὴ βἰδίίοῃμθ τᾶ Π 638 ΒῈΡῈΙ ΠΟΟ ΠΙΙ5ΘΓΆΡ1]6 Ὀυδίυπι , 

ΟἸληΐθιι5 μυο οἀϊοο, ΜΙάδη Πΐῳ 6536 56ρῃ πη}. 
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185. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς Φιλιστίωνα τὸν Νικαέα γελωτοποιόν. 

ὋὉ τὸν πολυστέναχτον ἀνθρώπων βίον 
γέλωτι κεράσας Νιχαεὺς Φιλιστίων 
ἐνταῦθα κεῖμαι, λείψανον παντὸς βίου, 
πολλάχις ἀποθανὼν, ὧδε δ᾽ οὐδεπώποτε. 

186. ΙΣΙΔΩΡΟΥ͂ ΑἸΙΓΕΑΤΟΥ͂. 

Φ..Φ ᾿Ιξῷ χαὶ καλάμοισιν ἀπ᾽ ἠέρος αὑτὸν ἔφερόεν 
Εὔμηλος, λιτῶς, ἀλλ᾽ ἐν ἐλευθερίη. 

Οὕὔποτε δ᾽ ὀθνείην ἔκυσεν χέρα γαστρὸς ἕχητι" 
τοῦτο τρυφὴν χείνῳ, τοῦτ᾽ ἔφερ᾽ εὐφροσύνην. 

Τρὶς δὲ τριηχοστὸν ζήσας ἔτος ἐνθάδ᾽ ἰαύει, 
παισὶ λιπὼν ἰξὸν χαὶ πτερὰ χαὶ καλάμους. 

157. ΑΔΗΛΟΝ, 

Τρεῖς ἐτέων δεχάδας, τριάδας δύο, μέτρον ἔθηχαν 
ἡμετέρης βιοτῆς μάντιες αἰθέριοι. 

Ἀρχοῦμαι τούτοισιν' ὃ γὰρ χρόνος ἄνθος ἄριστον 

ἡλιχίης" ἔθανεν χὼ τριγέρων Πύλιος. 

158. ΑΔΗΛΟΝ. 

Εἰς Μάρχελλον τὸν Σιδίτην ἰατρόν. 

Μαρχέλλου τόδε σῆμα περικλυτοῦ ἰητῆρος, 
φωτὸς χυδίστοισι τετιμένου ἀθανάτοισιν, 

οὗ βίόλους ἀνέθηκεν ἐὐχτιμένη ἐνὶ Ρώμῃ 
Ἀδριανὸς προτέρων προφερέστερος ἥγεμονήων, 

5 χαὶ παϊς ᾿Αδριανοῖο μέγ᾽ ἔξοχος ᾿Αντωνῖνος, 

ὄφρα καὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνδράσι χῦδος ἄροιτο 

εἵνεχεν εὐεπίης, τήν οἵ πόρε Φοῖδος Ἀπόλλων, 

ἡρῴῳ μέλψαντι μέτρῳ θεραπήϊα νούσων 
βίόδλοις ἐν πινυταῖς Χειρωνίσι τεσσαράκοντα. 

189. ΝΙΚΑΡΧΟΥ͂, 

Ὀρφεὺς μὲν χιθάρᾳ πλεῖστον γέρας εἵλετο θνητῶν, 
Νέστωρ δὲ γλώσσης ἡδυλόγου σοφίη, 

τεχτοσύνῃ δ᾽ ἐπέων πολυΐστωρ θεῖος “Ὅμηρος, 

Τηλεφάνης δ᾽ αὐλοῖς, οὗ τάφος ἐστὶν ὅδε. 

18ὅ. ΑΝΟΝΥΝΙ. 

Τὴ ΡΒ βΕΙοη θη ΝΊΘΘΘΉΒΘΙ ΤΠ} }}111}. 

Ουἱ πλι} 15-αἱσηδτη- σου {5 Πουηϊπτιτ υἱΐδτη 

τίβιι θη ρουαυὶ ΝΙ οϑθηβὶβ ΡΠ] βέϊο., 

Πῖο Ἰαοθο, υἕ βαηΐ γοἸ αἴθ ο 5110 8 Υἱΐῶ : 

Β:ΘΡΟΠΕΠΊΘΙῸ τηογέαιϑ, 564 ποη- ἀπ υδπὶ ΠΟΟΟΘ-Ποάο. 

1ὅ6. ΙΒΙΌΟΒΙ ἘΘΕΑΤΕ. 

Ὑ βοο οἵ ἀγα παῖ θι18 ΘΧ 866 86 πα οθδΐ 

ΕσυΠ6]5, ἰδηιϊξον, 56 ἴῃ ᾿ἰθουίδίο : 

ΠΌΠΑΌΔΙΙ ΥΘΤῸ 8] 16 ηδ1ὴ Οϑου]ϑἔι5- δ μηδ γ η 18 σγαίία - 

Βοο ἀοΙἸοἶδ5 ΠῚ, ῃοο αὐίογεραΐ ᾿ς Εἰ τη. 

ΤΟΙ δυΐοθπι {γἰσοβίπια τὴ αυϊ-Υἰχὶξ ἀηπαπι μἴο ἀογγηϊξ, 

οἱ ἸΠθογῖβ σοὶ αὶ υἱδοῦπῃ οἵ ΓΘ ηηΔ8 δὲ ἀγα ΠαἰΠ68. 

157. ΙΝΟΈΒΤΙ. 

ΤΙΘΒ ΔΗΠΟΓΌΙΩ ἀδοδᾶθβ, ἰὐἰδᾶθβ ἀπα8, τηοάτιτη Γοϑιουιηΐ 

ποϑίγῳ υἱέ ναΐθϑ οα]θβδίθβ. Ὁ 
Οοπῃΐθηξιι5- 501 Ηἶ5 απ Σ Ἰὰ (ΟΡ Ὲ15 Θηΐτη 08 Ομ Πλι:5 65 έ 

ἑοίδί!β : ΟὈΪ οἰΐατη {γι 58 ΟΠ βοπθχ ΡΥ] α8. 

158. ΙΝΟΕΕΤΙ. 

[ἡ Μαυοθ απ ϑ.ἀ το Μοαϊοῦμπ, 

ΜᾶΓΟΟΙ μος τηοηυμηθηΐξαμη ρου πο  γἱϊ τηϑαϊοΐ, 

ΥΪΓῚ ΒΌΤΊΓἶ5 Ποπογαίὶ ἀ115-τητηο 8} 10 118., 

οὐα5. ΠΌγοβ σϑροϑβαΐξ Βοπο- οἰ Ποαΐα ἴῃ τγῦ8 Ἀομδ 

Αἀγίδη8. ῬΥΊΟΥΙ 8 Ρυϑίδηξζίου ρυϊπορίθ8, 

οἵ {ΠῚ 5 Αἀνίδηϊ Ἰοησα ΘΧΟΘ] 16 Π8 Απίοηϊ 8, 

αὖ οἵ υθηΐυγοβ δρυα Βοιηΐη68 ἄθουβ γορογίαγοί 

ΟΡ οἰοφαθηΐίαπι, φαδηι οἱ ἀθαϊξ ΡῬῃΡθιΒ ΑΡΟΙΙΟ, 

Βδγοΐοβ φαστη-οθοϊηϊξ γϑγβῖθιι5. γοπηθᾶϊα ΤΟ ΒΟΥ ΠῚ 

ἸΙΡτῖ5 ἴῃ ἃ οοξἰβ ἘΒΙγοπἰοἷβ (»οαϊοίηναϊϑιι.5) χυδαγαρίϊηϊά. 

159. ΝΙΟΆΒΟΗΙ. 

ΟΥΡΒΘυ5. αυϊάθτῃ οἰΐμαγα ῥ᾽ αὐπηαπὶ Ποπούθ τοί! ἃ- 

Νοβίου. δυΐθῃ Ἰΐησιιθθ Βα δυ οι: βο]ογέϊα,, [τηουία] θι 15 

βίγ πο ΓΔ 6 ὙΘΥΒΌ ΘΓ ΤῊ] 5 θη 5 αἰ γί ηιι8 ΗΟΙΉΘΓΒ, 

ΤΟΙΘΡΏΔΠ65 Ὑ6ΓῸ {10 18... οὐ} 115. ΠΟ Ο 6δΐ ΒΘρι]ογατη. 

τὔϑ. ΙΝΟΕΚΤῚ, 

εἰὁ Ῥ]ιϊδεῖονο ΝΙςκονεὶ παῖμιο. 

ΝΙοδαβ., ναηὶ 6 0}}]6 μοο που τα] πὶ 
Ουἱ το Ρ ΡΑΥΪ Τἰβι 15, ῬὮΙ] 5110, 
για το] χυΐω ἰοίϊ᾽5., 5115 ᾿ἶο ἴθροι, 

Επηογίαιιβ [Δ Π1 585 06 5» 815 ΠΠΗ ΔΠῚ ἴΔΠΊ6}. 

10. ΙΒΙΏΟΆΙ ΞΟΕΛΤΕ. 

Οὐ οαϊάπιο εἰ υἶβοὺ ιξγεθαὶ 81} ἀθτα υἱοίυη 

ἘπΏΔ6]115., Οὐἱ Γ65 βάγοα, 564 ἰησθημᾶ, 
Ὑ  η 5 αἱ ᾿πηρευῖο πῸ}}} ἀαγαὶ οβοιϊα ἀοχίγω, 

ΜΊνεΓα [ο {1 Ἰαχὶβ οβοβία [υἷι ; 

Ῥοβὶ 1015 1υιϑῖγα που θηὶ Ἰασϑὶ Πιΐο., παϊοπαιο γε! χαὶὶ 

Ἡφγεάδ5 ῥ᾽] τιπηδθ, δ᾽ 11 Π|5 οἱ σα], 

157. ΙΝΟΕΚΤῚ- γὅ 

ῬΓΡΟΠΊΪΒΘΓ 6 Β}1}}}, 41} 15 ΔΥ3 6ϑὶ βουνὰ ἤο856., 

ΟἸγγίου!α ἀΠΠΟΤΙΙπι ἴεν {Ὁἴὰ ἴοΓά τ 6 ἀθοθηι, 
Θυ Ποῖ, εἴας β 05 ἰδῖο πα ἰθπϑίυν:; 

Νοῖ διρὶς Ῥυ] 5 ἴαϊα 1υ 1580} 156 ηθχ. 

10. ΝΙΟΑΒΟΗΙ. 

ΝΟΠΊΘἢ ργδηάθ 510] ἰδδι αἀΐηθ απ 51} ΟΥΡ]Ιοιι5, 

ΕἸοαιῖο Ῥυ]υβ ᾿οπα Πυδηΐθ βθηθχ. 
Ἐρτγορίαπιὶ ἀοοίο ἀαὶ [ἀπλὰπι σα ἢ] ἢ Ἠ ΟΠΊΕΙῸ ; 

ΤΙρῖα ΤΟΙ ρδηὶ ; οὐ]ιι5. ᾿ἷς δϑὶ ὑπ ηλι} 5. 
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160. ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ. 

Καρτερὸς ἐν πολέμοις 'Τιμόχριτος, οὗ τόδε σᾶμα" 
Ἄρης δ᾽ οὐχ ἀγαθῶν φείδεται, ἀλλὰ χαχῶν. 

161. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂, 

α. Ὄρνι, Διὸς Κρονίδαο διάκτορε, τεῦ χάριν ἔστας 
γοργὸς ὑπὲρ μεγάλου τύμόον ᾿Αριστομένους ; 

β. ̓ Αγγέλλω μερόπεσσιν ὅθ᾽ οὕνεχεν ὅσσον ἄριστος 
οἷωνῶν γενόμαν, τόσσον ὅδ᾽ ἠϊθέων. 

Δειλαί τοι δειλοῖσιν ἐφεδρήσσουσι πέλειχι" 
ἄμμες δ᾽ ἀτρέστοις ἀνδράσι τερπόμεθα. 

1602. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Εὐφράτην μὴ καῖε, Φιλώνυμε, μηδὲ μιήνης 
πῦρ ἐπ᾽ ἐμοί: Πέρσης εἰμὶ καὶ ἐκ πατέρων, 

Πέρσης αὐθιγενὴς, ναὶ δέσποτα" πῦρ δὲ μιῆναι 
ἡμῖν τοῦ χαλεποῦ πικρότερον θανάτου. 

Ἀλλὰ περιστείλας με δίδου χθονί: μηδ᾽ ἐπὶ νεχρῷ 
λουτρὰ χέης" σέδομαι, δέσποτα, καὶ ποταμούς. 

03. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

α. Ῥίς τίνος εὖσα, γύναι, Παρίην ὑπὸ χίονα κεῖσαι; 
β. Πρηξὼ Καλλιτέλευς. α. Καὶ ποδαπή ; β. Σαμίη. 

α. Τίς δέ σε καὶ χτερέϊξε : 8. Θεόχριτος, ᾧ με γονῆες 

ἐξέδοσαν. α. Θνήσχεις δ᾽ ἐχ τίνος : β. ̓ Εχ τοχετοῦ. 
α. Εὖσα πόσων ἐτέων; β. Δύο κεἴχοσιν. α. Ἦ ὁχ 7 

β. Οὐχ, ἀλλὰ τριετῇ Καλλιτέλην ἔλιπον. [ἄτεχνος ; 
 α. Ζώοι σοὶ χεῖνός γε, χαὶ ἐς βαθὺ γῆρας ἵκοιτο. 

β. Καὶ σοὶ, ξεῖνε, πόροι πάντα Τύχη τὰ χαλά. 

104. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

α. Φράζε, γύναι, γενεὴν, ὄνου, χθόνα. β. Καλλιτέλης 
ὃ σπείρας, Πρηξὼ δ᾽ οὔνομα, γῆ δὲ Σάμος. [μὲν 

α. Σῆμα δὲ τίς τόδ᾽ ἔχωσε ; β. Θεόκριτος, ὃ πρὶν ἄθιχτα 
ἡμετέρας λύσας ἅμματα παρθενίης. 

α. Πῶς δ᾽ ἔθανες ; β. Λοχίοισιν ἐν ἄλγεσιν. α. Εἰπὲ δὲ 

ἦλθες ἐς ἡλιχίην. β. Δισσάχις ἑνδεχέτις. [ ποίην 

α. Ἦ καὶ ἄπαις : β. Οὐ, ξεῖνε" λέλοιπα γὰρ ἐν νεότητι 
Καλλιτέλη;, τριετῇ παῖδ᾽ ἔτι νηπίαχον. 

᾽ 
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100. ΑΝΑΟΘΒΕΟΝΤΙΒ. 

γ] 1 15 ἴῃ ΡΓΟ 5 ΤΙπηοοῦ 5, οὐ} 158 ΠΟ ΒΘΡΌ]ΟΓ μὴ ; 

ΜδΙΒ διιΐθιὴ ΠΟ ΒΟΠΪ5 ρᾶγοίξ, βθἃ πιὰ} 15. 

161. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚ ΒΙΌΟΝΙΙ. 

α. ΑΥΪβ, δον 8 βαίαγηϊ τηϊ ἰ βίου, {ὰὰ ργαίία βίας 

ΔΟΘΥ ΒΌΡΘΓ ΠΙΔΘῊΪ ΒΘΡΌ]ΟΓΟ ΑΥΙ ΒΟ ΘἢΪ5 ἢ 
ὃ. Νυπέϊο πιογία! 18. πη, φαδηΐαπι 6ρῸ δηΐθο!!ο 

γ ἸΠΟΙΡι5, ἑδπέα πὶ ργεϑίδγο ᾿πυθηΐθι8. 

ΤΙπηάθ βᾶη6 {ἰπ}} 15 ἱηϑιἀθηΐ ΘΟ] θδο, 

ΠῸ8 δαΐθιη ἱπίγορ 15. υἱγὶβ. σαι 6 ΠῚ}. 

102. ΘΙΟΒΟΟΕΙΠΙΒ. 

ΕἸΡὨγαΐίθη 6 ὑγ6, ῬΕΠ ΘΗ ΠΊ6, θὰ ΡΟ] ἃ 5 

Ιθηθπὴ ἴῃ Τὴ6 ; ῬΟγβἃ 50 οἵ ἃ βίϊγρα, 

Ῥοῦϑᾶ ΒΟΓΙΊΔΠΙ8, 88η6 ἀΟΠΊΪΠ6 : ἰσηθ πη ΥΘΙῸ ΡΟΙ] ΘΓ 6 

ΠΟ Ϊ5 Θεέ σταυΐ διηαν18 Τηοτίθ. 

564 ἱπγογθη8 τη6 ἀἃ (6]} γἱ : πθὰ ἴῃ τηογέθαι: 

Ἰαυδογὰ ἐπ πηἀδ5 : (010. ἀοπηῖπθ, οἵ Πανίοβ. 

108. ΕΟΝΙΏ.Ε. 

α. Οὐδ, 400 Ῥγορηαΐα, Πη}}16 1, Ραγῖδ 51}}} ΘΟ ΕΠ 8668 ἢ 

Ὁ. ῬΥοχο ΟΠ 6}15. α. Ἐξ αὶ -οτία ἢ ὃ. ϑδπιῖ. [τϑηΐθβ 

ὃ. Ουΐϊβ γϑῖο (6 δἔ ἐυπηυ]αν!} ὃ. ΤΗδοον ἔα 8, οαΐϊ πὸ ρᾶ- 

ΕἸοοαγθγδηΐ. ἃ. ΜΌΧΘΟΥ δυυΐθιη οἰ} 115 ΘΓρῸ ἢ ὃ. ΡΙΟΥΓ οΥ . 

α. Θαυοΐ δΔηπογυτῃ ὃ ὃ. θυὐπη δῇ υἱρίηΐ!. ὃ. ΝΠ ἰσιέαγ οὐ ὰ ἢ 

ὃ. Νοη, 86 {γίπηιι πη ΟΔ]] 6 τὴ στο χα. 

α. ἰναΐ ἘΠῚ μΐο οογίθ, δ ὉΠ Εἰ πιᾶπη βθηθοΐδηηῃ δἰ ησαΐ. 

ὃ. Ἑ{ζδπι ΕἸ Ὶ, Βοβρθβ, ἀδέ ΕἙογίμηδ οπηηΐα ρυ ]οἢ γᾶ. 

1064. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙῚΙ ΒΙΌΟΝΙΙ]. 

α. Ὀΐο, μλ Ὁ 16, σΘΠ118, ΠΟΙΉΘΗ, (θγγ8 1}. ὃ. Ο4}11{6]65 Τυΐϊάθιη, 

4υἱ σοηυϊξ; ῬΓΟχο δυΐθηι ΠΟΠΊΘΗ : ἔθυγᾶ Ὑ6ΙῸ ΘΔΙΏΙ8. 

α. Τυμηθϊαπὶ ΡΟΙΤῸ 415. ἤυης βέγιχιἐ ὃ. ΤΠΘοοΡ 5, 

ποϑίγοβ 50} 1: ποάππι Υἱγρίηἰδί15. “ [«αϊ ρυῖα5 ᾿ἰηξδοίαχμη 

α. ϑ6ᾷ φιοϊηοᾶο οὈἰ5(1} ὃ. Ῥαγίιβ ἴῃ ἀο]οΥίθιι5. α. ᾿ς 

ΕΘ 6 γ15 εἰδΐθημ. ὃ. Β18 ἀμ θοθη 5 διθηι. [ δἰ τη ΦαΔ] ΘΙ 

α. Ναχτη οἰϊδηη οΥθὰ ἢ ὃ. ΝΌΠ, Ο ΒΟΒΡΘΒ ; ΓΟ Ταΐ θηΐπὶ ἴῃ Ριι6- 

ΘΔ] 6] 6 π), ἐγ πγαπὰ ΡαΘΓατα δάδθις ἰηίΔηΐθ πη. [τὰ 

100. ΑΝΑΟΘΒΕΟΝΤΙΒ. , 

Ἡδμο ΒΕ ]ο βρεοϊαϊυβ. α]νεὶ ΤΊ ΠΙΟΟΥ 5 ὈΓΠᾶμι : 
Μδγ5 {{π|1415 ΡΑΓΟΘῺ5 ἔογιϊα οογάα γαρὶϊ. 

101. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΡΌΝΙ. 

Οἷν δά ΑΥἰβιοπη 5 πηδρηὶΐ 5ἴ85 ἰου νὰ 5ΒΘρΡΌΪΟ ΓιΙΠῚ, 
Πὶς πλῖ], ἀἴο 5 Π.Π1Ο Ρ ΕΡΘ5 ἃμπηαΐα Ζονυ]. 

ω ε ει Ἄ Ἄ ΩΣ Ἄ ᾿ 

162. ΡΙΟΒΟΟΚΙΌ. 

ΝΘ ΡΓΕΘΟΡ ΕΌΡὨναΐθπν οομλαΓα,, ΡὨΠ ΟΠ  ΠΙ6,, ἢ ΠἸ ΠΊΔΠῚ 

Νες υἱοϊα, Ῥεγβὶβ πα πη τι6 ερῸ Ρεγϑᾶ βαΐιι5, 

Ὁ Βεγδ ! πᾶπι Ρεγβὶβ ἴβῃθπὶ [άαγο ρίδο! πὶ 

ἈΘβάὰ6 ναὶ ΒΟΥ} ποῦ {ἰπηθηα πηδρὶ5. 
Οὐοπίερα εἴ ᾿Π[ῸΥ Πα πη0,, 564 516 π6 πηουΐαᾶ ὙΠῈΡ 5 

ΜδΏΡΓα ἰανοβ : εἴ ἃπιιὰ οϑὶ Γ65, μεσθ, βϑαηοία Π}]]. 

1603. ΠΕΟΝΙΠ. 

ΜΚ ΠΙΟΤῸ 58} ῬΑΓΙΟ, αιιξθ, οὐ]ι5 Ὠδῖα 41} 165015 9 

Ῥγάχο (Δ}}116}15. Ναῖα 56 ὑπὰε ἢ ϑ8π:ο. 

Οὐ5 ἴδοια ΕΠ] )αδῖα ὃ ὙΠδοου 5 116, πηᾶνὶτὰ9 
Οὐἱ πλ1}]. Οὐ που 5 οδιιϑὰ ἢ ῬΘΓ ΘΓ ΠῚ. 

ἈΠπο5 ααυοῖ Υἱχῖϊ ἢ ΠιῸ ἀθποβ ροβῖ ΒΪ5. Αἢ οὐρὰ 689 
ΝΠ : βιρογαβϑὶ ἐγ ῚΠ}115 ΠδΠπὶ ΠΤ] (Δ}}1{6]65. 

Υἱναῖ, εἰ ἴῃ 56708 ἀδάιιοαϊ ἰΕπΊρογὰ οᾶποβ, 

Εἰ ἘΠῚ 5005, ᾿οβρθ8, ἀδῖ θοῃᾶ, υϊάἀαιά ἃη,ᾶ5. 
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α. Ἔλθοι ἐς ὀλδιστὴν " ἱερὴν τρίχα. β. Καὶ σὸν, ὁδῖτα, [ α. Ῥενοπίαΐ δᾷ {6 ΟΘΠη 5δογιμ ΟΥἿΠΘΙῊ ! ὑ. Τυδηι αυο- 
οὔριον ἰθύνοι πάντα Τύχη βίοτον. 

166. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ, οἵ δὲ ΑΡΧΙΟΥ͂. 

Ῥτγοβρογο-Παΐα γοραΐ ἰοΐατη Εογίαηᾶ υἱέδη). [φ6, Υἱδίου, 

105. ἘΤΌΒΡΕΜ, γὙὸ] ΑΒΟΗΙΕ, 

α. Εἰπὲ γύναι τίς ἔφυς. β. Πρηξώ. α. Τίνος ἔπλεο πατρός; ἃ, Ὁΐς, ταυ θοῦ, 4αδ Γαϊδέῖ. δ. Ῥγοχο. α. Ο1ο δγὰ8 ῥϑίτοῦ 
β. Καλλιτέλευς. α. Πάτρας δ᾽ ἐκ τίνος ἐσσί; β. Σάμου. 

α. Μνᾶμα δέ σου τίς ἔτευξε; β. Θεόκριτος, ὅς με σύνευνον 

ἤγετο. α. Πῶς δ᾽ ἐδάμης ; β. ἴλλγεσιν ἐν λοχίοις. 

α. Εἰν ἔτεσιν τίσιν εὖσα ; β. Δὶς ἕνδεκα. α. Παῖδα δὲ 

β. Νηπίαχον τρισσῶν Καλλιτέλην ἐτέων. [λείπεις ; 

α. Ζωῆς τέρμαθ᾽ ἵκοιτο μετ᾽ ἀνδράσι. β. Καὶ σέο δοίη 

παντὶ Τύχη βιότῳ τερπνὸν, δδῖτα, τέλος. 

166. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂, οἱ δὲ ΝΙΚΑΡΧΟΥ͂. 

Τὴν γοεραῖς πνεύσασαν ἐν ὠδίνεσσι Λαμίσχην 
ὕστατα, Νικαρέτης παῖδα χαὶ Εὐπόλιδος, 

σὺν βρέφεσιν διδύμοις, Σαμίην γένος, αἱ παρὰ Νείλῳ. 
χρύπτουσιν Λιδύης ἠόνες εἰχοσέτιν. 

Ἀλλὰ, κόραι, τῇ παιδὶ λεχώϊα δῶρα φέρουσαι, 

θερμὰ κατὰ ψυχροῦ δάκρυα χεῖτε τάφου. 

167. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ, οἱ δὲ ΕΚΑΤΑΙΟΥ͂ ΘΑΣΙΟΥ͂. 

Ἀρχέλεώ με δάμαρτα Πολυξείνην, Θεοδέχτου 

παῖδα χαὶ αἰνοπαθοῦς ἔννεπε Δημαρέτης; 

ὅσσον ἐπ᾽ ὠδῖσιν χαὶ μητέρα" παῖδα δὲ δαίμων 
ἔφθασεν οὐδ᾽ αὐτῶν εἴχοσιν ἠελίων. 

᾿οχτωχαιδεχέτις δ᾽ αὐτὴ θάνον, ἄρτι τεχοῦσα, 

ἄρτι δὲ χαὶ νύμφη, πάντ᾽ ὀλιγοχρόνιος. 

168. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝ. 

« Εὐχέσθω τις ἔπειτα γυνὴ τόχον », εἶπε Πολυξὼ, 

γαστέρ᾽ ὑπὸ τρισσῶν δηγνυμένη τεχέων" 

μαίης δ᾽ ἐν παλάμῃσι χύθη νέκυς" οἵ δ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

ὦλισθον χοίλων ἄῤῥενες ἐχ λαγόνων, 

μητέρος ἐκ νεκρῆῇς ζωὸς γόνος " εἷς ἄρα δαίμων 

τῆς μὲν ἀπὸ ζωὴν εἵλετο, τοῖς δ᾽ ἔπορεν. 

ὃ. ΟΔ]}6616. α. Ραίγίἃ υθγῸ δχ {υδηδπὶ 659 ὃ. ϑ8η|0. 

. α. Μοπυπηθηΐαπῃ ἔπτη (υἷ5 βίτυχιεῦ ὃ. ΤΗΘοΟΥ ἔ5, Ταΐ Τὴ6 

ἀυχίξ, α. Θαοτηοᾶο ἀοχηϊξα- 65 ὃ. Τη ἀΟΙοΥθ5 Ῥαγίαβ. 

. ἃ. Οὐοΐ 8πη05 παΐαῦ ὃ. Βὶβ πἀπαάροίμῃ. ἃ. Ῥαθιαμηηθ 11π- 
ὃ. Τηϊαηΐοιῃ {τῖτιπ (8}}} {616} ΔΠΠΟΓΏΠΙ. [υῖϑ᾽ 

1 α. ιίω (ογμΐπο8 αἰξησαΐ ἱπΐον υἱτοβ. Ὁ. Ἐῤ τα ἀοποῖ 

το! Ἑογΐαπα νἱΐώ Ἰΐαπη, ο νἱδίου, ἤηθπη. 

106. ΘΙΟΒΟΟΆΒΙΌΙΒ, νοὶ ΝΙΟΆΒΟΗΙ. 

Θοιμθηξθυ5 4αδ-ϑρίγαυϊξ ἰπ Ραγίι5- Δ] ον θ18, δι ΐβοθη, 

πΟΥΪββιγηστη.,, Νίοδγοίς ΠΙίδτη οἵ ἘῸΡρΟΙ 15, 

οὔπὶ ῬαΘΓὶ8 σομηϊηἶθ, ϑδτηΐδπη σ6ΠῈ8, ᾿χία ΝΊ τη 

οοουϊίδηξ Τἰρνθ5. ογῶ υἱρίη-ΔηΠ08-Πδίδιη. 

Βοᾶ, ο Υἱγρίηθβ, {088 ῬῈᾺ6|1 ἄοπᾶ ΡΌΘΓΡΟΓ αἰξουῖβ, 

οΔ] 1485 ἴῃ ἔτσι ἀσμη ἸΔΟΡ πὰ8. Γαη 6 ΒΘΡΌΪΟΓαμα. 

1607. ΕὔΒΡΌΕΜ, γοὶ ΒΕΟΑΤΖῚ ΤΗΛΒΙΙ. 

Ασοβοὶαὶ τὰ οοπ)αροπὶ ΡΟ Χθηδτη, Τμθοάθοί 

ΠΙΐατὰ δὲ ἰηδαβίθο παποιρα Ποιηδγοίθθ.,. 

φυδηίυπι δἃ ἀοΙογο5 οἰϊαπι τηδίγθι : ῬΌΘΓΙΠΩ ὙΘΓῸ [δα τη 

οσοαραγῖξ,, ποπάσπι Ρ]Θηἶ8 υἱρὶπίϊ 50 θὰ8 ( ἀΐθϑιι5). 

Ῥυοᾶον ρίπίϊ-Δππογατη δαΐθμι ἰρβᾶ χυοαιθ ΟὈΪΐ, ΤΘΟθη5 

τοοθη8 οἵ πυρία, ἱπ- Ομ ΐθιι8 Θχϊ συ -ἰθηροτῖθ. [Θηἶχᾶ, 

108. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΚΒΒΑΙΟΝΙΟΘΕΝΒΙΒ 

« Ἐχορίοἔ Δἰίαιια ἀοίποθρβ τη] ] 16 ραγίατη, » δἰθθδί ῬΟΪΥΎΧΟ, 

γοηΐγοια ἃ ἰθγηΐβ ἀστη- Τα ρ θᾶ ῬΈΟΙΒ; 

οὐδίοίτοἶθ δαΐδμα ἰμέου τηδπὰ8 1αρδ8-68ΐ ταοτέπδ, οἵ ἰπ Βα- 

Ῥτοοϊβογιηΐ τηᾶγ68 οδΥΪ8. ΘΧχ ἰδίου θα8, [παὰπὶ 

πιδῖγα δ τουϊαὰ υἷα ργορβθηΐθϑ : ὉΠῚ8 50ΠΠ|0οῇ ἀδθπηοπ 

1Π| φαϊάοπι οτίρυϊξ, μἷ8. σϑγοὸ ἀθαϊῥ υἱΐδῃι. 

166. ΡΙΟΒΟΟΒΙΠ3Ε» 

μὲ αἰϊὶς ρίασεί,, ΚΙΘΑΒΟΗΙ 

ΤηΐοῚ Γλιοΐηθ θῶ υἴν γα ἴθ] 1, ἀπ βοᾶ 
Ῥοβῖῖ, ΕῸΡρΟ] 15 ΝΜ] οΔΓοἴθβαιθ ΒΘη 18, 

ΟΥΐα ϑαᾶπιο, βομλϊη}8 οὰπὶ ΡΥ θυ.5., ἄρθογο ΝῚ]] 

(οπάϊτα ροβὶ υἱΐω ὈΪ5 ἄπο Ἰαβῖγα ἰδοεῖ. 

Ῥοπᾶ ρυθγρο 5 αυῶ ἀθθὶῖα ἔθτιθ ρα}! ]ῶ, 
Εἰ οα] 1445 ἸΔΟΓΥ πιᾶ5 ἔγΙρ ἀα βᾶχα ὈΙΡδηΐ. 

167. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

μὲ αἰϊὶ υοἰμπί, ΠΕΘΑΤΑΙ ὙΒΑΒῚΙ. 

Ὑἱν πιθὰ8 ΑσΌΒΕ]605,, δαηὶ ἀϊοῖα ῬΟΙΥΧΘΩΔ ; ΤΔΙΕΣ 

Θεπιαγαῖθ ἔμεγαὶ, 5ε4 ΤἩμεοάθοϊα ραίεγ. 

Θ᾽ ρβρεουίθϑα βᾶϊ δβί, τηδίον 4υοχαθ. 568 πλϊμΐ ΡγΟΪθπι 

Τμΐγὰ Ὀίββθ 05 ΠΊΟΓΒ ΓΑΡΙΐ δἰγὰ ἀ168. 

Οοἴο ἀδοοπιαι8 ἅΠΠῸΒ5 ΥἸΧῚ : πού τηδίθυ, δὲ ΟΧΟΓ, 

Νοη νεΐυβ, ἰπ ργυαπι ἰθπρα5 ὈἰΓΌΠΙΘΙΘ ἔμ]. 

168. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚ ὙΗΕΒΒΑΙΟΝΊΟΕΝΘΙΒ, 

Ἑσχυϊά δάμιιο πιδῖον ἤθγὶ ὑϑ} τ α}1α ὃ ῬΟΙγΧΟ, 

Οὐπὶ {τὶ ρ] οἱ ράᾶγία ἀἰβιγα μογείαγ, ὯΝ. 

Μοχίυδαο ἴπ πιϑηΐθιιβ οδα1  οἸ βίοι οἶδ : ἂὶ αἶνο 

ΤΓὸδ 5: Π10] 6 συρία ΡΓΟΒΙ ΠΟΤ ΠΊΔΓΘ8, 

Εχαπίπιδ πιδῖγ 5 Υἱ 2 65 : Ρβία 1 11 

Ουἱ ἀδάϊι 15 υἱίατα ἰγυχ [Δ ]ΠΙϑααθ δα. 



ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΙΟΒΑΙΙΑ. 

169. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

«Εἷς τὴν δάμαλιν τὴν ἱσταμένην πέραν Βυζαντίου ἐν Χρυσο- 
πόλει. 

Ἰναχίης οὐχ εἰμὶ βοὸς τύπος, οὐδ᾽ ἀπ᾽ ἐμεῖο 
τος χλήζεται ἀντωπὸν Βοσπόριον πέλαγος. 
Κείνην γὰρ τὸ πάροιθε βαρὺς χόλος ἤλασεν Ἥρης 

τς ἐς Φάρον: ἥδε δ᾽ ἐγὼ Κεχροπίς εἶμι νέχυς. 
Εὐνέτις ἦν δὲ Χάρητος ἔπλων δ᾽ ὅτ᾽ ἔπλωεν ἐχεῖνος 

᾿ς τῇδε, Φιλιππείων ἀντίπαλος σχαφέων. 
Βοιΐδιον δὲ χαλεῦμαι ἔθ᾽ ὡς τότε - νῦν δὲ Χάρητος 

εὐνέτις ἠπείροις τέρπομαι ἀμφοτέραις. 

110. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂, ἢ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Τὸν τριετῇ παίζοντα περὶ φρέαρ ᾿Αρχεάναχτα 
εἴδωλον μορφᾶς χωφὸν ἐπεσπάσατο" 

ἐχ δ᾽ ὕδατος τὸν παῖδα διάδροχον ἥρπασε μάτηρ, 
σχεπτομένα ζωᾶς εἴ τινα μοῖραν ἔχει" 

Νύμφας δ᾽ οὖχ ἐμίηνεν ὃ νήπιος, ἀλλ᾽ ἐπὶ γούνων 
ματρὸς χοιμαθεὶς τὸν βαθὺν ὕπνον ἔχει. 

111. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂ ΣΙΚΥΩΝΙΟΥ͂. 

᾿ἈΑἈμπαύσει χαὶ τῇδε θοὸν πτερὸν ἱερὸς ὄρνις, 
τἄσδ᾽ ὑπὲρ ἀδείας ἑζόμενος πλατάνου" 

ὥλετο γὰρ Ποίμανδρος ὃ Μάλιος, οὐδ᾽ ἔτι νεῖται 
ἰξὸν ἐπ᾽ ἀγρευταῖς χευάμενος καλάμοις. 

112. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Ὁ πρὶν ἐγὼ χαὶ ψῆρα καὶ ἁρπάχτειραν ἐρύχων 
σπέρματος, ὑψιπετῇ Βιστονίαν γέρανον, 

δινοῦ χερμαστῆρος ἐδστροφα χῶλα τιταίνων, 

᾿Αλχιμένης, πτανῶν εἶργον ἄπωθε νέφος" 

καί μέ τις οὐτήτειρα παρὰ σφυρὰ διψὰς ἔχιδνα 

σαρχὶ τὸν ἐκ γενύων πικρὸν ἐνεῖσα χόλον 
ἠελίου χήρωσεν" ἴδ᾽ ὡς τὰ χατ᾽ αἰθέρα λεύσσων 

τοῦμ. ποσὶν οὐχ ἐδάην πῆμα κυλινδόμενον. 

109. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

[π᾿ νδοοδπηιὶ ΘΓ οἰδπὶ ἴγδ 5 ΒυΖδη [πὶ ΟἸἸΓΥΒΟΡΟΪΙ. 

ΤηΔΟ Θ. ΟΠ 50 ΒΟΥΪΒ ΓΟΥΤΩᾶ, ΠΟΑῸδ ἃ ΠῚ6 

ΠΟΠΊΘΙ -ΟὈ ϊημοὲ δὰ σουβ απ Βοβρουΐ απ {γί Π,, 

Ἰϑίδπη δηΐπὶ Οἰἑτὴ στᾶν 8 ἰγὰ ἐαρανῖξ Τα ΠΟηΪ5 

ἴῃ ΡΏΔΓΏΙΩ : ἢδο δυιΐθηι ορο Οδογορὶὰ βιπὶ τηοτέυδ. [116 

ὕχοΟΥ Θγδ τ δυΐθιη ΟΠ Αγ 8; παυϊσαυϊ χα φαῦχα πανίρσαγὶξ 

ας, ΡΕΠΙρΡΡ οαύ μη δ υθυβαυῖ 8 ΠΥ Π]. 

Φαγθηοθᾶ ΥὙ6ΓῸ ΠΟΡΉΪΠΟΥ δάπαο αἵ ΟἸἸπα, οἵ πὰπο ΟΠαγδίιβ 

ἜΧΟΥ ΘΟΕ ΠΘη ἴθι15 ἀοἸδοῖου δα θαθιι8.. 

170. ΡΟΒΙΌΙΡΡΙ, νοὶ ΟΑΙΠΜΑΟΘΗ͂Ι. 

Τυσμ Ἰυἀδηΐθηι οἶγοᾶ Ραυΐθατῃ Αγ μοδηδοΐθιῃ 

ΒΡΘΟΙΘ5. ΤὈγτη γδηδ αἰναχὶ: 

δὰ δ΄υᾶ δυΐομι ῬΌΘΙαΤ ἰοΐαχη -᾿ηδα! ἀπτη δου! ραΐξ Τηδίρυ, 

ἱΦυ ΓΘἢ 5. ΥὙἱξδθ 51 υδιι ργίθτη τοι ἰπογοί: 

ΝΥΠΊΡΠἃ5. Ὑ6ῚῸ ΠΟ ΡΟ] ἱΐ ἰπίδη8, 56 ἴῃ σοηϊθαβ 

τὴ) δέν 15. οοηϑορί 5 δ᾽ξα πὶ ἀογρηἶξ ΒΟ Πυ. 

171. ΜΝΑΒΑΙΟΖῈ ΒΙΟΥΟΝΙΙ. 

Βοάοἰοΐ οἵ εἴς γρὶ ἄδυη δἰδιη 5δογὰ δυΐβ, 

ΒΌΡΘΙ πᾶς ἀυ]οὶ σοηβίἄθη5 ρ]αΐδηο : 

ΡΘΕ δηΐπὶ Ῥυυηδηᾶον ΜΟΙΐ5, ΠΟ 6 ΔΙΏΡ] 15 γϑηϊοί 

Υἶβο0 ἴῃ γϑηδίγ 685 ἰΠ[50 ΔΓΌΠαΪΠ68. 

172. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙῚ ΒΙΌΟΝΗ. 

Οὐἱ μυῖ5. ὁβὸ οἵ βίσγμπιπι οἵ ργω ἀδίγί θη διηουθθϑτη 

ΒΘ: Ἶ 8, ἃ] {6- υο]δηΐθιη Βιβίοῃϊδι) στθθηι, 

ΟΟΥΣ ἸΔΡ ἀ465-} Δ υ] 18. ἈΡῚ Πα Τηθιη γᾶ ἱπίογ θη 5, 

ΑἸΟΙΠΏΘη65., γΟἸ ΟΡ. ῬΓΌΘᾺ] ὨΔΌΘθΔΠ ΠῸΡΘΠῚ : 

οἵ π6 ψφυδράδπι γνυ]πογαίνχ δα ἴδ] τ αἰ ρ5888 υἱρουᾶ 

ΟΔΡΠΪ 6 ΤΩΔΧΙῚ 18 ΔΙ Δγ δ Ὶ ἱπ)Π} 6 8 ὙΘΙΘΠΙΙΏῚ 

5016 (υἱέα) ογθανϊξ. Ὑἱὰθ αὐ εἰμογθᾶ ἱπέμθπβ, 

ΠΘΘΟΙΥΪ Πηδ]υτὴ φαοα ἡυ ἡ δὰ Ρ668 γοϊνθθαίυγ. 

τθο. 76 7}μὠνεπσας ψιίδ 6δὲ σοπένα 

Οοποίαπεϊηοροίμε. 

Νοῖ θονὶβ Το δ ἘἸΡΪ ΘΘΥΠΟΥ ᾿πιᾶσο, ΠΕῸ ἃ Π16 
ΒοΒΡΒουι5 μος ἀτοῖαϊ «αὶ πιᾶγα ποπιθη Βαθοῖ.- 

Π]δπὶ Τυποηἶβ ῥγϊάθπν “ὌΡΟΥΣ «πη 5 δρὶϊ 

Ιῃ Ῥηάγοη, δὲ δογορὶβ 5 ηὶ βαϊὰ οἷν !5 60 : 

Ἠδυά πιὸ ααΐϊρρα (μαι ε8 βϑοιπὶ ἀθάαχις ἃπηαῖον, 

Οὐπι ἔαοογεῖ ται !θιι5. θ6}1ὰ, ῬΆΠΙΡΡΕ, ἴυΐβ. 

Βαουϊα ποπιθῃ ογαὶ, {ποπάἀαπηχις ΟΠ  Ε15 ἃ οᾶ 

Ιλιτονῖβ ἀβρθεῖα παης ἈΪΡ54116 ἔραΟΥ.. 

170, ῬΟΒΙΡΙΡΡῚ. 

Τυϊυϊι5. Αϑίγαμπαχ ραϊεὶ ᾿υἀ αὶ ἴῃ ΟΓᾶ, 

Οὐ πιϊβογυηι ἰουιηδο ἰΓαχὶϊ πιά 50 58 : 
Ἑάιοῖϊ 56 πιαῖον δαιι5, εἰ βοῖγ ἰδβογαῖ 

Αῃχία, ρᾶγ5 υἱΐξ πὰ ἴογαῖ 0}}ἃ 5ῈΡΘΓ. 
Αἴᾳὰθο ἰϊὰ το, ΝΥρΡῃς, ἢοη ΡΟ] εξ 116, ΒΟΡΟΓΘΗὶ 

ἈΝΤΗΟΚΟΟΙΑ, 1. 

564 ἸΟΠΡῸΠῚ Π)α[}15 (ΟΥ̓ 1Π σΘΏΙθ15. 

171. ΜΝΆΒΑΙΟΙΞ ΒΙΟΥΟΝῚΙ. 

Ηδο {ποᾳι6 50} ρ] ἴδηι! γβαυϊθβϑοθὶ πη ] Π 6 } ἈΠ Γᾶ, 

Εἰ χιᾶβὶ βδογὰ Π15 ἰπἴὰ 56 ]ῖ ἃν]ϑ : 
ῬαπιΆΠ46Γ ροΡ 4υΐα ΜΕ] 15 116, πδς ] [γᾶ 

Ηδὸο Ἰοοᾶ νἱβοδῖῖ5 ἰδηίδϊ Γι Πα! ΏΠΡι15. 

1732. ἈΝΤΙΡΑΤΒΙ͂ ΒΙΠΟΝΤΙ. 

Οὐἱ 5ἴαγηοϑ ὈΥ 5 εἴ ΤῊ 65585 ΔΡΌΘΡῈ 506 }} 8} 
Ἀτιν6 βαΐο [1ι5585 «11 56 γ6 β͵65, 

ΑἸεϊ πιο π 65, Πργᾶησαιο σαν οἱἵα νου θοτὰ [ἀπά αν, 

ῬΦΙ]6 απ Ιοησα Υ6] ρΟρα]α γᾶν ἀν68: 

Αὐτάᾶ πι6 ρθιΠΐ βοοϊεραῖο υἱρεγὰ ἀθηίθ, 

ΤηΠχίῖαας ρϑάϊ υἱγιβ 8}0 ΟἹ Ὁ 500. 

51. ὁὅο ἄσπηι βρθοῖο οο] σοηταχᾶ, ρθΡΙΟ πὰ 

Νοι Υἱ 1 πλΐβοσο ψαοά αἱ δηῖε μεά65. 
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178. ΔΙΟΤΙΜΟΥ͂, οἱ δὲ ΛΕΩΥΙΔΟΥ͂. 

Αὐτόμαται δείλῃ ποτὶ ταὔλιον αἵ βόες ἦλθον 

ἐξ ὄρεος, πολλῇ νιφόμεναι χιόνι" 
αἰαῖ, Θηρίμαχος δὲ παρὰ δρυΐ τὸν μαχρὸν εὕδει 

ὕπνον " ἐχοιμήθη δ᾽ ἐχ πυρὸς οὐρανίου, 

114. ΕΡΥΚΙΟΥ͂. 

Οὐχέτι συρίγγων νόμιον μέλος ἀγχόθι ταύτας 

ἁρμόζῃ βλωθρᾶς, Θηρίμαχε, πλατάνου" 
οὐδέ σευ ἐκ χαλάμων χερααὶ βόες ἁδὺ μέλισμα 

δέξονται, σχιερᾷ πὰρ δρυΐ χεχλιμένου. 

᾿Ὥλεσε γὰρ πρηστήρ σε χεραύνιος " αἵ δ᾽ ἐπὶ μάνδραν 
ὀψὲ βόες νιφετῷ σπερχόμεναι κατέδαν. 

[15. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ. 

Οὕτω. πᾶσ᾽ ἀπόλωλε, γεωπόνε, βῶλος ἀρότροις, 

ἤδη καὶ τύμόους νωτοδατοῦσι βόες, 
ἡ δ᾽ ὕνις ἐν νεκύεσσι. 'Τί τοι πλέον ; ἢ πόσος οὗτος 

πυρὸς, ὃν ἐχ τέφρης, κοὐ χθονὸς ἁρπάσετε : 
Οὐχ αἰεὶ ζήσεσθε, καὶ ὑμέας ἄλλος ἀρώσει, 

τοίης ἀρξαμένους πᾶσι χαχοσπορίης. 

16. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οὐχ ὅτι με φθίμενον κῆδος λίπεν, ἐνθάδε χεῖμαι 
γυμνὸς ὑπὲρ γαίης πυροφόροιο νέκυς" 

ταρχύθην γὰρ ἐγὼ τὸ πρίν ποτε, νῦν δ᾽ ἀροτῆρος 
χερσὶ σιδηρείη μ᾽ ἐξεχύλισεν ὕνις. 

εν - , ’ , - , « » “5 ω 
Η ῥα καχῶν θανατόν τις ἐρεὶ λύσιν, ὁππότ ἐμεῖο, 

ξεῖνε, πέλει παθέων ὕστατον οὐδὲ τάφος; 

1711. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Σᾶμα τόδε Σπίνθηρι πατὴρ ἐπέθηκε θανόντι. 

118. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΟΥ͂. 

Λυδὸς ἐγὼ, ναὶ Λυδὸς, ἐλευθερίῳ δέ με τύμδῳ 
Ὑ Ψ ᾽ ρ Ἵ μ ἢ 2 

Ζ Α Ἁ 

δέσποτα, Τιμάνθη τὸν σὸν ἔθευ τροφέα. » 1Τιμανθη φ ὁ.» 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙ ΡΑΙΑΤΙΝἅ 

178. ΒΙΟΤΙΜΙ, γὸὶ ΓΕΟΝΙΌ4. 

ϑροηΐθ-ϑιια γΌΒΡΘ 6 δα βία θα] τὰ θονο5 γοαϊουτπξ 

6 πηοῃΐθ, μη] ἃ ΘΟΠΒΡΘΙΒ8 ηἶγα : 

᾿ιθὰ, μθὰ ! ΤΗΘΥ πιο 5. δυΐθιῃ [αχία 4αθγοιιπι Ἰοησιιπι 11- 

ΒΟΠΊΠΏΠῚ, ΒΟΡΙ 8416. Θγαΐ 8}0 ἴσηο οα] οϑέϊ, Πα ἀοντηὶξ 

174. ἘΒΎΟΙΙ. 

ΝΟΙ-ΔΙθ} 118 ΠΕ] γι Π Ῥαβίουα] 6 μι6 105 ̓ αχία μᾶπς 

ΤΠ Ὁ] αν 5 οοἰβαπι, Τ ΠΟΥ ΏΔΟΝ 6, Ρ]αΐδησμη; 

ΠΟΩῸ6 ἰαπβ. 6 ΟΔΙΔΠλ8. ΘΟΥ 0 θΟΥ65 ἀυ] ΘΟ οδηξιηι 

δοοὶρίθηξ, ορδοᾶμπη ῬΓΌΡΟ ΦαΘΓΟΙΠῚ γϑο δέ : 

Ρϑγάϊαϊ θηΐπα ἔπγ])ο 6 Γυ]τηΐηθι8 ; οἵ δὰ βία! 

ΒΘΙῸ ΒΟΥΘΒ ΡΥ -ἶγ 6 Γδβ πα ΐ6 8 τραϊθυιηξ, 

175. ΑΝΤΙΤΡΗΙΠΙ. 

Τίδηθ Ομ ηἶ8 ΡΟ, ὁ ἀρνίοοϊα,, οἴθθα ἀγαΐγὶβ ἢ 

δατα οἵ υτηυ]ουμη ἀογβο-πδυ]δηΐ θουο8, 

ὙΟΤΉΪ8 ὙΘΙῸ ἴῃ τηογξι 5. Θυϊᾷ ἱπάο Ἰαογῖ ἢ δα φαδπέαπι μος 

Γγαπηθηΐαπι ἀαοα 6 οἴποῦο οἵ ποὴ 6 [6] πτὸ ταρ οι ἰβ ἢ 

ΝῊ β6ΙΏΡΘῚ Υἱγοί δ, οἱ Ὑ08 Δ|1π|5 ΔΡα ὶξ, 

(8115 4αἱ- οὐ 8- [Ὁ 1515. ΟΠ 118 ΠγΔ] - βου ηδ οηΐ5. 

1706. Ε]ΒΘΕΜ, 

Νοὴ (ποα τΐΐ τηονίαο ἐι84-5ορυ] αν ἀοίαἱξ, Ὠΐο ἰᾶθθο 

πα τΠ ΒΌΡΘΙ (ουγᾶμη ἐγ ρ᾽ ΓΟΓὰ τὴ Δαν ον : 

ΤΟΠΔἰδι15 ΘΠ ΠῚ 660 811ΠῚ ΟἸ πὴ ΔΙ αι πο, ἢ ηΟ ὙΘΓῸ ἀρτίου 

ΤΩΔΗΪΡῸΒ ΓΥΓΘῸΒ ΠῚ6 ΡΓΟΥ οἰ αξιι":-ἀοἴοχὶξ γ τη 8. [ΠΤ ΠῚ, 

ΝΠ 45 ᾿σι [αν τ] ΟΣ τὴ την ἔθιῃ αἰ οοΐ ΒΟ] δ οπθπ), ἀυὰπᾶο 

ΠΟΒΡΟΒ,, δ ΠΥ ΤῚ ΠΟΥ 551 Π1ἃ δέ Π6 {ππλ}} 085 ἀα! ἄθιη ἢ 

177. ΒΙΜΟΝΙΌΙΒ. 

ΨΤυμθ! απ πη ΚΡΙ ΠΟΥ ρμαΐθυ βα ρου πιροϑιπ Ἰπονρίυο. 

178. ΒΠΙΟΒΟΟΒΙΌΙΒ. ΝΙΟΟΡΟΙΙΤ. 

Τγάϊι5 650, δ, Τιγάτιβ, ἰησοηιϊο δυΐθη) 6 ἴῃ --ΒΘΡΌΪΟΓΟ, 

ἀοϊηΐηθ, ΤΙτηδηΐ οι ἔπτη οομα ἰβὲϊ ηαΐτ οἴχῃ. 

173. ὈΙΟΤΙΜΙ; αἰλὶ τιεον τε, 

εἶἰο Τιἰνονὶηιαοίιο. 

ΑΔ βιαθυϊαηι, 564 Βροπία βιὰ, 46 τηοηΐθ θά! θαηὶ. 

ἩΊΡΕΡΠΟ φ6! ἀ ἀδ ὨΪνῚ5 ἸΠῚ ΡΤ ΒΟΥΘ65. 

ΕἸνοὰ ΠΟΥ  ὨλΔΟἾ 115 8}}}} φάγοι ποοῖθ αι οβοὶῖ 

Ῥεγρδῖια,, 5800 ἴδοῖι5 ἃ 'θπ6 7Ζονυ δ. 

1ηή4. ἘΒΎΟΙΙ; 

εἰε οοάρηι. 

Νὴ Ροβίδο 5] νϑϑῖγο οαπδὶ {01 βία, [50 

ἩυἼι5 5.0 δ] αἴδηϊ ᾿θρηΐηθ ΤΠ ΘΓ ΊΔ 610. 

Νεο ἴυὰ πο θα ἀΠΘΓΟι8 58} ἔγομά 6 [8 66} 115 

ΟδΡριἶ ἃ ΘΟΥΠἸσΟΓα5 ΘΟΓΡΟΓὰ [οβϑὰ ΠΟΥ 68. 

Τιι οδ 15 '5η68 7ΟΥν 5 : 561Ὸ ΤΟ ΘΓ6 αν θηρία 
Αἀ 5ιαθια,, οἱ πη} } 18 ΡΘΥ δά 6.6 ὨΪΥΘ. 

178. ΑΝΤΙΡΗΙΙ. 

ὕδαιθ δθο 16 }}18, ὁ υυβίϊοθ,, ἀδῇϊ ἀγα ΓΙ» 

{Π| πὶ ργοβοϊπάδῃϊ ᾿ρϑᾶ Βθρυ οἢγὰ θον685 ὃ 
Οὐἱά ᾿ιναὶ,, οϑϑᾶ ῬΥΘΠ1}15 40 νΟΙ6 16, 4υδηΐι]α σγὰπᾶ, 

Ὅϊο., ποὶ βίορα {Π0Ὶ], 564 οἰ π]5. ἰδῖ8 ἀαλὶι ἢ 

Ελ νῸ5 308 Δυοπἀδπὶ πιᾶποῖ,, οἱ γ08 ἃἰἴον ἀγα ἷῖ, 
Α «υϊρυβ ᾿ποθρὶϊ ἰδπὶ 5οο] ον ἃϊὰ 86668. 

178. ῬΙΟΒΟΟΆΙΒΕ, 

ΘΟΓΥῸΒ 51Π|, [αἴθ ον, 56ἀ ἴὰ ΤΊΠΊΔΏ]}}1 ΠΡ ἢ ἸϑΏι5 
Τηροηιὰ ΔΙΔΟΥῚ 48 ΠΟΙ ΠΘΙΐα ἰτ0. 



ΟΑΡΌΤ ΥὙἹι. ἘΡΙΟΒΆΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΛ. 

Εὐαίων ἀσινῇ τείνοις βίον “ ἣν δ᾽ ὑπὸ γήρως 
πρός με μόλης, σὸς ἐγὼ, δέσποτα, κὴν ᾿Αἴδη. 

1719. ΑΔΉΛΟΝ, 

Σοὶ χαὶ νῦν ὑπὸ γῆν, ναὶ, δέσποτα, πιστὸς ὑπάρχω, 
ὡς πάρος, εὐνοίης οὐχ ἐπιληθόμενος, 

ὥς με τότ᾽ ἐκ νούσου τρὶς ἐπ᾽ ἀσφαλὲς ἤγαγες ἴχνος, 
καὶ νῦν ἀρχούση τῇδ᾽ ὑπέθου χαλύξῃ, 

Μάνην ἀγγείλας, Πέρσην γένος. Εὖ δέ με ῥέξας 
ἕξεις ἐν χρείη δμῶας ἑτοιμοτέρους. 

180, ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂. 

ἘἨλλάχθη θανάτοιο τεὸς μόρος, ἀντὶ δὲ σεῖο, 
δέσποτα, δοῦλος ἐγὼ στυγνὸν ἔπλησα τάφον, 

ἡνίχα σεῦ δαχρυτὰ κατὰ χθονὸς ἠρία τεῦχον, 
ὡς ἂν ἀποφθιμένου χεῖθι δέμας χτερίσω " 

ἀμφὶ δ᾽ ἔμ᾽ ὦλισθεν γυρὴ κόνις. Οὐ βαρὺς ἡμῖν 

ἔστ᾽ ᾿Αἴδης " ζήσω τὸν σὸν ὑπ᾽ ἠέλιον. 

181. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ͂. 

Οἰχτρὰ δὴ δνοφερὸν δόμον ἤλυθες εἰς ᾿Αχέροντος, 
Δαμοχράτεια φίλα, ματρὶ λιποῦσα γόους. 

Ἃ δὲ, σέθεν φθιμένας, πολιοὺς νεοθῆγι σιδάρῳ 
χείρατο γηραλέας ἐκ χεφαλᾶς πλοχάμους. 

182. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Οὐ γάμον, ἀλλ᾽ ᾿Αἴδαν ἐπινυμφίδιον Κλεαρίστα 
δέξατο, παρθενίας ἅμματα λυομένα. 

Ἄρτι γὰρ ἑσπέριοι νύμφας ἐπὶ δικλίσιν ἄχευν 

λωτοὶ, χαὶ θαλάμων ἐπλαταγεῦντο θύραι" 
ἠῶῷοι δ᾽ ὀλολυγμὸν ἀνέχραγον, ἐχ δ᾽ Ὑμέναιος 

σιγαθεὶς γοερὸν φθέγμα μεθαρμόσατο᾽ 
αἱ δ᾽ αὐταὶ καὶ φέγγος ἐδαδούχουν παρὰ παστῷ 

πεῦχαι, χαὶ φθιμένᾳ νέρθεν ἔφαινον ὁδόν. 

88. ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ. 

" Παρθενικῆς τάφος εἴμ᾽ “Ελένης, πένθει δ᾽ ἔπ᾽ ἀδελφοῦ " 
Λδης τὴν Κροχάλης ἔφθασε παρθενίην᾽" 

901 

ῬΓΟΒΡΘΙ ΠΠ|Ο58η1 Ῥγοιοὰ5 ΥὙἱΐδηη ! δὶ ὑθ᾽Ὸ Ῥγῶ β6ηῖο 

δα ΠῚ6 ὙΘηΪ65, ἔμτι5 650, ἀομΐη6, διιηι οἴϊαπι ἰπ ἰηο 5. 

179. ΙΝΟΈΚΒΤΙ. 

ΤΙΡΙ δὲ πθης 811} ἔθυσα, ης8, ἀοιηΐηθ, ἢ τ|5 5Πὶ, 

βίοις ργί85., θΘηΘΥΟΣ -δηΐμηϊ {πιὸ Πα ΟΡ] υ5, 

ἘΠ ΠῚΘ ἔπη 6 ΠΊΟΓΒΟ ἴθι ΠΡΊ08 γοϑί θυ 5 ἴῃ μ6 65, 

οἵ πὰηο 50{Π| οἸθηξὶ ἤδοοθ σοηἀ ἀουῖβ ἰη-Ο 6118, 

ΜδηΘη ΔΠηπποίδη8, ΡΟΥΘ ΠῚ σΘη185. 6 ΠῚ6 δια ἔθη ΠΘΠ6 Π16- 

ΒΑΙΘΡΙ5. ἴῃ ι511- ΠΟ 55ΔΡΟ [ἈγΉ 1105 ρα ΓΑ ογο5. [Υἱ{τ5 

180. ΑΡΟΙΙΟΝΙΏ. 

(ὐπηπαίδ -ο5[ ΤΟΥ 5 (πὰ 508, οἱ υἱοὸ ἔαὶ, 

ἀομηΐηθ., ΒΘΡΥΤΙ5 650 {γἰβίθμῃ ἱπυρ]ουΐ Γὰτηα] 1 πὴ, 

ἀαδηῆο ἔπππὶ {ΠῚ ΙΔΟΥῚΠλΟβ) 811} ἔθου ΒΘΡΌ]οΛ μὴ [Ὁ- 

τΐ ΘΧδηΪΠ}18 [δὶ ΘΟΥΡῈ5 56 Ρ6 ΓΘ : [ἀἸ ΘΔ, 

αἵ οἶγοα ΠΙΘ {1221 ΘΟΥΤΕΪ  ΘΌΡΥ 5. Ρα]ν 15. ΝῸΠ σῶν 5 ΠΟ 5 

βαηΐ (ΘΠ Ὀγ-ΟΥοἱ ; υἱγαμπ ἔπο 81}}) 5016. 

181. ΑΝΌΒΟΝΙΟΙ. 

Γλιροηἀᾶ 5816 [ΘΠ ὈΓΌβ8 ΠῚ ἀΟΠλτ πὴ ἱῃρτοϑϑᾶ 65 ΑΘ ΘΥΟη 15, 

Ῥδιηοογαῖίἃ ἐἄγὰ, τηδίτϊὶ ᾿ἰΠΠΘῺΒ σοι ϊι5. 

Ηώς συϑῖο, 6 δχβεϊηοία, οᾶΠ08 ΓΘΟΘῊΒ- ΔΟῸΠΪηδίο [ὈΤΥῸ 

510 1-ἀ 5 οἰ αἱ 56 }}}} 6 οαρὶ6 ΟΥἿΠ68. 

182. ΜΕΠΕΑΘΆΙ. 

Νοὴ πιρέϊαβ, 56 ᾿η ὉΥα5. ΒΡΟη54165 ΟἸθαγ βία 

ηδοία-οϑξ, υἱγριηιαξ 5 Πο05 «αυτὴ- 50  υ]. 

Μοάᾶο δηΐπηὶ Ὑθβρουη80 ΡΥΓδ (ὈΤῚΡῈ18 ΠΥΤΩΡ 85 βοηδθδηΐ 

{ἰθῖδ, οἵ {μδιδιηόυιιη βίγοροθαηΐ μουγΐτ ; 

56α τηδηθ ἐΐδία ]υ]αία πη διηἰβουαηΐ, οἵ ΗΥΠΊΘΠρτΙ5 

Β[ ΓΟ - οοδοίπϑ ἴῃ ἸΠσαθγΘΙη Ἰοβϑίιην ΔὈΙ ; 

οῳάθῃ Ὑ61Ὸ οἵ Ἰποθη Βραυσοθδηΐ ᾿χΐία {Π 8] Δ} 

{ά6, οἵ τηουΐας δα -ἰη 6 γῸ8 ΟΟἢ θέ Ρδηΐ υἱδη}. 

183. ΡΑΆΜΕΝΙΟΝΙ5. 

ΓΥΙΓρΙπἰ5 (αηγά]8. απ ἨΘΙδη ; Ῥγορίου ᾿ποΐατη δαΐδιη 

ΡΙαΐο ΟΥοοαῖο5 οροσρᾶν! υἱγρίηϊαΐοχῃ : [Πγαΐυῖ5 

511 ΟῚ νἰϊα ἀϊὰ,, 511 ργοόβρευα : οὶ στα ν 15. ΔΠΠΪ5 

Ηὺυς δά πιὸ νεπῖθβ, μἷο ΄φυοχις ογοάδ ἰὰιιη}. 

179. ΙΝΟΘΕΒΤῚ. 

Ηΐς ἀυοαὰα δρυὰ πιᾶπεθ5, ἴθ Ρ6, 5.πὶ {01 Πα ιι5, τ δυο, 

Μεηΐθ ἴθηθηβ πηθμ οὶ ἰοὶ θεπαίαοϊα Ὠ}}}}. 
Οὐΐρρε ἰδν εχ ΠΊΟΥΡΟ Ρδν ἴδ μι γα νἱϊὰ,, 

Εἰ ἀδΐα αυξ 58115 βδὶ, μΐο χυοάααδ 66 }1ἃ ΠΉὮ], 

ΤηΒοΣ ΒΘ 5 Μδμθηὶ, ῬΘυβδηὶ σΘηιι5 : ΟΠ ἢἶ5. Ὁ} ΠΠπ|4 

ῬΓΟΙΏΡΙΪΟΣ ᾿ΠΠΡΟΣΙΟ ᾽πὶ {10} 5ΘΓΥ 5 ΟΡ. 

180. ΑΡΘΙΓΟΝΙΡΈ. 

Ιη πιδ ἰγαῃϑβίαΐα δϑδὶ ἰμᾶ 50Ὑ8, ΒΕΓ; {Υϊ5ῖθ 5ΘρΌ ΟΡ ΠῚ 

ΠΡΙΟΥΙ ἀοτηῖηὶ ΠΔΠῚ ὙΥ]06 5ΕΓΥΙ5 660 : 

Πὰπι [οάϊο ἔδυ! 8 σαν πὶ, 410 σΟΠ 66. ῬΟ556ΠῚ 

ΟΟΥ̓ΡοΥ 8 Ἐχϑ]η}} ἔνιά πη θ μὰ ἴα]. 
Μδαυδ 5 ρευ]α 6 }}8 Ὠυπλυ5 ΟὈΓΌΪ : δ ΤῊ] ΠΟΥ5 ἢ 0 

ΝΟΩ β ΑΥ 5 δϑὶ : υἰνᾶπι 4Ό]ΡΡΕ 51} ἄχ ἴα. 

182. ΜΕΙΕΛΘΆΙ. 

Ῥτοπυθα ΠῸη Ζ20πο0, ΟἸδαι βία, 564 Ἰηΐεγα 7 1η0., 

Ταπο, ΕΠ} ὙἹΡΡΊ ΗΠ [85 οὐπὶ ΓΔΡΟΘΡἰΌΓ, ογαῖ, 
ψιχάσπι ἀοβίεγαϊ ποοία"Π05 {016 οδη ι8 ; 

Ἑογνεραὶ {πᾶ ] 4 ΠῈ} μοβιῖ5 αἰ ΛΓ .16 5000 : 
αὐτὰ πιαϊυ!ηδ5 Δ Π| ΠΟῚ ΗΥΠΊΘΏεθιΙ5 δὰ Δ0Γ65, 

564 (γυσθ 58} σαπλῖι πϑηΐὰ ποβίγα υθηϊ. 
Αἴχαθ εδάθηι Ἰδοϊαπι ατι88 ἀπχεγαΐ πβαιι6 ΡῈ 6] ]Δηὶ, 

Θυκὶϊ δά ᾿βίεγηαβ μ᾽ πθὰ ἰτάα ἀοπιοϑ. 
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εἰς δὲ γόους Ὑμέναιος ἐπαύσατο" τὰς δὲ γαμούντων 
ἐλπίδας οὐ θάλαμος χοίμισεν, ἀλλὰ τάφος. 

184. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Παρθενικῆς τάφος εἴμ᾽ “Ἑλένης, πένθει δ᾽ ἔπ᾽ ἀδελφοῦ 
προφθιμένου διπλᾶ μητρὸς ἔχω δάχρυα" 

μνηστῆρσιν δ᾽ ἔλιπον χοίν᾽ ἄλγεα " τὴν γὰρ ἔτ᾽ οὔπω 
9 ο , 2 ᾿ Ε ν 

οὐδενὸς ἣ πάντων ἐλπὶς ἔχλαυσεν ἴσως. 

185. ΑΝἸΤΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ. 

Αὐσονίη με Λίδυσσαν ἔχει κόνις, ἄγχι δὲ Ρώμης 
κεῖμαι παρθενικὴ τῇδε παρὰ ψαμάθῳ" 

ξ ,ὔ ,, ͵ ΕῚ κ᾿ ᾿ 

ἡ δέ με θρεψαμένη Πυμπηΐη ἀντὶ θυγατρὸς, 

χλαυσχμένη τύμδῳ θῆκεν ἐλευθερίῳ, 
ΩΣ Ἐν , ᾿ ν᾽ Ὗ ᾿ ᾽ ΕἸ 

πῦρ ἕτερον σπεύδουσα τὸ δ᾽ ἔφθασεν, οὐδὲ χατ᾽ εὐχὴν 
ἡμετέραν ἧψεν λαμπάδα Περσεφόνη. 

1806. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Ἄλρτι μὲν ἐν θαλάμοις Νιχιππίδος ἡδὺς ἐπήχει 
Α - δι 

λωτὸς, καὶ γαμικοῖς ὕμνος ἔχαιρε χρότοις" 
θρῆνος δ᾽ εἰς ὑμέναιον ἐκώμασεν ἣ δὲ τάλαινα, 

οὔπω πάντα γυνὴ, χαὶ νέχυς ἐδλέπετο. 
,ὔ 3. 1νΝ , 7 ’, , 

Δαχρυόεις Αἴδη, τί πόσιν νύμφης διέλυσας, 

αὐτὸς ἐφ᾽ ἁρπαγίμοις τερπόμενος λέγεσιν: 

18); ΤΟΙ ΑΥΤΘΈ, 

Ἡ γρῆῦς Νικὼ Μελίτης τάφον ἐστεφάνωσε 
παρθενιχῇς. ᾿Αἴδη, τοῦθ᾽ ὁσίως χέχρικας; 

88. ΑΝΤΩΝΙΟΥ͂ ΘΑΛΛΟΥ͂. 

, ἕ Ν , ν κὸν. 
Δύσδαιμον Κλεάνασσα, σὺ μὲν γάμῳ ἔπλεο, χούρη, 

« » , 9, 4 “ὁ , ὥριος, ἀχμαίης οἱάτ᾽ ἐφ᾽ ἡλικίης" 
3 ἢ - , , ΑἹ ΦΝ γ΄ 
ἀλλὰ τεοῖς θαλάμοισι γαμοστόλος οὐχ Ὑ μέναιος, 

[- 
οὐδ᾽ “Ἥρης ζυγίης λαμπάδες ἠντίασαν, 

πένθιμος ἀλλ᾽ ᾿Αἴδης ἐπεκώμασεν, ἀμφὶ δ᾽ ᾿Ερινὺς 
φοίνιος ἐκ στομάτων μόρσιμον ἧκεν ὄπα" 

ἤματι δ᾽ ᾧ νυμφεῖος ἀνήπτετο λαμπάδι παστὰς, 

τούτῳ πυρχαϊῆς, οὐ θαλάμων ἔτυχες. 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΙῈ ΡΑΓΑΤΙΝῈ 

ἴῃ βϑιρἰξι15 δι 6) ΠΥ ΘΟ 8. ἀδβιϊξ, οἵ ῬΓΟΘΟΓΌΤΩ 

ΒΡ65 ΠΟῚ {π] Δ} }}8 σοηϑορὶνῖΐ, 5θὰ υτηυϊαβ. 

184. ἘΠ] ΒΡΕΜ. 

ὙἹΓΡΊ 8 ἔπ λ}} 18 50) ΗΘ] 6Θηδ : ργορ οΓ]υοἴαμη δυΐθι ἐγ} 5 

ῬΓΠΒ- ΤΟΤΕ ἀῸΡΙΙΟΘΒ τηδίτβ ΠΔθ6Ὸ ΔΟΡῚ Πη88 : 

ῬΓΟΟΙ5. Ὑ6ΓῸ γΟΙ ααΐ ΘΟΙΓ 65 ἀΟΙΟΓΘΒ : ααὲ Θαΐτι μῸ 8 

οὐαί, ἤδης ΟΠ Ϊ ΠῚ 5068 ἀρ ον Ῥαυ ΘΓ. [ἄσμι 

185. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΚΒΒΑΙΟΝΙΟΈΝΒΙΒ. 

Αὐδοηΐα5. Τὴ6 Πἰγβϑᾶπι μαθοΐ ραν 8. δὲ ῬρΓῸΡΘ Ἰϊοιϑηη 

͵δοθο υἱγσοὸ ἤδη ᾿υχία ΡΘΠΔΠῚ ; 

4υς δυΐοπη πὶθ πυίγὶ νἱξ Ῥοϊηροία ἰαπαυδπι ἢ ᾶπ, 

Ἰατηθηΐαΐα, ἰυτη]ο 216 οοηααϊξ ἰηρόπαο, 

ἰξῆθηη ΔΙΐογαχη (γυ} ἐ}α]θη1) [δ β 88 ; 56 ἰδία δηΐου, 

ποβίλο δοοθηα ΐ Τὰ οι ῬΥΟΒΟΓΡἰΠᾶ. [ποο ΡῖῸ νοΐο 

180. ῬΡΗΠΙΤΡΡΙ. 

Μοΐο «υϊάδμι ἴῃ {πα ] απ. ΝΟ ρρ 18. ἀυ]οῖβ γοβοηαθαΐ 

{Πα οἵ παρ 1} Π5 πγτηπα8 σα υάοθαξ Ρἰδαβιθι5 : 

β6α Ποίυβ ἴῃ Ὠγπ θη θτμὴ ἱγγορΡιζ,, 80 τηΐἰβογᾶ, 

ποηάυτη ρἴδπθ ὈΧΟΙ, δχυδη μηδ ΘΟηϑρΙ οἰθθαΐαγ. 

Του μηο86 Ρ]υΐο, φαϊὰ τηδγί τὴ ἃ-8ροηβἃ βο᾽ υηχ 5 

'ρ86 οέἑαηι ταρίι- ας ϑῖῖο σαυθηβ ἴογο ἢ 

187. ]ΒΌΕΜ. 

Αππ5 Νίοο Μοις Γαι! τὴ 56 γ5-τοαϊγηΐν! 

Υἱγρίηἶβ. ΡΙαΐο, μοο συγ βδησία ἀθογου 8.1} } 

188. ΑΝΤΟΝῚΙ ΤΗΛΠΠ]. 

Τη(]χ ΟἸθαηαβδᾶ, ἴὰ φυϊάθιη ΠΡ Γ118 ΘΓὰΒ., ῬΊι6}1α, 

πηδίπγα, υἱροίο ἰδηηροϑβέϊνα ἴῃ ίαίς οοηδβεαϊα : 

ἃἵ [15 ἘΠ] ΤΪ8. ΠΟ ΠΌΡΕ ΙΔ τὴ - ἰηβέγ οἴου ΗἩντηθδ8., 

646 Φαηοηΐβ ῬΓΟΠα 85 Ἰδιηρδᾶθβ δἰαθγαηΐ:; 

Ἰυρογῖβ δαΐθιη Ρ] υΐο ἰγγαϊί, εἰγοααιθ Ἐὰν 

1οἴ4}18 ὁχ οὔγα [αΐδ! θη) δι δ᾽: Ὑοθθιὴ : 

4αδααοδ αἰδ οοηΐυρα!α ἀγάθραΐ Ἰαπη} δ ΘΌΡΙ Θ] απ, 

Βδοοθ ΓΌΡθ., ΠΟ {μ]διηι5 {Π0]1- ΟΡ ἰρῖξ, 

1ϑήά. ΡΑΆΜΕΝΙΟΝΙ5. 

5111} Π16 ὙἸΡ5Ὸ 5118 δὶ Ἠδίθηβ ρμοϑβί {πππϑνὰ [γαϊν 5, 

510. ἀμ ρ} }ς6 5. ἸΔΟΡΥ Πλὰ5 ΠΟΥ ἃ πγαῖν 5. Πα εἴ, 

ΤΠ Θ ἢ ἴι1Π} ΟΠ ΠλΠ6. ῬΙΌΟΙΒ : αϊα ρα Πα ΠᾺ}}}, 

5065 1460 οιποιβ {85 ἤ Ὡάιὰ,, ἀο]οῖ. 

ιϑϑ, ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ ΤΗΚΘΘΑΤΟΝΙΟΘΕΝΒΙδ, 

Αἰνϑπι ἢ16 16}}1π|5 Πα] γ6ι Πα] : πδο ργοοι] αγ}6 

ῬΡΙΠΟΙ͂Ρ6 Υἱτρ᾽ ΠΡΌ ΠῚ ΘΟΓΡι5 ΓΘ Πἃ ἴθ ὶί. 

Μο ἀοπιῖηᾶ ἰηρθῆιο ἀοπαὶ Ροπηρο)α 5θρι!οῃγο, 

Οὗἱ νἱοθ ΠΟ βθιη ρον ἀηχαΐα [μ]. 
Αἀνόμογο ἴλοοβ, 564 ποῃ ας 1Π|8 ρᾶγαραῖ: 

ΠΡ Ἷα ̓π "πῶ Ρ] 5 γα] αἰ5 115 Πθγθ, 

186, ΡΗΙΙΙΡΡΙ. 

{ποῖα βοπαθ αὶ αάϊιιο ΝΊορρίοβ. δηΐα οὐ Ρ1}6 
1 οἴιι5, οἵ ο}} ᾿α θη σα πᾶ Ρ]Διιδι15 ογαΐ, 

ΙΤΟΡΡΡΙ αἴτοχ ΗΥπθηζοιη ᾿ποῖιι5, δὲ 11ὰ., 

Νοη θεῈη6 δάϊητις Βλ.} 161, τπηογ ἃ υἱϑᾶ οἰΐϊο 6βΐ, 

Φυβία φυϊά ᾿πηη}} 15 αἰ π}15 ΘΟ Ϊα, ΡΟ, 

Ὀυ]οο {0 ταρίο οὐϊπὶ 5ἐἐ ἀπο ἔναὶ ἢ 

187. [δι μονὴ. 

Μαγοῖάᾶ ἃηιι5 Νίοο Με 65 ἀαὶ βουῖα βθρι ! ἢ Ὸ 

Ὑινρίηἰβ. Ἠοοπα ὡάασιη εϑὶ, μοο ρἰδοοῖ, Ογοθ, Εἰδρὶ 



ΠΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΒΕΡΙΠΟΒΑΙΙΛ. 

189. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ͂ ΡΟΔΙΟΥ͂. 

Οὐχέτι δή σε λίγεια χατ᾽ ἀφνεὸν ᾿Αλχίδος οἶχον 
᾿ ἀχρὶ μελιζομέναν ὄψεται ἀέλιος " 
ἤδη γὰρ λειμῶνας ἐπὶ Κλυμένου πεπότησαι 

χαὶ δροσερὰ χρυσέας ἄνθεα Περσεφόνας. 

190. ΑΝΥΤΗΣ, οἱ δὲ ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

᾿Ἀχρίδι τᾷ χατ᾽ ἄρουραν ἀηδόνι, χαὶ δρυοχοίτα 
τέττιγι ξυνὸν τύμόον ἔτευξε Μυρὼ, 

παρθένιον στάξασα χόρα δάχρυ " δισσὰ γὰρ αὐτᾶς 
παίγνι᾽ ὃ δυσπειθὴς ᾧχετ᾽ ἔχων ᾿Αἴδας. 

191. ΑΡΧΙΟΥ͂. 

Ἃ πάρος ἀντίφθογγον ἀποχλάγξασα νομεῦσι 
᾿ Ἁ " ἤ ’ δι » πολλάχι χαὶ δρυτόμοις χίσσα καὶ ἰχθυθόλοις, 

πολλάχι δὲ χρέξασα πολύθροον, οἷά τις ἀχὼ, 
χέρτομον ἀντῳδοῖς χείλεσιν ἁρμονίαν, 

νῦν εἰς γᾶν ἄγλωσσος ἀναύδητός τε πεσοῦσα 
χεῖμα!, μιμητὰν ζᾶλον ἀνηναμένα. 

192. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

Οὐχέτι δὴ πτερύγεσσι λιγυφθόγγοισιν ἀείσεις, 
ἀχρὶ, χατ᾽ εὐχάρπους αὔλαχας ἑζομένα, 

οὐδέ με χεχλιμένον σχιερὰν ὑπὸ φυλλάδα τέρψεις, 
ξουθᾶν ἐχ πτερύγων ἁδὺ χρέχουσα μέλος. 

198. ΣΙΜΜΙΟΥ. 

Τάνδε χατ᾽ εὔδενδρον στείδων δρίος εἴρυσα χειρὶ 
πτώσσουσαν βρομίης οἰνάδος ἐν πετάλοις, 

ὄφρα μοι εὐερχεῖ χαναχὰν δόμῳ ἔνδοθι θείη, 
τερπνὰ δι᾽ ἀγλώσσου φθεγγομένα στόματος. 

194. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

Ἀχρίδα Δημοχρίτου μελεσίπτερον ἅδε θανοῦσαν 
Ἄλργιλος δολιχὰν ἀμφὶ χέλευθον ἔχει, 

Α “Ὁ γη, 7 , [ Μ᾿ ἃς χαὶ, ὅτ᾽ ἰθύσειε πανέσπερον ὕμνον ἀείδειν, 
πᾶν μέλαθρον μολπᾶς ἴαχ᾽ ὑπ᾽ εὐχελάδου. 

189. ΑΒΙΒΤΟΌΙΟΙ ΒΗΟΘΗ]. 

ΝΟΠ-ΔΙΉΡ 8 58η6 ἴδ ἴῃ Ορυ]οηΐα ΑἸοἰἐβ ἀοπιο, ἃγσυΐα 

Ἰουυϑέα, οδηΐαβ- Τὴ ΟΠ] πέθπη υἱ δ} 50] : 

Ἶ8π| δηΐπὶ δὰ ργαΐα ΟἸγτηθηὶ ἀγη]δϑίϊ 

οἵ τοϑβϑοίοβ διιγοῦθ ΠΌΓῸ5. ῬΓΟΒΟγΡίηΌ. 

190. ΑΝΎΤΕΒ, γνϑὶ ΠΕΟΝΙΠ.Ε. 

Ποουδβέορ, {1 ἴῃ ἀρτὶβ Ἰαβοίηϊο, δὲ ᾿η- 4 ΓΟ 5-ἀουτη θη" 

οἰοδᾶδθ ΘΟ ΠΘ ΠῚ {Ὁ} πὶ βἔγιχὶΈ Μγτο, 

ΥἹΓΟΊ ΠΘΔΤῚ 5{ΠΠ|8}}8 Ρι16}}ἃ ᾿ΔΟΓΙ ΓΔ ΠῚ : σϑυηΐηα δηΐπὶ {1013 

Ἰυάίογα ἤΠρδοῖ- ποβοῖαβ. ΔὈΪ Ὲ ΠαΡθης. ΟΥ̓ΟΙΒ. 

191. ΑΒΟΗΙ. 

Ομ δηΐθα Γοβροηἀθηέθιη - υΟ 06 ΠῚ ἰπβοημ ΡΑβίοσ .15 

Βέ6Ρ6 δἵ ΔΓΒΟΓΏΙΩ - 56 οἴου 8 Ρΐοα οἵ ρἰβοδίου 5, 

ΒΏΟΡΘΩῈΘ ΟΥΘΡΕΪ τη] ἰγούδιη, γυοῖαΐ σαςράδιη ΕΘΠΟ, 

οὐ οαΥΠ]δηΐοτη οσο πο π 115 1 0115 ΠΔΥτηἴδτη, 

Ππη6 ἴῃ ἔθυγᾶτη 51η6- ηστὰ οἔ βίπο-τ-υο 8 Ἰαρβᾶ, 

͵δοθο, ᾿τηϊ δέν οθ ἑθυ]δΔΕ ΟΠ αἰ ]οοϊὰ. 

192. ΜΝΑΒΑΙΟΞ. 

ΝΟΙ- ΤΏΡ 5. 58Π6 4}15 ἀγσα 6 -Βοηδης 115 ΟΔΠ65, 

ὁ Ἰοσυιβία,, ἴῃ ἘΡΘΥΙΒῈΒ 50}6135 ΒΘ 8, 

ΠΟΙῸ6 πΙ6 τϑοϊ δέσμη ὈΤηΡΓΌβἃ 58} {ἸΟἢ 1] ἀο]Θοΐαθ15, 

[αν 15 οχ 4115 ἀυ] 6 ΟΓΘΡΔἢ5 ΤΊ6]08. 

193. ΒΙ͂ΙΜΜΙΕ. 

Ηδης ΡδῚ Ἰίαπι ᾿ησγθα 65. ἔπ Ἰ οοἔ "Π Γϑίγαχ ἢ ΓΊΔ ΠΕ 

Ἰα Πδηΐογη Ὀδοοῃῖος υἱτ5. ἴῃ [Ὁ}115, 

τ ταϊπ ὈΘη6-ΟἸδιιβα βοηϊξατη ἰῃ ἀοπλο Θα ἰθογοῖ, 

δταΐα ΘΠ ΠΠσῸΪ ΟΥ̓ΘΡΔ:5 ΟΥΘ. 

194,4. ΜΝΑΒΑΙΟ,. 

Πιοσυβίατη ΠΘΙΊΟΟΓ Εἰ 415-58 Γϑροηΐοι Πέρα Τη ΓΔ Π 

ΑὙΡΊΠα5. τ) 5 ἸΟΠΘΆΠῚ ΡΓῸΡΘ υἱάτὴ Βδθοέ, 

Οὔ} 5 δ, φαδηᾶο [ γα αΓ-ΔηΪ Πη0- δα Ὑ ΟΞ ΟΥΓΙ σε ΠΥΤΏΠΌΓΩ 

[᾿ς ΠΟ Π ΔΏΙΗ, οδηΐξα ἑοΐαμη δἰγατη γθϑοηῖξ δγσιιΐο. 

189. ΑΚΙΒΘΤΟΡΙΟῚ ΒΗΟΒΙΙν 

εἶδ ἰοεσιισία. 

Νοπ ἰδ 50] οὐὔδηβ ροβίμας, Ἰοειικία, νἱἀθθῖῖ 

Αοἰάοβ ἴῃ πιιάα ἀμ] θα βοᾶν ἀ0Π10. 
Οὐἱρρε Βῖπο ἃν δ πη5 ἥογαβ Ρ] υϊο 5 ΟΘΥΓΔ5 » 

Ρναΐαχιο τερίηεε τοβοῖα Ῥευβθρ!ομ. 

190. ΑΝΎΤΆΕ, δἰρ τιὦ αἰϊὶ τεοναν κε, 

ἐἶε εἰσαία εἰ ἰοοι!οἰα. 

1μεῖα οἰσαα σομνΐ5., Ἰοσιιδίααιιθ ΓΡἰ5 ἀϑίοῃ,, 

Ηυης γο ῖ5 ἐπηγυ ἢν ΡΟΩΪ  αἰγίαιιε ΜΥΎνῸ, 
Τ βετἴὰπὶ ἤεῖα Υἶγροὸ ἰεβίαϊα, χυοά 1] 

ΜΟΙ ῥΡαυ ο Ὁ ̓μι515 ἃ 5} αἴγὰ ἀιι05. 

----: 

101. ΑΒΟΘΗΙ, 

αἰε ρίσα. 

Ὁεοεδηΐαγα ΡΙΟΟαΧ μ͵βο 65 ΘαρΙΘὨ 1|}115., οἱ αι 

Μαϊουδη οοάυητ, 4] 4116 δααυιηΐαν οΥ̓Θ5; 

Νδα ΒΉΪ 15 Αἰ 6 15 σον 1 το θα ἐΠο15., 

Οὐ 15 ἴῃ άνευθο γΌΟΙ5. ᾿ΠΠ]89Ὸ {π|60 Σ 

Νίιης 6] Ἰησι 5. Π1Π}} [660 5116 το66, ἰδοεηΐαα 

ἨΔ }}5 ἰο [05 “6 ἢ} 1} ἃ ΓΟΚΙΡ 50}15. 

192. ΜΝΑΒΑΆΙΟΣ, 

εἶο ἰοειιοία. 

Νὴ Ἰοοιιοῖα σα μ5 5θῃιδὶ αιαι ΘΠ 11|}115. 8}15 

ΑΒρΠ 5.» ἴῃ 5.100 {τ ]ραγοῃία 5665: 
Νος ΠΕ ἀὉ]οἷ5 ἜΡῚ ροβιῖο Τγοπθηΐδ 50}}} ΠΗ γα 

ΠΠῚῸ ἴὰ5 ρεηπὰ ἰθμὸ οΓθρᾶπῖθ 50η15, 
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195. ΜΕΛΕΑΡ̓ΡΟΥ͂. 

Ἀχρὶς, ἐμῶν ἀπάτημα πόθων, παραμύθιον ὕπνου, 
ἀχρὶς, ἀρουραίη Μοῦσα, λιγυπτέρυγε. 

αὐτοφυὲς μίμημα λύρας, χρέχε υοί τι ποθεινὸν, 
ἐγχρούουδσα φίλοις ποσσὶ λάλους πτέρυγας, 

ὥς με πόνων ῥύσαιο παναγρύπνοιο μερίμνης, 
ἀχρὶ, μιτωσαμένη φθόγγον ἐρωτοπλάνον. 

Δῶρα δέ σοι γήτειον ἀειθαλὲς ὀρθρινὰ δώσω, 
χαὶ δροσερὰς στόματι σχιζομένας ψαχάδας. 

196. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

'Ἄγήεις τέττιξ, δροσεραῖς σταγόνεσσι μεθυσθεὶς, 

ἀγρονόμαν μέλπεις μοῦσαν ἐρημολάλον᾽ 
ἄκρα δ᾽ ἐφεζόμενος πετάλοις, πριονώδεσι χώλοις 

αἰθίοπι χλάζεις χρωτὶ μέλισμα λύρας. 

Ἀλλὰ, φίλος, φθέγγου τι νέον δενδρώδεσι Νύμφαις 
παίγνιον, ἀντῳδὸν Πανὶ χρέχων κέλαδον, 

ὄφρα φυγὼν τὸν "ἔρωτα, μεσημόρινὸν ὕπνον ἀγρεύσω 
ἐνθάδ᾽ ὑπὸ σχιερᾷ χεχλιμένος πλατάνῳ. 

197, ΦΑΕΝΝΟΥ. 

᾿ ω 9 ’ 
Δαμοχρίτῳ μὲν ἐγὼ, λιγυρὰν ὅκα μοῦσαν ἀνείην 

ν ᾿ ἀχρὶς ἀπὸ πτερύγων, τὸν βαθὺν ἄγον ὕπνον" 
Δαμόκριτος δ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ τὸν ἐοικότα τύμόον, δδῖτα, 

3 - τ , 

ἐγγύθεν Ὠρωποῦ χεῦεν ἀποφθιμένα. 

198. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΤΑΡΕΝΤΙΝΟΥ͂. 

Ὁ " ᾿ς ὁ - 
Εἰ χαὶ μικρὸς ἰδεῖν καὶ ἐπ᾽ οὔδεος, ὦ παροδῖτα, 

λᾶας ὃ τυμθίτης ἄσμιν ἐπιχρέμαται, 
, ᾿Ὶ Ἶ ᾿ 

αἰνοίης. ὥνθρωπε, Φιλαινίδα" τὴν γὰρ ἀοιδὸν 

ἀκρίδα, τὴν εὖσαν τὸ πρὶν ἀκανθοθάτιν, 
διπλοῦς ἐς λυχάδαντας ἐφίλατο τὴν χαλαμῖτιν, 

ἈΑΝΤΗΟΙΘΟΘΙἉ ῬΑΙΑΤΙΝΕ 

195. ΜΕΒΕΛΟΗΙ. 

Τιοοιιβία, ΠΊΘΟΒ 40 ς0- [Ὁ}}}5. ΔΙΊΟΓΟΒ,, 50] 1 Π} βομηηΐ, 

Ἰοοσιιβία, ἀρυοϑίῖβ Μιιβᾶ, 4] 15-ἀι]οϊβομα, 

Ὠδία ΓΔ} 18 ̓ πηἰδΕ1ο ᾿γγὸθ, οὐρα τη ἱῃΐ φαϊάρίαῃι ἀρϑι ἀου Ὁ]]6, 

ΘΟΠΟΙ ΓΘ ἢ5. (15. μοάϊθιι5 Ἰοααδο65 ἃ]85, 

τί ΤΠη6 ἸΔ ΠΟΥ Ρ.15. ΠΠΡΟΓῸΒ. ῬΓΟΥΒΙΙ5-ΠΒΟΤΏἢΪ5. ΟΠ, 

Ἰοοιϑία,, Ῥ5Δ]]6η8. ΒΟΠῈΠῚ ΔΠΊΟΡ8- Δ] δ Πΐθιη. 

ΜυΠΘΓἃ Ὑ61Ὸ ΕΠ0ὶ Δ}Π τ 56 ΡΟΥΥ ΓΘῺΒ τηδἔι πα ἀδῦο.,. 

οἵ γτοβοίἀδϑ οὐὸ αυώ-Πηαπηΐαν σας. 

190. ΒΡ ΕΜ. 

ἈΘβΟΉΔη8 οἰοδᾶδ, γοβοϊ58. σας15. ἱηθὈναΐα, 

ἀσγθϑίθῃη ὁδηΪ5. ΓΤ πϑᾶπι 50} {8116.} ΦΌΔΟΘῺΙ : 

ἴῃ - 8 ΠΠ10 ὙΘΙῸ ἰηΒ᾽ 68 [Ὁ}118., 56 ΓδΙ15 ΟΥ̓ Ι ΒΕ 5 

ἔα]νο 56 08. ΘΟΥΡΟΓ ΒΟ ᾿ντίρ. 

564, ὁ ἃῃηΐοδ, ὁΔη6 ΔΙΙΦυϊὰ πουαπὶ ΡΟ οἰ ΝΡ 5 

᾿Ἰπάϊογαι, οομ Γ-ϑοπδηΐθην ῬΔηΐ ΟΥ̓ΡΔἢ8 δἰγορίξαμι, 

τῷ ἐπ ΊΘ 8. ΑΤΔΟΥΘΙ,, ΤΟ. ἰδ ΒΟΓΏΠΙ ΠῚ ὙΘΏΘΙ’ 

Πΐο 5800 ὑτηργοϑὰ γθοϊπαΐιι8. μ]αΐδηο. 

197. ΡΗΆΕΝΝΙ. 

Ποιηοοῦῖίο φυΐάθη Θρο, ἀΌ] ΘΟ ὰ αιιοίίθ5 πλιβδμη ΟΥ̓ ΓῸΥ 

Ἰοσιιϑέδ 8} 8118, ργοίια πᾶτπ βΒοιηηθατη δ ἀπο δ τη : 

ΤΟ ΠΟΥ 5 δα 6 πὶ ΒΌΡΟΙ τὴ6 ἀδοθηΐθηι ἐπα] μη, ὁ υἱδίου", 

ΡΙῸΡΘ Οτόρυμὰ [πα ϊξ ἀο πολι. 

198. ΕΟΝΙΠ.Ὲ ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ. 

ΕἘἀπιϑὶ οχίσιιβ υἶβιι δὲ ΠΌΡΘῚΒ. ἀγθδρ (Π1ι2)11118).. ὁ υἱδίου, 

Ἰδρῖ8. ΒΘρι ]ογ}15. πο 5. ̓τπηροβίξι8-6βί, 
Ἰδιιθβ., ὁ Βοπῖο ἔπι, ῬΕἢ: πάθη. Οδηΐαΐνϊ θην δηΐπὴ 

Ἰοοιβίδηη.,, 4 ΡΥΪ5. ΡΘΙ-ϑρὶηδ5- ἱπορᾶθθαΐ, 

Ὀίηο8. δ ΔῆΠ05 ΑἸ]οχὶ  τὴ6 ἴῃ -ΟὈ] }185-ἀορϑηΐοηι, 

105. ΜΕΙΕΛΟΆΙ, 

εἶθ ἰοειιεία. 

Οὐ ΒΟ Π ἸΟοιιϑῖα ΟΥΘα5. ΠΏ] Ϊ, [}}18. ΔΙΠΟΓΘΙΙ, 
Ἀυ}5 Μιιβα, [15 σα} νἱσθ Ῥθηπηὰ βοηδὶ, 

Εχοιῖθ [οι Δὰ5 ρ 6 1} γ115 ΕΠ Ὰ] Δ Ε1}0115 ἃ] 88, 

Ὀα]οἷα παῖῖνὰ σαν Ἰηὰ ἴῃ σα ἰγνὰ ᾿ 
{τ πρὰ βδὲν ν]β}}658 γϑαυ!θβοδηῖ ρΘοίο νὰ οἰ Δ») 

ιποαίανα6 ἔ|5 1056 Οὐ ριο πιο 18. 

ΜΙαϊαι μια {01 ἀ4]00 Πλλ ΠΟΘ ἃ, 560 {1168 ῬΟΥΓΊΠ» 

Ελ τϑμθναβ, ΟΥἱβ ρά]]α, ΤΟΡ5 ἃσιιαβ.. 

1906. Εὐὐϑθὲμ, 

εἶα εἰσακία. 

Τ)6 πιαϊαπο αι Ράβο ον ΓΟΙῸ οἰοαία, 

Ἐπ ὁ 15. ἴῃ 50}15 ΘΓ ΠΊΘ ἢ ἀργθϑίθ ]οοΪβ; 
Εἰ ρϑάμιιβ [Ροπ ὁ 5 Ἰῃϑ᾽ ἀθη5 ρθοιῖπ [αποι15. 

ΟὈΥΡΟΙ 6 85 ἔν υ]ο 05 ὨΙΚΥΊΟΟΪΟ Ὲ πιο 05 ; 

ΠΥ 100115 πη Πὰν θ, τΌσο,, πονὰ οαρπιίηα ΝΠ ἶ5, 

ἈΘΒΡΟμ 65 ΓΘ Πλ1}}15 ῬΆΠΟΒ ἀυᾺ {1105 

{πι ἀμ] θ σα Ρ Δ ΠῚ 5ΟΠΉ 1} {5 Εν π|5 ὩΠΊΟΥ ἦς, 

Ῥαπι μἰαΐαδῃι! πηθά]ο πι6 ἴδρὶϊ ατη ὈΓὰ ἀν. 

107. ῬΗΔΛΕΝΝΙ, 

εἰ ἰοεσιιςία. 

Ηοβρθβ, Πδῃιοονῦῖῖο βναίιηι Ἰοοιδιἃ ΒΟΡΟΥΘΩῚ 

ρα ἀθϊ, θ]αημάο ἀσμ βίλορις ἴα 5οηο. 

Αἱ οαβδδ Β1ἘΠ} 166 ἀθά 1 ῬΓῸ Π)0]6 Β6ρα ΟΠ ΓιιὩ) 
ΟΥΟΡῚ ργορίοι πηοοηΐα Πδιηοου 8, 

108. ΓΕΟΝΙ.Ε» 

εἶὸ ἰοοιιδία, 

511 πηοάϊοι5 4 ΔΏνν 15, Π6 6 ΒΠ1Π1Ὸ ὨΪ51 ᾿Θη 6} ὀχϑίοὶ 

1516 βιρθυρθῃ 6 ῃ5 που ἃ ΤΠ Θ ΠΏ} [Δ 15: 

γὸ5 ἰδηϊθῃ ὁ ἰδάαϊ Ρἢ] Θμ" ἃ, ΠΡ 06 ΘΔ ΠΟ ΑΙ 

ΤιΘοιιβίαπ],, 5011{8Π| ΡῈῚ ὙΘΡΓῚΒ ἄβρΓᾺ ϑΡ ὦ], 

ῬΠοχῖι τοῖο5 ἃππο8 ἀπιὺ ; ἀθίπθ 5ορυ!ιαμι 



ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΊΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

κεῦ θέτ᾽ ἐφ᾽ ὑπνιδίῳ χηραμένη πατάγῳ" 
καί μ᾽ οὐδὲ φθιμένην ἀπανήνατο" τοῦτο δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν 
τὠλίγον ὥρθωσεν σᾶμα πολυστροφίης. 

199. ΤΥΜΝΕΩ. 

Ὄρρνεον ὦ Χάρισιν μεμελημένον, ὦ παρόμοιον 
ἁλκυόσιν τὸν σὸν φθόγγον ἰσωσάμενον, 

ἡρπάσθης, φίλ᾽ ἐλαιέ" σὰ δ᾽ ἤθεα χαὶ τὸ σὸν ἡδὺ 
πνεῦμα σιωπηραὶ νυχτὸς ἔχουσιν ὁδοί. 

200. ΝΙΚΊΟΥ. 

Οὐχέτι δὴ τανύφυλλον ὅπ᾽ " ὄρπαχα χλωνὸς ἑλιχθεὶς 
τέρψομ᾽ ἀπὸ δαδινῶν φθόγγον ἱεὶς πτερύγων " 

χεῖρα γὰρ εἰς ἀραιὰν παιδὸς πέσον, ὅς με λαθραίως 
μάρψεν, ἐπὶ χλωρῶν ἑζόμενον πετάλων. 

201. ΠΑΜΦΙΛΟΥ͂. 

Οὐχέτι δὴ χλωροῖσιν ἐφεζόμενος πετάλοισιν 
ἁδεῖαν μέλπων ἐχπροχέεις ἰαχάν" 

ἀλλά σε γηρύοντα χατήναρεν, ἠχέτα τέττιξ, 
παιδὸς ᾿ ἀπ᾽ ἠϊθέου χεὶρ ἀναπεπταμένα. 

4202. ΑΝΥΤΗΣ. 

Οὐχέτι μ᾽ ὡς τὸ πάρος πυχιναῖς πτερύγεσσιν ἐρέσσων 
ὄρσεις ἐξ εὐνῆς ὄρθριος ἐγρόμενος" 

; 4 [4 , Ἀ "" Ἁ 

ἢ γάρ σ᾽ ὑπνώοντα σίνις λαθρηδὸν ἐπελθὼν 

ἔχτεινεν λαιμῷ ῥίμφα καθεὶς ὄνυχα. 

208. ΣΙΜΜΝΙΟΥ͂. 

Οὐχέτ᾽ ἀν᾽ ὑλῆεν δρίος εὔσχιον, ἀγρότα πέρδιξ, 

ἠχήεσσαν ἵης γῆρυν ἀπὸ στομάτων, 
θηρεύων βαλίους συνομήλιχας ἐν νομῷ ὕλης" 

ᾧχεο γὰρ πυμάταν εἰς ᾿Αχέροντος δδόν. 

9“«11 

οἵ Βϑηδ Βαραδ, Βουηη Ὁ ΓῸ 2160 σαι θη8 βίγορίία : 

86 ΤΠ) Π6 τηογέσδη αὐ 6 πὴ ΓΘΡΟΪ , 5οἃ ΠΟΟ ΒΌΡΘΙ ΠΟ5 

ἴξδηι6 ΘΡΟχὶξ ΟΠ ΓΘ ἢ τὴ ΤΠ] Δ Π- 5 ΓΟΡ ΒΔΓ. 

199. ΤΥΜΝΖ. 

ΑΥΒ ὁ Οταίγαπι οἰγᾶ, ὁ 4185 6 Γ6 -Ρὰ 

ΔΙσΘἀοηἶθ5 ἔσαπι οδηΐατη ἃ 55 ΠΗ] ϑίϊ, 

γὰρία 65, τηθᾶ οἷδᾶα; ἰπόβάιθ διεαῦθβ ΤΏΟΓ65 δὲ ἀσ] θη 

ΒΡ γα πι 5:16 ηΐθ 5 ποοίὶβ Ππαροηΐ υἱῷ. [στὴ 

200. ΝΙΟΙΕ. 

ΝΟΠ ΔΙΏΡΙ 5. 88η6., Ῥαΐα! τ 58} ὈΓΔΟΒίατη (9) γδτηΐ οὔτο- 

βαιᾶθθο ἃ συδο !ιι5 βίγορι πὰ Θγη ἴ6 8 84}185: Παΐιι8, 

ΤΗΔΠΌΓῚ ΘΠΪπ ἴῃ ῬΑΥΎΔΤὴ Ραοθγὶ οδοϊαϊΐ, φαΐ Τ6 ΟἸΔΠὴ 

βέγηχίξ, υἱγιἀδηξθι5 ἰπϑι ἀθηΐθμη [0]118. 

201. ΡΑΜΡΗΙΠΠΙ. 

ΝΟ -ΔΙΏΡ 15 ργοΐδοϊο υἱγι ἀπ ϊθι}8 Ἰη5᾽ ἀθη 8. [0}1}5 

ἀυ]οθῖ τποαυ]δηβ ργο απ 5. βοηϊ τὴ : 

βοα ἴδ σδηθηΐθμῃ ἰηΐογίθοϊξ, τοβοπᾶ οἰσδᾶδ, 

ΡΌΘΥΙ ( 50 ]ογδίϊ Ρ) τηδηι8 δρουία (ρα). 

202. ΑΝΎΤΕΞΚ. 

ΝΟΙ ΔΙ ΡΠ 18 6 π΄ ργὶι5 ἀθη515 8115 ΓΘ Π  σΔ 3 

ΘΧΟΙ 4015. 6 ΘΠ τηδία πηι Ἔχρογροίδοξιϑ - 

δ ἴδ ἀογΙΪΘηΐθπ ᾿δΐγο 8) ΔσΡΥΘ5505 

Ἰηΐογδοϊξ σηίξατγὶ ταρέϊπη ἀοσθηβ. ἀπρτιθιη. 

203. ΒΙ͂ΙΜΜ15. 

ΝΟΙ ΔΒ 18 ΡΘΓ 5:1ν6ϑίγα ἀπτηθίμγη ἀτη γοϑαση, ὁ ἀσγοϑέϊβ 

ΤΟϑοηδηΐθπη ΘΓ {{18 σοοθ πη Δ} ΟΓΟ, [ῥΡόγάϊχ, 

ΥΘΠΔῊ8 γαγίοσαΐαϑβ ΘΟ 8165 ἴῃ ΡΆΒ56Ὲ15 5|1γὙ : 

ΔὈ 1511 Θηΐπ ΠΟΥ 55 πη 8Πὶ ἴῃ ΑΟΠΘΙΌΠ 5 αἰ ΟΊ)}}117)} ὙἸΔΠ.. 

Ηΐς ροβυῖὶ Μυ515 ΟΥ̓ να 5ορου!ε 5. 
71 Ὑ1}15 ορὸ πρὸ πιουίπα : ρᾶγνὰ θαι] 

ΤΩσϑηἶ ΠΟ} 15 μδο μιομιιπηεηΐα ἀθάϊϊ, 

109. ΤΎΜΧΕΙ. 

ΑἸ ΟΠ 65 ἰπηϊταϊα,, 50η1 ρα 5., ΠΟ50065 ΟἸγδ, 
Οὐδιι [δϑιϊνα βιιδπὶ Ογαϊα ἀϊοαὶ ἄνεπὶ, 

Ἐροδ Ρευῖβ., ΠΟΤ ΈΞ4.6 ἴθ}, ΤΕ ὨΘΓΙΠΊΠ 116 5115} 8 5 

ΒρὶγΙτὰ5 δὰ ἰδοῖτα5. πΟοΙΪβ 'ΘΡῈ υἱᾶβ. 
ΕΣ 

200. ΝΊΟΙΞ; 

εἶδ εἰςααία. 

Νοῖ ροβῖμδο υἱγ] αὶ ἤσοπϑ νεϑιϊρία γᾶηιῸ 
ΑἸασιην ἰγορῖάο τη υγ πηι γα ἀτ! 6 σα ΠΔη1. 

Ν πὶ ἴθῃον ᾿δὰ Γὰρο᾿ [εἴα πα ἔγοπάα βοάθηίθῃι 

Ομ τ 46 τηδητι ΤΠ ΘΠ ὕγᾶ σα ΡΌΘΙ, 

201. ῬΑΜΡΗΙΙΠΙ 

εἶς εἰσαάα. 

Νίοη ἴῃ ἔγοηάς ςεάθηβς, 4 δηὶ 6 Χ1}15 ἜΧΞΟΓΙ ΔΡΡΟΥν 

Επη4 15 δάϊηιο μ10}}65, ]απάα οἰσαία,, πιοο8 ; 

ϑ8ἀ [ρόΓο ἀρσΡ βϑα Π] ΡΌΟΥΙ,, ΥἹΧ ΡῈ 6.5 ΦΥΪ, 

Οδῃιαηΐεπι (τι ΠΥ 15, (6 ΠΘΟΙΟΙ 6 ΠΙΔΏΙ15. 

202. ΑΝΥΤΕ; 

εἰ φαϊϊο. 

Νοη ροβῖμας ἀθηβαβ μ᾽ δι άθηβ, υἱδὴ! ἹΠΊΡΡῸΠ 6, ΡΠ Πᾶ8 

ἜΧΟΙ 165 ΞΟΠΠΠΟΒ ΠΊΔΠ6 ΓΕΟΘηΐΘ ΠΊ605. 
Επι ΠΡῚ σαγγαρθηβ, οπὶ ἴδ ἄπο 4116 5ΟΠΊηι18 Βα οΓεῖ, 

Νοη δηϊπιδάνεγθο σοῃβοι 1 αησιιδ δ. 8Π1. 

203. ΒΙΜΜΙΞ, 

εἰς ρεναΐϊςε. 

Ἀιυιβιϊοα πο ροβίμας {ιθγοιιβ 511} ἰθϑηνΐηθ, ρονάϊχ, 
Ιῃ ἴβθῆθγοβ 501 065 Οὐᾶ Ὁ ΠΟΙἃ 50Π08 : 

ΠΠΙοΐεβαιι [εγαβ δὰ ὑγεία βοτα ΒΟΙΌΓΕΒ 5 

Τη ΓΑϑ1 1) πᾺ}}} φαοὰ τοπιθαῖαν, ᾿ἴ8γ. 
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204. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Οὐκέτι που, τλῆμον, σχοπέλων μετανάστρια πέρδιξ, 
πλεχτὸς λεπταλέαις οἶκος ἔχει σε λύγοις, 

οὐδ᾽ ὑπὸ μαρμαρυγῇ θαλερώπιδος Ἠριγενείης 
ἄκρα παραιθύσσεις θαλπομένων πτερύγων. 

Σὴν κεφαλὴν αἴλουρος ἀπέθρισε, τἄλλα δὲ πάντα 
ἥρπασα, καὶ φθονερὴν οὐχ ἐχόρεσσε γένυν. 

Νῦν δέ σε μὴ χούφη χρύπτοι χόνις, ἀλλὰ βαρεῖα, 
μὴ τὸ τεὸν κείνη λείψανον ἐξερύση. 

20. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Οἰχογενὴς αἴλουρος ἐμὴν πέρδικα φαγοῦσα 
ζώειν ἡμετέροις ἔλπεται ἐν μεγάροις: 

Οὔ σε, φίλη πέρδιξ, φθιμένην ἀγέραστον ἐάσω, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ σοὶ χτείνω τὴν σέθεν ἀντιδίην. 

Ψυχὴ γὰρ σέο μᾶλλον ὀρίνεται, εἰσόχε ῥέξω 
ὅσσ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αχιλλὴος Πύῤῥος ἔτευξε τάφῳ. 

206. ΔΑΜΟΧΑΡΙΔΟΣ. 

᾿Ανδροδόρων ὁμότεχνε χυνῶν, αἴλουρε χαχίστη; 
τῶν ᾿Αχταιονίδων ἐσσὶ μία σχυλάχων. 

Κτήτορος ᾿Αγαθίαο τεοῦ πέρδικα φαγοῦσα, 
λυπεῖς, ὡς αὐτὸν χτήτορα δασσαμένη. 

Καὶ σὺ μὲν ἐν πέρδιξιν ἔχεις νόον" οἱ δὲ μύες νῦν 

ὀρχοῦνται, τῆς σῆς δραξάμενοι σπατάλης. 

2071. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Τὸν ταχύπουν, ἔτι παῖδα συναρπασθέντα τεχούσης 
ἄρτι μ᾽ ἀπὸ στέρνων, οὐατόεντα λαγὼν 

ἐν χόλποις στέργουσα διέτρεφεν ἃ γλυχερόχρως 

Φανίον, εἰαρινοῖς ἄνθεσι βοσχόμενον. 
Οὐδέ με μητρὸς ἔτ᾽ εἶχε πόθος" θνήσχω δ᾽ ὑπὸ θοίνης 

ἀπλήστου, πολλῇ δαιτὶ παχυνόμενος. 

ἈΝΤΗΟΠΟΟΜΕ ΡΑΙΑΤΙΝΑΣ 

204. ΑΟΑΤΗΙΖ ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΟΙ, 

Νοη ΔΙΙΡΙἶι18,, ἱπίο!ἶχ., ΒΟΟΡΌ]ΟΡΌΤΩ ΘΧ5}] ρογαϊχ, 

ἰοχία ἰθηυϊθαβ ἀομνιβ παθοΐ ἐς υἱπνϊηῖϊθυβ, 
ΠΟΩῸδ 5}0}} ΒΡΙ ΘΠ ΟΓ6 ΒΡ ἀΘβοθη 18-|8016 ΑὙΤΌ 

οχίγοιηδ υἱθγὰβ. ο] ϑοθη τὴ ΔΙ ΓΤ. 

Τασμι οἀραΐ [6165 ἀθιηθββοῖξ, οοἴθγα Ὑ61Ὸ οἹηηἶᾶ 

οτῖραϊ, οἵ ἐα Ἰην ἄδην ποη βαἰϊανξ τηδηα θυ] τη. 

Νυμηο δυΐοπι [6 ΠῚ Ἰ6Υ8 ἱοραΐ ΡΌΪΥ 8, 56ἃ σΤΑΥΪ5., 

6 ἰπὰ8 {14 το] υ͵ὰ8 οἰ οαϊαΐ, 

205. ΕΣ ΌΒΡΕΜ. 

Ποιηθβίϊοδ ἔθ 168 τηϑᾶμπη θυ ἀἰοθτὴ ΡΥ δηδἃ 

υἰνοτο ποϑίγβ βρογδΐ ἴῃ Ὡ αἰ Π5 ἢ 

Νοὴ ἰδ, τηθὰ ρογάϊχ, τηου δηλ ἱη ΠΟ ΠΟΙ ἴδηι 5[ηδηι, 

β6ἃ ριορίον (6 αν οοοϊάο ἔπδηη ἱπἰμηϊοδμη. 

Απΐπιὰ Θηΐπὶ (πὰ τδρ 8 ΘΟΙΩοΥ ἴα, ἄσπρο [8ΘΘΙῸ 
αυϊάαυϊὰ Βα ρον ΑΟΠ}}18 ῬΎΡΙ 5 (6 ΒΟρΡΌΪΟΓΟ. 

200. ΒΕΜΟΘΗΛΕΙΘΙ5Β. 

Ηοιηΐγ ον ΘΠ οι )-ἃγ ἔθ -ΘΧ ΘΙ ΌΘΠ5. ΟΔΗΪθ5, [6165 Ρ65- 

ΑοἰομθδΓῸ ΠῚ 68 πηὰἃ οαἐ] ΔΓ. [βἰγηδ, 

Ηδνὶ Ασαίῃϊ (υἱ ρογάϊοθμη Ῥγδηβᾶ, 

ἀο!οτγο- Αἰ οἷ ἰδ αδιὴ ἰρϑαμη ΠΘΙΓΠὶ 51- ΒΟΥ ΡΒ͵8868. 

ΕΓ τὰ φυΐϊάοια ἴῃ ρογάϊοιθιιβ δηϊμηστη ΠΔ068 : ἹΠῸΓ65 δαΐΘ πε 

βα]δηξ, [πὰ8 ΓαρΙ ηΐ65 ἀρ] οἶδ 8. [πυης 

207. ΜΕΠΕΛΟΆΙ. 

γεϊοοίροάθμπι, δάϊμιαο ραθιιμα γαρίσμη 6) ι5- φαξ- δϑηυϊέ 

- ΒῈΡΟΙ ΤῈ6 ἃ0 ἈΡΟΙ5., ΔΌΣ ΤΩ ἸΘΡΟΓΘΠῚ, 

ἴῃ βίμα αἰ σθη8. παν" [6 ΠΘΙῸ- ουΐθ-ἰ 5 18 

ΡΠ ΐα πη, ὙΘγηἶβ ΠΟΥ θι18 ραβίυχη. 

ΝΘαιδ π16 τηδίγὶβ Δ ΡΠ 5 ἕο παϊΐ ἀθβι ἀθυ μη ; ΤΠΟΤΙΟΥ ἃὰ- 

ἱμητηοᾶϊοδ, τ} 18. ΘΡῸ 8 βαρ παίαϑ. [ἴδ ἃ ἀδρο 

204. ΛΟΛΤΗΙῈ ΟΒΑΤΟΚΙΒ., 

εἰε ρεναἰϊςο. 

Νοη 7δηὶ ἰ6, γι 15 ῬΘΡ ΙΧ 6 σα Π 5. Θχὰ], 
Ῥαγνὰ ἰθηθὶ Ἰθβηϊο ν]ηλ μα ἴδοϊα ἀμ} : 

Νξο οὐμπὶ 86. 10}}1} ΓΟβ6 8 ΑὈΡΟν ἃ ἀυδα ΓΙ 5, 
ΕΛ ΒΘΓΙΟ Ραππᾶβ ἴοϊα ΘΟ]ΟΓῈ «υδῖ!β. 

ἘΔ]15 Θηπὶ ὨΙ Πα πὶ ἀρ ϊ ΔΌΒΟΙ Δ ; οχϑαιϊαΐα 

Νοὴ [αἱ Σ ΘαῚ ρα οίθυα ποβιγᾶ ΠηΔΠΙΙ5. 
Νοη ἰθυὶβ αἱ 511 ἢ Π}15., 566 511 ργαν 18, ΕΓΡῸ ῬΥΘΟΔΠ,ῺΡ, 

Νὰ ΠΙΟΧ γ6]]Π14ι185 δρυὰὶ 111ἃ {πιᾶ8. 

05. ΕὐὔβΡΕΜ, 

ὁ δαάίει 

Ὑεγπὰ ἀυ 4 6πὶ [6}15, Γθῆ 564 ρϑγάϊοα ρεγειηρίὰ, 

ϑρεγαϊ Δ τις ΠΟΒΕΓῸ ὙΊΨΕΓΘ ΡΟ856 ἰᾶγο. 

Θριΐπηα 5εἀ πο ἴα ρευαϊχ ραιϊθπηαν ᾿μῸ Π 8 ΠῚ : 

ΤΡΙϊ ἴῃ Ἰη [6 ]ὰ5 1} ἃ ογαθηία ἰὰᾶ5. 

νᾶϊο5 ΜΔ Π65 ὑΌ ΓΟ, ῃἷ [θοθῸ.,, 418}6 

Εδεῖϊ δά “Βαοϊ τ θυία ΝΘΟρ᾿ΟΙ Θηλιι8, 

200. ὈΑΜΟΟΒΑΚΙΡῚ5 ΘΒΑΜΜΑΤΙΟΙ, 

εἶς δφακίοηι. 

ῬΘΡραβ115 ΠΟ Ὠλ 55 ΘΔ 118. ΡΔ}᾽ ΡΘβϑἰη)ὰ [615 
Ἐχ Αοἰοῃϊο ἴθ ΓΘΟΙ 6556 ὅΓΟΡ6. 

Αφαιμῖω ρον χ ἀομλῖπὶ ΤῸ} Ὠδιηι6 νογαίὰ οϑῖ : 
Νεο᾿ πλϊηῖι5 Ποο, ἀομλϊπιπὶ 48π| ἸΔΘΘΓΡΆ556 [πἰ}, 

Ῥεγάϊοθ5 Ργθίθυ {1} } Π}] δαριῖ; αἱ ἰθΥ8 1} }1}Ὲ5 

Ναηο 5αἰϊιηΐ οἱ δἀσηΐ ργαπάϊα ἀϊοῖα {}0]. 

207. ΜΕΙΕΛΘΟΒΙ, 

εἶε ἰορονγε. 

ΜεἸοσθηΣ ἴδῃ ιῸ ἰδρονοπὶ ρμ6άδ , 41 πηοάο ῬΥ]μλιιηὶ 

Ἀαρίυ ἃ}} Δυν 1188 ρθοίογα ταί 8 ἘΓΔΠῚ; 
1ρ8ἃ 8110 ΠΕ} ΘΙ σΓΘΠλΪο ΡΌ] ΟΠ Υ τ πηὰ ἴου 

Ῥ)ιδηΐομ,, οἱ ὑὐθῦηοῸ υἶγοια ἤογε ἀθάϊι, 

ΟῚ ὰι5 [αι πγαϊτῖβ Ἔγᾶῃ, 564 οορῖᾶ υἱοίυ8 

Με περαῖ, εἱ πἰμηΐᾶ υἱδοοσὰ ἰθηΐα ἀδρ6.. 
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1 Καί μου πρὸς χλισίαις χρύψεν νέχυν, ὡς ἐν ὀνείροις 
᾿ αἷὲν δρᾶν χοίτης γειτονέοντα τάφον. 

208. ΑΝΥΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ. 

Νινᾶμα τόδε φθιμένου μενεδαΐου εἴσατο Δᾶμις 
ἵππου, ἐπεὶ στέρνον τοῦδε δαφοινὸς Ἄρης 

τύψε - μέλαν δέ οἱ αἷμα ταλαυρίνου διὰ χρωτὸς 
ζέσο᾽, ἐπὶ δ᾽ αὐαλέαν βῶλον ἔδευσε φόνῳ. 

209. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Αὐτοῦ σοὶ παρ᾽ ἅλωνι, δυηπαθὲς ἐργάτα μύρμηξ, 
ἠρίον ἐκ βώλου διψάδος ἐχτισάμαν, 

ὄφρα σε καὶ φθίμενον Δηοῦς σταχυητρόφος αὔλαξ. 
θέλγη,, ἀροτραίη χείμενον ἐν θαλάμη. 

210. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἄρτι νεηγενέων σε, χελιδονὶ, μητέρα τέχνων, 
ἄρτι σε θάλπουσαν παῖδας ὑπὸ πτέρυγι;, 

ἀΐξας ἔντοσθε νεοσσοχόμοιο χαλιῆς 
νόσφισεν ὠδίνων τετραέλιχτος ὄφις, 

χαὶ σὲ χινυρομέναν ὁπότ᾽ ἀθρόος ἦλθε ξχΐζων, 
ἤριπεν ἐσχαρίου λαδρὸν ἐπ᾽ ἄσθμα πυρός. 

Ὡς θάνεν ἠλιτοεργός " ἴδ᾽ ὡς “Ἥφαιστος ἀμύντωρ 
τὰν ἀπ᾿ ̓ Εριχθονίου παιδὸς ἔσωσε γονάν. 

411. ΤΥΜΝΕΩ. 

Τ]ὸὃΞ τὸν ἐχ Μελίτης ἀργὸν χύνα φησὶν ὃ πέτρος 
ἴσχειν, Εὐμήλου πιστότατον φύλαχα. 

Ταῦρόν μιν χαλέεσχον, ὅτ᾽ ἦν ἔτι νῦν δὲ τὸ χείνου 
φθέγμα σιωπηραὶ νυχτὸς ἔχουσιν δδοί. 

312. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

Αἰθυίας, ξένε, τόνδε ποδηνέμου ἔννεπε τύμθον, 
3 , ’ὔ Ε7 , 

τᾶς ποτ᾽ ἐλαφρότατον χέρσος ἔθρεψε γόνυ" 

πολλαῖς γὰρ νάεσσιν ἰσόδρομον ἄνυσε μᾶχος, 
ὄρνις ὅπως, δολιχὰν ἐχπονέουσα τρίόον. 

ΠΙὰ βαυμὰ ΡΓΟρίον τη ἀαὶ πιοπυπηθηΐα σὈ1}6, 
ΘΕΠΊΡΕΓ αἱ ἴῃ 5ΟΠΠ 15 ὈΥΟΧὶ πὰ πι6 υἱάθαϊ. 

208. ΑΝΥτ. 

Ταμβ εάυο ροβυ Μεπϑάαϊο ἰγβίθ 5ΘρΌ] Ομ γυμ, 
Οὐεῖα ἴδγι5 ἴῃ τηβάϊο ρεοίογε Μᾶγ5 ἰειἰρῖι. 

Αἱ πἶσον εἰ αχὶὶ νὰ] ϊάο ἀ8 ΘΟΓΡΟΓῈ σδηρο δ, 
Εὶ ἀμγάμι ἱερίάο Πυπιῖπε ἰϊηχὶϊ ᾿αμλιιπι. 

209. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ», 

αἶε [ογπιῖσα. 

Αὐ νἱϊατι ἐυπναϊαπι,, μραῖ!επβ ἔογπηῖοᾶ ἰἀΟΓΙΙΠῚ, 

Ἐχϑίγυχὶ βίεθα ἀε βιτεηῖα 10] : 

αι τε, ταγὶσ ορεβ ἰπίον ροϑβὶ ἕαΐα ἰασεπίεπι, 

Νυηο εἰϊδηι ἕονεαϊ ΞΕ Πρ. ἀπιαῖα (ΕΓ 65. 

Εἴ ταῦτ Θχδηΐπηθ ῬΓΟρΡΘ Ἰδοΐαπη διεῖεηὲ οΟηἀ]αϊ σογρὰβ., α΄ 
ἀβάθο υἱάθαΐ ΘῸ}Π] ργορίμχασπη 5ΘρΡΌ]ογυτη. [1Π 5ΟΠΊΠΪ 5 

208. ΑΝΥΤΕΒ ΤΥΕΙΟΘΕ. 

ΒΘρυ]ογιμν ἰος τηογίαϊ ρα σπδϑ- 5 5Εἰποης15. ογοχὶξ Πδτηΐβ 

Θααϊ, ροβίφυδιη ρϑοίι8 68 ογαθπΐαβ ΜΔΓ5 

ῬΘΓΟυΒ51Ὲ : ΠΙΡΟΥ δαΐοη ΟΥΌΟΥ δ᾽ὰ5 ἀυγα- 6 }16- τη ηϊτὰ 

ΘΡΌΜ νξ, βἰσσδιηααθ σθαι {Πχὶξ βαησαΐηθ. ἵ ΡΘΥΘΟΓΡΕΒ. 

209. ΑΝΤΙΡΆΤΗΙ. 

Ηἰς Εἰδὲ, [αχία ἀγθᾶτη,, ἑογυτηποϑᾶ Ἰδθογδαίγίχ ἰογτηΐοα, 

τυτηθ!αμ δχ δίθθα 5ἰΠἰου]οβα ογεχὶ, 

αὖ ἴδ οἰΐδιη πιογέπιδιη Ο ΓΟ 5 5ρ οἰ Ὁ 5Ό]Ο5 

ἀοϊοοίοξ, ἀγαίγο-[δοΐα Ἰδοδηΐθιῃ ἴῃ ἴουθα. 

210. ΕὔΒΌΕΜ. 

Ἀδοδηβ δαιηοάσμτῃ παίοντι ἴδ, Εἰταπᾶο,, τηδίγομ ρα] Ογ μη, 
ΠΌΡΟΥ ἰδ ἰουθηΐθιῃ Πἰθογοβ βὺὉ αἷδ, 

πηροΐα-ἰΔοῖο ἰπ Ρυ]Πο5-οἀποδηΐθμη πἰάυμῃ, 

Ρεναυϊξ ραγέα φυδίογη!5- Οὐ Ὁ θ018-56- ΟΠ] ἸΟ8Δἢ8. ΒΟΓΡΘΙΒ ; 

οἵ ἴε ΠΕΡΙ γ-χφασγοπέοτη ψαῦμι ἱπηροίαοϑιιβ υθηϊββοΐ Ἰδς6- 

᾿ς ἰπεἰαϊξ Γοουϊαγῖβ γογάσθιη 'π Δηοὶ ἔτη ἰσηῖβ. ἰ ταΐαγ8,. 

516 ᾿πηξογιξ το -ἰηδοΐα. Ἐσοδ αὐ Ὑυ]οδηι5 ἀυχ!  Δίο 

ΕΥΟΒΒομΐ ΠῚ βογναυῖξ ργορσοπίθμ. 

211. ΤΥΜΝΕ. 

Ηἰς Μοιτθηβοπι γὰρ ἄστη οᾶηθτη αἰοὶ ροΐγα 

80 --οο θογο, ἘΌτΟΙ: Πα Ἰββίπγαση ουβίοαθμη. [ας 

ΤδΌγαμη ΘΠ γοοϊίαθαηξ,, σαυτῃ ογαΐ δάϊξιιο: πὰ πῸ δαΐθ 

βοηϊΐαχμη ἰδοϊξοθ ποοίῖ5 Βαθϑηΐ υἱῶ. 

212. ΜΝΑΒΑΙΟΖ. 

1 “ἴδνῖῳ ὀφιια;, μοβρθβ, ΒΟΟ σϑἰθγγ  πηδθ Πα ΠΟῸΡἃ ΒΘΡΌΪΟΓΕΠ,, 

οἰ 5 ΟἸΐπι ἸΘῪ ἰββι πη Ό τω ΘΠ ΕἸ ηΘη5-ἔουτα Πα ΓΠ σόππ : 

τ} {15 δηΐπη πᾶυῖθιβ Ὡ αῦτη- αγβα σοΟηΐδεῖϊξ 5ρδἔ ΠῚ, 

βἰουξ γοϊθογῖβ, Ἰοησάτη ΘἸΥΤ οὐ ΘτηΘ Θἢ5. Υἱδμ. 

210. ΕὐΌ5ΌΕΜ, 

ἐἰε ἰμνιμεϊπο. 

Οὐιπὶ ΙΆΒοσ εχ ραγία πιοάο ἰε οἰ υἰβδϑεῖ, μἰγιηάο, 

Εῤ ἴυα ἀἄπας νοϊιογοβ οοπάδγεϊ αἷὰ ἤονᾶς, 

Ιγτυϊὲ ἴῃ Ἰαἴειπι ἰογῖο 4υδίεῦ ἀστηΐηθ πἰάσμι 
Αηρυΐς, εἰ εχίριιαβ Βογυϊάα γὰρίαϊ ἀν 68 : 

Ῥυπι ροπηῖβ εἴ ᾿υρ65, ἰὰπι ἴα νβυϊεραῖ 84 ᾿ρβᾶπι, 

ϑ56ἀ οδαϊι 'ἴπ ΡΙθποβ ἴσπε σα] θπία ἴοοοϑ. 

5]ς ἔεγα βθθνὰ ρευῖϊ. Ρὲσ ἴῈ, ψυ οᾶπα ; 58} {{6πὶ 

Αροῖρῖς 114 ἴὰο 5:1γρ5 αἱ» Ἐγι μι: Βοηῖο. 

212. ΜἩΝΑΒΑΙΟΞ» 

ἀε {μἰϊεα. 

Ἡᾳης φοἰογῖβ ἔα] δ Τὰ πη] τ ἀϊς 6588 9 υἱδίου, 

Νίοη ἃ] 1: οἰτὰ5 40 Ραϊο ἴεγγὰ θη. 

Ναπι υἰποθηβ οοογεα συ Γϑι ρσορεγαηΐθ ον Πᾶ5» 
Οὐιᾶπι τεὶ ἃνῖ5,) ἰθῃριπι οοηἤΠοίεραῖ “εν. 
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218. ΑΡΧΙΟΥ. 

{Πρὶν μὲν ἐπὶ χλωροῖς ἐριθηλέος ἔρνεσι πεύχας 

ἥμενος, ἢ σχιερᾶς ἀκροχόμου πίτυος, 
ν Ψ , 9 “ 3 ’ 

ἔχρεχες εὐτάρσοιο δι᾽ ἰξύος ἀχέτα μολπὰν 

τέττιξ, οἰονόμοις τερπνότερον χέλυος. 
ΤΩ , , ε Ε] 3 ν , ’ Νῦν δέ σε, μυρμάχεσσιν ὕπ᾽ εἰνοδίοισι δαμέντα, 

Μαᾳα ν᾽ ΕῚ “ΦΨ "ΝΑ ΕῚ ,ὔ ,ὔ 

Αἴδος ἀπροϊδὴς ἀμφεχάλυψε μυχός. 
1 δ᾽ ἑάλως, συγγνωστὸν, ἐπεὶ χαὶ χοίρανος ὕμνων 

Μαιονίδας γρίφοις ἰχθυδόλων ἔθανεν. 

214. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Οὐχέτι παφλάζοντα διαΐσσων βυθὸν ἅλμης 

δελφὶς, πτοιήσεις εἰναλίων ἀγέλας, 

οὐδὲ πολυτρήτοιο μέλος χαλάμοιο χορεύων 
ὑγρὸν ἀναῤῥίψεις ἅλμα παρὰ σχαφίσιν" 

οὐδὲ σύ γ᾽, ἀφρηστὰ, Νηρηΐδας ὡς πρὶν ἀείρων 

νώτοις πορθμεύσεις ηθύος εἰς πέρατα. 

Ἢ γὰρ ἴσον πρηῶνι Μαλείης, ὁ ὡς ἐχυκήθη, 

χῦμα πολυψάμμους ὡσέ σ᾽ ἐπὶ " ψαμάθους. 

216. ΑΝΥΤῊΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ͂. 

Οὐχέτι δὴ πλωτοῖσιν ἀγαλλόμενος πελάγεσσιν 
ΓΞ ἈΝ ΠῚ 5. , - ἤ 

αὐχέν᾽ ἀναῤῥίψω βυσσόθεν ὀρνύμενος, 

οὐδὲ παρ᾽ εὐσχάλμοιο νεὼς περικαλλέα χείλη 

ποιφύσσω, τάμα τερπόμενος προτομξ" 

ἀλλά με πορφυρέα πόντου νοτὶς ὧσ᾽ ἐπὶ χέρσον ; 

χεῖμαι δὲ ἢ ῥαδινὰν τάνδε παρ᾽ ἠϊόνα, 

216. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝ. 

Κύματα χαὶ τρηχύς με χλύδων ἐπὶ χέρσον ἔσυρεν 
δελφῖνα, ξυνῆς καινὸν ὅραμα τύχης. 

Ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν γαίης ἐλέῳ τόπος" οἵ γὰρ ἰδόντες 
εὐθύ με πρὸς τύμόδους ἔστεφον εὐσεύέες" 

ἡ δὲ τεκοῦσα θάλασσα διώλεσε. Τίς παρὰ πόντῳ 

πίστις, ὃς οὐδ᾽ ἰδίης φείσατο συντροφίης : 

217. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͂. 

Ἀρχεάνασσαν ἔχω, τὰν ἐκ Κολοφῶνος ἑταίραν, 
ἃς καὶ ἐπὶ ῥυτίδων ὁ γλυχὺς ἕζετ᾽ “ἔρως. 

Ἂ νέον ἥδης ἄνθος ἀποδρέψαντες ἐρασταὶ 

213. ΑΒΟΗΙ. 

Αηΐοα Τυϊάθπι Υἱγ ἀ θι18 ΠΟΥ ΘΙ 58] ηλὲρ Γδιμ 5. ρἰοθ 

Ἰηϑίάθηβ, δὰ ὈΠΊθγοβῶ ΔΙ ΕἸ ΘΟΠλεο Ῥἴπαβ, 

ΟΥΘΡΑθἃ8 ῬΌ]ΟΓΙ5-8}18-1 ἐγ σξατη ΡῸΡ 116 Θδη οπθι, Βοηογᾶ 

οἰοδᾶδ, οΥ τη -Ῥαβίουθιι5 ἀοΙ οί ὈΠἰπ5 ἐοβειαϊηο. 
ΝΌΠΟ διιθη) ἴθ, ἃ [ὈΥΤΉΪ ΟἿ 5. ὙἱΔ5- ῬΟΓΔΙΏ Ὁ] Δη ἶθιι5 ϑοδάνω, 

ΟΥ̓ΟΙ ἐπι ργουΐβϑι18 οοηΐοχὶἑ ΓΘ ΟΘΒ8118. 

51 Ὑ6ΓῸ οδρία-68, ᾿δῃοβοθηάιπι : 4Φαΐρ 06. οὔϊδην Ῥνΐποορθ 

ΜΟΙ 68 ΡοΥ-ἐϑηϊσηηδΐα Ρἰϑοφίονιμι οὈϊξ. [πγτηπου 

41ά. ΕΣ ῃ9ΞΞΡΕΝ. 

ΝΟΙΠ-ΔΏ.Ρ] 118. ΓΟΒΟΠΔΠ ἃ ̓ηρ οι -ρ νυ δάθηβ ρΙΟαηὰ 8811, 

ἀρ ΐηθ,, ἔθυγ θ8. ΤΥ ΠΟΓΌΤΗ-ΔΠ Δ ΠΕ 1 ΘΓΌΣ68., 

ΠΘΩΌΘΤΩ Ε15- ΡΟ ΕἸ- ΓΟΓΔΙ ἶ θ015 τη α]διηΐπᾶ οδΙΠνΐ 58] [8 5 

ΠΊΟ]]65 ΒΌΓΘΌΤΊ [65 58{π|8 ΡΓΟΡΘ ΠΑΥΘΘ; 

ἤθάπο ἔπ οογίθ, ὁ Βρυμης-οχοϊ ἴον, Νογοιδβ υἱ Ῥυΐα5 50}- 

ἄογβο γὙϑιιοϑ Τί γο8 ἴῃ ὉΠ] ΕἸ Π05- 5[Π118, [108 

58η6 ΘηΪΠ παι - πρᾶν ΡΡΟΙ ΠΟ ΟΣ Μα]θῶ, αἴ οποία οϑέ, 

ΠΟἴιι5. ἃ ΠΟΙ 551} Π ἀδίσϑΓ ἴὸ ἰὴ ἢ {Έπ|8. 

[ὅ. ΑΝΥΤΕΒ ΤΥΎΥΒΙΟΖ. 

ΝΟ - ΔΙ Ρ} 118 ΠδΥ 15 Ὀ}}} ΘΧβα Δη5 ἰΠ-Ἰηδιΐ 

ΘΟΡΥΪΟΘΩῚ ΡΓΟΪ ἴδῃ} ΘΧ ῬγΟαΠ0 ΘΠΙΘΥσΘ 8, 

ὨΘ4ι6. δα ρυ] ον 5-ἐγδηβι 15-:ηϑἰγαοίω πᾶνβ ΡῈ] ΟΠ τἰ μα 

ΤαΟ-Ου)-δίγορίἐα., πιοὰ ἀο]οοΐαξιιβ οἰ σία : [Ἰαθὶδ 

564 1Τὴ6 ἶσον ῬΟΙΐΙ ΠΟΥ ῬΓΟΡΟΪ ἴῃ ἔδυγαη., 

Ἰδοροαὰδ Πυοίιοβατη πο Ργορὸ ᾿Ππ8. 

210. ΑΝΤΙΡΑΤΕΆΙ ΤΗΒΒΒΑΤΟΝΊΟΕΝΒΙΒ, 

ΕἸ οἴτι8. οἱ ἀβροιἃ ΠΊ6 ῬΓΟΘΟΙΪὰ ἴῃ ἔδγγδη {ταχὶξ 

ἀρ ρα μ., ΘΟΠ 118. ΠΟΥΌἣΙ Βρθοΐδου απ ΒΟΥ 3. 

56 ἴῃ ἔοῦγὰ 4  ἀθτὴ τη 56 ΓΙ ΟΟΓ αἴ ἸΟΟῸΒ ; ΘΟηϑρθοίαπι δηΐτη 

βίδίιηι τη6 δἃ {π} ] πη ΘΟΥΟΠΔ Δ ΐ ΠΟΙ Π68:-᾿ῸΪ ; 

ῬΆΓΘῺ5. ΥΘΙῸ τΠ68-τηδτίηα 716 μοι αἰἀογαΐ. Θαυώπδῖι ἀρὰ 

ογὴ {ἰἀ65, αὶ Π6 5 }5 Τυϊάθηι ρορογοῖξ ΔΙ απ 18 ἢ [ρΡοπέθτη 

217. ΑΘΟΠΕΡΙΑΌ ΖΕ. 

ΑΥ̓ῸΒ ΘΔ ϑβδηη ΘΟΠΪΠ60, οΥππἄδηη ΟΟΙΟΡΙ ΟΠ 6 ἃπιαβίδηι, 

Οὔ} 5 δἰίδη ἴῃ Τα ρὶ8. ἀυ]ο 5 ἰηϑιἀοθδΐ ΑΠΊΟΓ. 

ΑΙ φὸς, πουύτη ᾿νϑηΐδο ΠΌΓΘῺ. «αἱ ἀόο 5 15{18. ἃπιδίογοα 

213. ΛΒΟΗΙΜΕ, 

εἶς εἰσαάα. 

Αὐϊδ βθάθῃηβ ἀξηβὶ5 "ομἀθηΐθ 50}» ἃ δῖ γΔη}}8, 

Αἱ 16} ῬΙΠιι5 485 σΟΥῚ ἃ] 1ἃ ΘΟΠ]Δ5 

ΤᾺ166 {ΡΠ 1} 085 ρεπηδῖο νϑηΐγο οἰοδα, 

ῬΓῸ 410 66 οἰ Πᾶνε ΘΓ ΙΗ Ϊηἃ Ῥᾶβίου Δηϊαΐ : 

64 [ΟΥΤΙ σ σι Ἰαοογαΐα 65 ἃ ἀρῃΐπα, ἴθι 

ΠΗΡρΓΟΥ ἰϑὰ [ον] Ἰὰηι οᾶνα Π 115 ΠΆ θΘηϊ, 
ΝΟ ἀρ ΠῚ ΠἸΧῸΤ' : Ρἰδοδηίαμ τηϊριηᾶῖο σαρίυ 

ΜΕ ΟΠἀ65 θυ] 66 }}5. ΘΥΠΏΪ15 1ρ56 [αἰ 

210. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚΙ ΤΗΕΒΒΑΤΟΝΊΟΘΕΝΒΙΒ, 

αἰ εεἰρίιμ. 
Ἠοβρθβ ᾿π1Π}} ΒΡΘΟΙΟΥ ῬΓΟΙΓΙΙΒι15 ἃ} Θαῦονα ΠΕΡ, 

Ετ τὴη6 παίιιγϑο ΡΔ 15 8] 16 πὰ ἰθηοῖ. 

Ριοπηρία βεἀ ἴῃ ἴθυυ 5 ΒΟ ἢ 5 ΤΠ}, ΦΌΙΡΡ6 νυ ἀθητμ 
πῆς ἰυπηαλιη) μ᾽ οἴαβ, μδθο ΒΉΠΗΪ βογία ἀθά!, 

Οαιβᾶ Ὠδοΐθ πο} πὸ σϑηι ΠιαΡὸ ; ΟΠ} ΠΘΟ Δ] ΕΠ 15 

Ῥαγοδῖ, ἴῃ μᾶς βρογεῖ 4015 [Ὁγ6 {ὑ{π|5 αι ὃ 
217. ΑΒΟΓΕΡΙΑΌΖΕ, 

ΑΥΟΒΘδηδβ8ἃ Π}]}}} οἷν 15 ΟΟ]ΟΡΊΟΠΟ5 ἃΠηοᾶ δβῖ» 
Οὐ}5 οἵ ἴῃ ΤαΡ15. ἀ0] 66 ΤΟβ αἱ ἈΠΙΟΥ, 

ΟἿ ᾿πν θη 5. ΠΟΥ ἢ [ΘΠ 65 σαΡ 515115 ὩΠΊΔη68.. 



ΘΑΡΌΤ ΥὙἹ]. 

᾿πρωτοθόλου,, δι᾽ ὅσης ἤλθετε πυρχαϊῆς! 

318. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Τὴν καὶ ἅμα χρυσῷ καὶ ἁλουργίδι καὶ σὺν "ἔρωτι 
θρυπτομένην, ἁπαλῆς Κύπριδος ἁδροτέραν᾽ 

Λαίδ᾽ ἔχω, πολιῆτιν ἁλιζώνοιο Κορίνθου, 
Πειρήνης λευχῶν φαιδροτέραν λιδάδων, 

τὴν θνητὴν Κυθέρειαν, ἐφ᾽ ἦ μνηστῆρες ἀγαυοὶ 
πλείονες ἢ νύμφης εἵνεχα Τυνδαρίδος, 

δρεπτόμενοι χάριτάς τε καὶ ὠνητὴν ἀφροδίτην" 
ἧς καὶ ὑπ᾽ εὐώδει τύμόος ὄδωδε κρόχῳ, 

ἧς ἔτι χηώεντι μύρῳ τὸ διάδροχον ὀστεῦν, 
χαὶ λιπαραὶ θυόειν ἄσθμα πνέουσι χόμαι" 

ἦ ἔπι καλὸν ἄμυξε κατὰ ῥέθος ᾿Αφρογένεια, 
καὶ γοερὸν λύζων ἐστονάχησεν "έρως. 

Εἰ δ᾽ οὐ πάγχοινον δούλην θέτο χέρδεος εὐνὴν, 
Ἑλλὰς ἂν, ὡς Ἑλένης, τῆσδ᾽ ὕπερ ἔσχε πόνον. 

219. ΠΟΜΠΗΙΟΥ͂ ΝΕΩΤΈΕΡΟΥ. 

Ἡ τὸ καλὸν χαὶ πᾶτιν ἐράσμιον ἀνθήσασα, 
ἢ μούνη Χαρίτων λείρια δρεψχμένη, 

οὐχέτι χρυσοχάλινον δρᾷ δρόμον ἠελίοιο 
Λαΐς, ἐχοιμήθη δ᾽ ὕπνον ὀφειλόμενον, 

χώμους, χαὶ τὰ νέων ζηλώματα,, χαὶ τὰ ποθεύντων 
χνίσματα, χαὶ μύστην λύχνον ἀπειπαμένη. 

2390. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Ἕρπων εἰς ᾿Εφύρην τάφον ἔδρχχον ἀμφὶ κέλευθον 
Λαΐδος ἀρχαίης, ὡς τὸ χάραγυα λέγει. 

Δάχρυ δ᾽ ἐπισπείσας, « Χαίροις, γύναι, ἐκ γὰρ ἀκουῆς 
΄ οἰκτείρω σέ ἮΝ Α ἔφην, « ἣν πάρος οὐχ ἰδόμην. 

« Ἂ πόσον ἠϊθέων νόον ἤχαχες" ἀλλ᾽ ἴδε Λήθην 

« ναίεις, ἀγλαΐην ἐν χθονὶ χατθεμένη. » 

ἘΡΙΟΒΆΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 91 

ΡΥΪπλτμ- ΘΙ οδ ἢ 18, ΡΘΙ Φαδηΐαη) ᾿ηΟΘ5515{15 ᾿μοοηἀ ατὰ 

218. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΙΙ. 

ΠῚ 5' πὴ} οἵ ἀυγο οἵ ραυραγθα-υ δϑίθ οἵ σορηϊέθ ΑΥΠΟΤῸ 

Ἰαχαυνδηΐοιη, ἕδποτὰ ΟΥρυᾶθ ἀο] οἰ ΟΓΘ ΠῚ 

[μἴάθσηι ΘΟὨΪθ6ο., οἴγϑπὶ πιᾶιϊ - οἰποΐθ ΟΟΥ ΓΕ, 

ῬΙΓΘΙ65 1015 ΒΡ] μἀἰ ἀϊογθι Ἰα( οἰ θ5, [οἰανὶ 

1Πὰπὰ τηογίδ!θη Οὐμουθαπι, δὰ σαδηὶ δα ρείοπαλι Ῥτοοὶ 

ῬΙΌΓΟ5. δα βέϊ67.6 σαδηὶ υἱγσίηθηι ΟΡ ΤΥπαδυϊ θη, 

ΟΔΓΡΘηΐ65 στα 84ι6 δ Ὑθηδ]θ πη ὙΘΠΏΘΙΘΙΙ : 

Οα} 8. δἔ 580} οἀογο-βαδυίξοι οἱοί ἔπτη] 8 ΟἸΌΘΟ, 

ου]5 δάϊιαο ἔγασγδης πηρσαθηΐο Πα 4ἃ οϑϑὰ 

οἵ πἰτἀς {Πὰν }8 Θἀογθ βρίγδηΐ οομηθ ; 

ΒΌΡΘΥ ἀπ ΡΠ] ΟΠ Ρ ΔΤ ἸΔοογαυ [ἀοἰ6 πὶ ϑραϊη-Παΐα,, 

οὗ ΔΟΡῚ ΠἸΟ5 11 5: Ὸ] ΕΘ η5 ἱησοτηαϊ ΑπΠιου. ΓἸοοΐα πὶ 

51 ὙΘ᾽Ὸ ΠΟ ΘΟΠΉΤΩΠΘτη-ΟΠ]ἶ 118 δέ ΒΘΥΎα τὴ ΠΟΥ (δοἰδϑοῖ 

ατῶεϊα,αξ οὗ ΗΠ ΘΙ ηδΠ., δὲς να} 5 ο α8ἃ παθιἰδβοῖ ΠΟ] Πα. 

219. ΡΟΜΡΕῚΙ ΧυὉΝΊΟΆΙ5. 

Οὐδ ΡΟ] γαπ οἵ ουη οἴ8. Δι Ι]Θ Τὴ ΠΟΓΘΤῚ- ΠΟΥ, 

ας 8014 αγαξίδγιηι 11 σδνρϑίΐ, 

ΠΟΠ-ΔΠ ΡΠ 15 δυγθο- ΓΘ Π0-Τ οί ΘΘΥ ἢ Γ ΟὈΓΒΌΓΑ 5018 

1,αἴϑ : 564 οραογιἶνξ βοτηπατ ἀδθίατη, 

οολν τ 5. οἵ ᾿ανθπὰπηὶ τἰ να! ας θιι5., οἵ διηδηζὶ απ [ 66η8. 

ὙΠ] Πα Ομ ι15. δὲ Βδογθίου απ-οοη βοῶ Πα οθυ μη γα]ϑάϊ- 

220. ΛΑΟΑΤΗΙΕ ΒΟΗΟΙΑΘΤΙΟΙ 

γαάθηβ Ἐρμνγαμ (Οογ]ηἑ]υιη)λ} Ὑθυϑιι5 ΒΡ. Ϊ] οι ΥἹὰΪ 

1,ἴα 15 νϑίθγ:8., τ ᾿πβουρίιβ {{{}}π8 πα ]οδί. [1υχίδ Υἱὰπι 

ΑὉ ᾿λου δὴ ᾿Π5{Π|Δ 5, « Ὑ 4]6 85, ΠῚ ]16Γ, δ 6Χ ἰδ ηιὰ 

« ΤῊΪΒΘΓΘΟΥ ἔπὶ. » αἶχὶ, « 4πδῃ ΟἸΪπὶ ποη υἱάϊ [Πιοί ἤθη 

« ΑΒ 4αυδηΐοροιθ ᾿πυ πα πὶ δηλ ΡῈΡρΙ5{1!} 56 Θ60ο 

«ΠΟ 15, ΡῈ] ΘΒ Ια ἀἴηοιὴ ἴῃ {6} πγὸ ροβία δι -ἀθροϑα βϊ.» 

ῬῈῚ 46ηὶ ἰΓδη515115, ΤΌ ΔΉ 115 15. 15}}15 ἜΡαὶ 

218. ΑΝΤΙΡΑΤΕΆῚ ΒΙΠΌΝΙΙ, 

εἷε [αϊάῖο. 

Οὐδηι ἀδουῖὶ ᾿π3115., φυδῃν ΟΡ ΡΙΓὰ 5ΘΩΥΡΘΙ δἰ ΔΕΣΊΈΠ» 

Ῥια: 4υἃ 58ὶ Π10}}15 ποι {1 ᾿ρ58 Ἄοηιιβ, 
Ταϊάα σοι] δοῖου : εἰν 5 4 ΡΟ] ἢ να ον 1, 

ΕΊΓΘΠΘ5 ΠἾΥΘΟ ΘΟΥΡΟΓῈ ΥἱἹοῖὶ δαιιᾶβ. 
Μουΐ4}15 ΟΥ τ ογθα, ΡυΟοῖ5 ἤθι ῬΥΠθΔ}15 τή τῈ 

ἙἸογουΐ : μᾶμο ΡἢΓ65 ΠΔΠῚ ῬΘΙΘΥ 6 ΥἹ1ν 

Πυ]οῖα φαγρθηΐοβ ν θη 8 }}5 σαι ϊα Ἰθο. 

Ἡΐμπο ογοοδιβ ᾿ὰθλα]ο πιο 4υΟη16 5υ γος ΟὗοΥ. 

Ὁραθμ 5 5βεά εἴ ᾿γ5ὰ πιδθηΐὶ ἔΡασγαη 1115 οϑϑᾶ 

Ἐπ 46 ΒΡΙΓδμΐ 01} ΗΪ5ὶ {ΠΠῸ1 6 ΠΟΙ. 
Ἡυ]υ5 Ἰα558ἃ 56 ῃ)ᾶ5 ἴῃ [ὉΠΟΓῈ πηαΐθι Α ΠΟΙ ΠῚ 

Αἀβιπι, εἴ σομητα ρδοΐογα (ιιᾶδ5ι15 ΑΠΊΟΓ, 
Ἠώς πἰϑβὶ 5}}}} ργεῖϊο ραϊυϑβεῖ ρα] 1οὰ,, (υαπία 

Εχ Ηείδης Παηαὶβ ἢϊπο βαΐα [)6}1ὰ [ουθηΐ. 

219. ΡΟΜΡΕΣΙ σΌΝΙΟΒΙΒ, 

εἶἰο εακίοπι. 

Οὐκ ἰὈγπλοβα ὈΥΙΔ5 νου πᾶ θαϊ Δῃ}4}}}}6 σα ποί 5, 

804 ἴθῆθῃϑβ ἴογοβ, Οὐδῖϊα ἰθυ πᾶ, ἴθ 08, 

Νόοη υἱάεϊ ΔυγΊ ΟΠ] [8 Π 5015 ᾿πἷπᾶ 1,815, 

ὙΙοῖα 56 ϑίθυ ΠῸ ΠΊΘΠΙΓὰ ΒΟΡΟΓΘ δοοῖ ; 
ψοβάαδ δρυ]α:, αἰχὶϊ, [αν πα πὶ ΟΘΡ[ΔΠΊΘΩ 2 ΔΠΙΟΥ 5 

Ταγρία,, εἴ ἀγοα 5 Πα ἸπσοΡηα, νὰ]. 

220. ἈΘΑΤΗΙᾺΞ ΟΒΑΤΟΒΙ8, 

εἶδ εαάοηι. 

Αἀνθηΐθης Ερἤγνθη πᾶ [εγὲ τἱὰ ΕΓ ΠΟ 5ΘΡῸ]ΟΙ ἸῺ], 

τὠϊίονα ηιιοά ρυίβος 1] 405 6586 ἀοοεῖ; 
Εἰεπβααε βα]αΐανι, Ἑθψαθ οἵ, ρυ Οονγίπια, ἀἰχὶ, 

Νες υἱβᾶπι ΠῚ Ϊ56 6}, ἀἸάϊτα [απιᾶ ἴδοις. 
ΟἸΐμι τοῦ Πα νθπιην ἰΟ 5|511 ρθοῖονα : 1εἰ ΒΘ 

Ναης 00}15) 6 ἴθυγα οομάϊια ἴου πιὰ ἰπᾶ δὲ, 



910 ἈΝΤΗΟΙΟΘΙἊ ΡΑΓΙΑΤΙΝἅΙ͂ 

231. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Ἀχμαίη πρὸς ἔρωτα χαὶ ἡδέα Κύπριδος ἔργα, 

Πατροφίλα, κανθοὺς τοὺς γλυχεροὺς ἔμυσας" 

ἐσδέσθη δὲ τὰ φίλτρα τὰ χωτίλα, χὠ μετ᾽ ἀοιδῆς 
ψαλμὸς, καὶ χυλίχων αἵ λαμυραὶ προπόσεις. 

“Ἄδη δυσχίνητε, τί τὴν ἐπέραστον ἑταίρην 
ἥρπασας; ἢ καὶ σὴν Κύπρις ἔμηνε φρένα; 

222. ΦΙΛΟΔΗΜΝΟΥ͂, 

Ἔνθάδε τῆς Τρυφέρας μαλαχὸν ῥέθος, ἐνθάδε χεῖται 
τρυγόνιον, σαδαχῶν ἄνθεμα σαλμαχίδων" 

ἦ καλύδη χαὶ δοῦπος ἐνέπρεπεν, ἧ φιλοπαίγμων 

στωμυλίη, Μήτηρ ἣν ἐφίλησε θεῶν’ 
ἣ μούνη στέρξασα τὰ Κύπριδος “ ἀμφὶ γυναιχῶν 

ὄργια, καὶ φίλτρων Λαΐδος ἁψαμένη. 
Φῦε κατὰ στήλης, ἱερὴ κόνι, τῇ φιλοδάχχῳ᾽ 

μὴ βάτον, ἀλλ᾽ ἁπαλὰς λευκοΐων κάλυχας. 

228. ΘΥΙΛΛΟΥ͂. 

Ἧ κροτάλοις ὀρχηστρὶς ᾿Ἀρίστιον, ἣ περὶ πεύχας 
τῇ Κυδέλη πλοχάμους ῥῖψαι ἐπισταμένη, 

ἢ λωτῷ χερόεντι φορουμένη, ἣ τρὶς ἐφεξῆς 
εἰδυῖ᾽ ἀκρήτου χειλοποτεῖν χύλιχας, 

ἐνθάδ᾽ ὑπὸ πτελέαις ἀναπαύεται, οὐχέτ᾽ ἔρωτι, 
οὐχέτι παννυχίδων τερπομένη χαμάτοις. 

Κῶμοι καὶ μανίαι, μέγα χαίρετε " χεῖθι μυρίπνοις 
ἣ τὸ πρὶν στεφάνων ἄνθεσι χρυπτομένη. 

224. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Εἴχοσι Καλλιχράτεια χαὶ ἐννέα τέχνα τεχοῦσα, 
οὐδ᾽ ἑνὸς οὐδὲ τῆς ἐδραχόμην θάνατον" 

5} ᾿ ᾿ , Ν , Ἢ 
ἀλλ᾽ ἑχατὸν καὶ πέντε διηνυσάυτην ἐνιαυτοὺς, 

σχίπων! τρουερὰν οὐχ ἐπιθεῖσα χέρα. 

225. ΑΔΕΣΠΟΙῸΝ. 

Ψύήχει χαὶ πέτρην ὃ πολὺς χρόνος , οὐδὲ σιδήρου 

221. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Μαίυγδ διηουὶ θὲ ἀυ]οῖθιι5 Ουρυϊβ ορουῖθυβ, 

Ῥδίγορ μα, οοσ]05 Ὀ]Δη 08 οἸδυδίβιϊ; 

οχϑβιϊποία βαηΐ Ἰοποοϊηΐα σάγγ]α οἵ σαστὰ οδπξα 

ΟΥ̓ΡΔΗΪ- Βυ]δαίϊο,, οἵ οα]ουτη ργοίογυϑ Ῥγορί δἰ οηθ5. 

ῬΙαΐο ᾿ποχογ 118, φαΐ ρΟΡ δ  Ὀ116Π} διηϊοδιη 

γρυἰβίϊ ἢ δη οἵ ἔπᾶτὴ ΟὙΡΥΪ5. Γαγίαυ! τηθηΐθμῃ ἢ 

222. ῬΗΙΠΠΟΌΕΜΙ. 

Ηἰὸ ΤΎυρΒογῷ ἔθηθυι πὶ οοΥΡιι5, εἷς ͵δοοῖ 

ΘΟἸ θα], ΠἸΟ]]Π τὴ ἄθοιιβ ϑδἸτηδοί ἀατῃ (16) 6} ] 61} )ς 

4αδηι Ρογρυ]ὰ οἵ βίγοριἐιι5 ἀθουϊξ, φαδηι βέιαϊοβα-οοὶ 

ΘΑΥΓΟ] 85, Μαΐου αυὰτη αἰ!οχὶξ ἀθογιηι : 

40 8014 δπηᾶυϊξ ΟὙ ΡΥ 15 ἱπίου τ] 6 Γ6Β (9) 

οὐσία, οἔ δα - ΘΟ Γὰ5 1,814 18. Ῥγοχίπηθ- δοοοββὶξ, 

Οθυτηΐηδ 51} Εἶρρο, 586 ῬυΪΥὶβ, ΒΔΟΟὶ - ἃτηϊο 

ποὴ Γαι πὶ.,, 86ἃ ἔθηθΓῸ8 ΔΙ ΒΔΓ Π.-ὙἹΟἸ ΔΓ Πα ΟΔΙγ 668. 

225. ΤΗΥ 11. 

ΠΠὰ διε) ΟΥΟΐ}}5 8α]  δίγχ αὐ βίϊαση., οἰγοι τη (85 

ἴῃ ΟὙΒΟΙ65 ΠΟΠΟΥΘΤῚ ΟΥΠ65. Ἰδοίαγο βοίθηβ, 

ἀα Ἰοΐο σογηθἃ (ΟΥ̓) οἰ γο θαξαν, (6 Ὁ οοηξίητιο 

ἀοοία πον δ -οὐ 5- χα ΠΔΌΣΙΓΟ Ροοι]ἃ, 

Ἰυῖο 51} ῬΡΟΡῈ} 15 γοαυϊθβοὶξ, Ποὴ ἰᾶτὴ ΔΙΉΟΓΘ,, 

ΠΟη-ἦδι Υἱρὶ ἀγα τη 8656-ἀο]θοΐδηβ. Δ θου ΡῈ. 

Οοηνίγία οἵ ΓΌΓΟΓΘ5, τη ]έστη γδ]οίθ ̓  ΠΠῚῸ δεΐ ἀπραθηΐα- 

αι δηΐὲ ΘΟΓΌΠΔΙ τ ΠΟΥ 115 θέ σοθαΐαγ, [5Ρ᾿γδηξθιι5 

224, ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ὙἹριη Δ] ογδίϊα οἱ πουθπι 1 ΠΟ ΓῸ5 δηΐχᾶ, 

ΠΟΩῸΘ6 ἀΠτπὶ ΠΘΑῸ6 ἀΠ8Π} Υἱαϊ του] δηΐθιη : 

564 οθηΐαπι οἵ φαϊηαι 6. ΘΧΡΙΟΥΪ ἃηΠ08,, 

Ῥδοῦ]ο ἔγθυη ] πη ΠΟῊ ἱπηἶχᾶ ΤΩ ΔΠΙΙΠΊ. 

22ὅ. ΑΝΟΝΥΝΙ: 

Οομίουϊξ οἵ Ἰαρίάθηη Ἰοησιιπι ἰθτηριι8, ΠΟΘ. “ΘΓΤῸ 

221. ΙΝΟΕΆΤῚ, 

Πα υἰρθὴβ Δ} 15. ὙΈΠΘΡΙ486 οἱ ΔΙ Υ )5 ἀρίᾶ, 
Ῥδίγορ 1] 6., οἰααϑὶς Ἰμπηϊπὰ Ὀ] πὰ 5616]. 

ΠΙΘΟΟ τῶ ρανῖϊθι, ραν ον οαπίυϑαια Πάδϑαιιθ 

Αἴφαθ ᾿πῖον ο]}16 685 Ἰΐηρια ἀϊπονίὰ Ἰασεῖ. 

ϑώνα χυϊά δὰ ΡΊυϊο ἀτ!οθπι γα ρι 556 ρι16}}8Π| 
Αἰ 65 ἢ ἴά]θηι ἰ6 ΄ιόχια Παμλπιαὶ ἃ ΠΊΟΥ ἢ 

322. ῬΒΕΙΓΠΟΏΌΕΜΙ, 

Τευροηίαπι π0}}} ουγαΐα ουϊίσ]α υἱοῖα 
Ηὶς 7αςεὶ, Ἔνδηίαῃι βίογῖα 58] πηδοϊ ἀπ η}. 

ΤΥΠΊραπα υᾶπὶ ἀδοιθγο, ἴα ουἱ ἔγοπάθα οοναϊ 

Ῥογρυ]α, χιδ ΜαιΓῚ 56 ΠΊρῈ. ἀπηδῖα Ὠθὰπι ; 
ϑ8ονἃ πηᾶρὶβ ὙΘΠΘΥ 5 αυδπη [οπλῖπᾶ π0}] οΟἰΡαΐ, 

ἘΠ 4υα Ὀ]Αμἀ11115 ΑἸ [γα 1.815 ογαῖ. ἶ 
515 ΤΊΘΠΊΟΙ Ο 5006} Ὠΐο 5ἰδηΐεμι ρἷᾶ ἰευγὰ ΘΟ] ἃ] Πη, 

Νόοη βθηΐοθβ,, ἴθῆθγᾶβ ππάθσο 56 υ]0 88. 

953, ἙΒΥΠΠ11Ι. 

Αἀ ογοίδ] πηι 58} 150} )5ι}}ἃ ΑὙἸϑι10 εἴ ΡΙῸΡΘ ῬΪΠιιηι 

0 νγ8 οαϑὰ βρᾶγϑβαβ οοῖὰ ΓΟΙΆΓΘ ΘΟΠΊΔ8. 

Ετ Ἰαῖιι5 δ γαυοιῃ ΘΟΓΠῚ ΤΠ] ΟἰΔΓ 6, ἸΔ ΠΡ Ί54 86 

Ῥοσιυΐα υἱχ πηδά 115 ἀποουα ἰθγηᾶ ΠΙΘΙῚ; 

Ὁμπουιηι 5} [ΡΌη46 ἰδσεὶ : ΠΘΡ ΔΠΊΟΥ 15. ὉΠ Γᾶ 

Θράῖτα ρου ν Ρ}}} ραιάϊὰ ποοὶα οαρὶξ, 
ψίμα να]οῖθ : ναὶ Ὁ Πο 5 ἔπσοῦ. Εη Ἰαϊεὶ Οὐοο, 

ΕἸοΥ 5. οἱ ἰδ Χ 15 δαθία ἰδ 66 ΤΟ β8. 

224. ΙΝΟΕΚΤΙ-. 

Ττρίηϊα ραρονὶ πη πῸ5 ἀΠ0 (ΑΠ]ΠἸογαἰθᾶ : 
Ἐχ 1115 ΒΌ}]}115.,. ὨΏ]]ὰ 5ΘΡΌ]α ΠΝ}. 

Ουντίουϊα ἀππουιμη σθηἴοπᾶ οἱ αυΐπάπε ρογερὶ, 
Ελ ττοσλυϊ θδου!]ο ΠῚ ΘΡΊΘΙ 6 ΠΔηιΙ5. 

225. ΙΝΟΕΕΤῚ, 

6 Γαορίο. 

Αἰτογεῖ εἱ Ἰαρί ἄδην πθο ἔξ ΓΟ ῬΆγΟΘΓα ΠΟΥΪῚ, 



ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΓΟΒΑΙΙΑ. 911 

ο΄ φείδεται, ἀλλὰ υὐῇ παντ᾽ ὀλέχει δρεπάνη" 
ὡς: καὶ Λαέρταο τόδ᾽ ἠρίον, ὃ σχεδὸν ἀχτᾶς 

" βαιὸν ἄπο, ψυχρῶν. λείδεται ἐξ ὑετῶν. 
Οὔνομα μὴν ἥρωος ἀεὶ νέον" οὐ γὰρ ἀοιδὰς 

ἀμόδλύνειν αἰὼν, χἣν ἐθέλη,, δύναται. 

220. ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΤΗΙΟΥ͂. 

Ἂ ῤδήρων προθανόντα τὸν αἰνοδίην ᾿Αγάθωνα 
πᾶσ᾽ ἐπὶ πυρκαϊῆς ἥδ᾽ ἐδόησε πόλις. 

Οὔ τινα γὰρ τοιόνδε νέων ὃ φιλαίματος Ἄρης 

ἠνάρισεν στυγερῆς ἐν στροφάλιγγι μάχης. 

227. ΔΙΟΤΙΜΟΥ͂. 

Οὐδὲ λέων ὡς δεινὸς ἐν οὔρεσιν, ὡς ὃ Μίκωνος 
υἱὸς Κριναγόρης ἐν σαχέων πατάγῳ. 

Εἰ δὲ χάλυμμ᾽ ὀλίγον, μὴ μέμφεο: μικρὸς ὃ χῶρος, 
ἀλλ᾽ ἄνδρας πολέμου τλήμονας οἶδε φέρειν. 

228. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Αὑτῷ χαὶ τεχέεσσι γυναιχί τε τύμβον ἔδειμεν 
᾿Ανδροτίων᾽ οὕπω δ᾽ οὐδενός εἶμι τάφος. 

, ΄ ΝῚ ω [ τς ΦῷῬ ν 4.4 Δ... 

Οὕτω χαὶ μείναιμι πολὺν χρόνον" εἰ δ᾽ ἄρα χαὶ δεῖ, 
δεξαίμην ἐν ἐμοὶ τοὺς προτέρους προτέρους. 

339, ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Ὑὰ Πιτάνᾳ Θρασύῤφουλος ἐπ᾽ ἀσπίδος ἤλυθεν ἄπνους, 

ἑπτὰ πρὸς ᾿Αργείων τραύματα δεξάμενος, 
δειχνὺς ἀντία πάντα“ τὸν αἰματόεντα δ᾽ ὁ πρέσόυς 

“ἌΡ : “Δι. Ἶ , παῖδ᾽ ἐπὶ πυρχαϊὴν Τύννιχος εἰπε τιθείς" 
« Δειλοὶ χλαιέσθωσαν- ἐγὼ δὲ σὲ, τέχνον, ἄδαχρυς 

θάψω, τὸν χαὶ ἐμὸν χαὶ Λαχεδαιμόνιον. » 

230. ΕΡΥΚΙΟΥ͂ ΚΥΖΙΚΗΝΟΥ͂. 

“Ανίχ᾽ ἀπὸ πτολέμου τρέσσαντά σε δέξατο μάτηρ, 
, .} ᾿ » » 

πάντα τὸν ὁπλιστὰν χόσμον ὀλωλεχότα, 

Ραγοῖϊξ, βοὰ δὰάδθιη ευποία ἀδβίγυϊ [δ]. : 

50 δὲ 1δογίφ εἴς ἔπι 5, 4] ρτορο ᾿πυ5 

Π6Ο-Ἰοηθ6 δρεϑβξ, ἐγι σία ῖβ αἰ αϊξαΓ ἃν ἱτη θυ 5. 

ΝΟΠΊΘη ἴδιηθη ΠΟΓΟΪΒ ΒΘΙΏΡΘΓ αὐ θηθβοῖξ : ΠΘὴ οηΐπῇ οαπΐιβ 

ἀοίογογο οἴδβ, δἰϊδιηβὶ γοϊπογὶξ, υὰ]ϑέ. 

2206. ΑΝΑΟΒΕΟΝΤΙΒ ΤΕΙΙ. 

Ργὸ Αθάθγιβ ριισπαπάο ταογΐαππι [ον ἰββίγηα μη Ασαί ΠΟΠΘΤα 

ἰοΐα, ἀπ ογοτηδ δον, ἢδοῸ Θυτ) -ΟἸδιηογο- υοοδυῖξ οἰν 85. 

Νοιηθ τ Θηΐπὴ ἴδ! δχ- αυθηΐδυβ σαυἀοη5-3Δησιΐπο ΜΔΓ5 

ἱπέογίδεϊξ ᾿ποσξαοβδϑ ἴῃ ἐαγθὶπα ρα ρση Ἐ. 

227. ὈΙΟΤΙΜΙ. 

Να ἰθὺ φυϊάδιῃ 5ῖς ἔθυγι }}} 15. 6ϑέ ἴῃ τηοηξθυβ, υὐ ΜΊΟΟΠπΙ5 

Π}15 Οὐ πασόγαβ ἴῃ βουΐογατη οοηῇὶοξα. 

51 γϑγο ἴδριπηθη (βοριίογιι}}) ῬΑΓγΥ απ, π6 ΥἹ ]ΟσὙου ἃ 8 - 

δὲ Ὑἶγοβ Ρύρηδο βϑειποηΐοβ ἀἰάϊοῖξ ἴδγγθ. [ΡΑΓῪ 15 0008, 

228. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

515] οἴ ρα γβ ἀχόυῖααδ ἔπη] τὴ βέγυχιὶξ 

Απάτοξιο : ποηάστηῃ δυΐδπι Ὁ}}}π5 6Ο. 671. ΒΌΤΩ ΒΘΡΌΪΟΓΙΙ. 

510 υξίπδγη οἵ τηδῆθᾶτα αἶα ! 5ἱ υθγοὸ δ φυδπᾶο οροτίεξ, 

σδρίδιῃ ἰῃ ΠῚ ῬΥΪΟΓΟ5 ψιὲ δπέ Ῥυογοβ- δία, 

229. ΘΙΟΒΟΟΒΙΡΙ5. 

Ρ ΐδηδια ΤὨΓΑΒΥ 5. ΞΌΡΟΓ βουΐο τραϊξ δχδηϊηἷβ, 

βδρίθιι ἃ ΑΥγξίυ!β υυ]ηουῖθι5 δΔοσορίϊβ, 

οβίθηἀρθηβ δάγνογβα συποίδ : σγιθηξαπι δυΐθη 56 ΠΧ 

ΠΙϊαπ ΒΌΡΟΥ ΓΟσΌΠΙ ΡΟΠΘἢ3 ΤΥΠηΪΟΒ 5 αἰχίξ : 

« ᾿σῆδγυ! Ἰυσοαηΐξ: 6950 ΥΕΙῸ 6, πδίθ, 516 Εἷβ ὁ0}}}5 

ΒΘρΡΘΙ απ, 4υἱ 68 δὲ τηθαϑ δὲ Π,δοθ πη ηἶ 5. » 

230. ΕΕΥΟΘΙ ΟΥΖΙΟΕΝΙ. 

Ουυμὴ 6 Ρυιφῃᾶ Ργοίαριοηΐθμῃ (6 Θχοθρὶξ τηδίθγ, 

ἰοΐο δ ΟΓΌ  οΥμϑέτι ΔΠηἶ580., 

ὕα ίαϊεοε πηδΐθηβ οπμηΐα, ἰοησα ἀἶ65 ; 

Νυπο ἀυοάαε [Δογῖδ ταπγαΐιπι, αὶ Π ογα ἀϊβίδη5 
Νὴ Ργοοι ᾿πϑϑηὶ 5ραγθι 1 ἸΠῚ ΓΕ ΠΔΓΙ5. 

Νοπίδη αἱ μεγοῖβ Ξε πυ ρον τἰρεὶ : ἱποϊγἴα ναΐτπι 
(αγμἶπᾶ υἱβ ἐνὶ ᾿ϑάεγε πυϊα μοϊεβῖ. 

220. ἈΝΑΘΒΕΟΝΤΙ5. 

Οὐ 5ιιὰ ἀείεηβαης Αϑαΐοι ΑἸνίεγα ρευιββεῖ, 

ΕἸἰενῖε δὰ ἀγάθηϊες ραϊγῖα ἰοΐὰ ΓΟβῸϑ : 
Νῖὰ ἴδ}} ᾿ανεπαηι υἱγίαϊε ἃ0 ΓΟΌΟΓΕ πυ: αιιᾶπι 

ΜᾶνΟΥΚ δδησιπϑᾶ 5051} Ἔχ δῖ 6. 

237. ΠΙΟΤΊΜΙ. 

Νοη ΤΡ ε5 ἴῃ πιοηΐα ἴασις ἰθο, 4α]α ΜΙΘΟΙ5 
ΟὐἸπάδογαβ, 4φυοίϊεβ βουΐα ἀθάθγα 50Π11ΠῚ. 

Νες ἴὰ ΄ιοὰ ρᾶγυιβ ᾿δρὶ5 ἢϊο Ἰγάβοογα : βᾶγγἃ 

Ετἰ ραϊγία εβῖ,, 5εά ἔεγὶ γοόθογα πιᾶρῃᾶ υἱγὰπι. 

228. ΙΝΟΕΚΤῚ. 

ϑηλ ΠῚ Π1ὰ5 αὐμιις τὰ πηυ]5, 56 ἀ πιὸ 5101, Π4115, 

τχοσὶ βἰγαχιῖ ργονιάι5 Απάγοιῖϊο. 
Εἰ πιᾶηθδπι 5ῖς ορίο ἀἴπ : οαπι πῸῚ ἀδίιγ αἰνὰ, 

Οτγάϊηα παβοθηάὶ, 4α} αὶ μπς νεηϊαῖ. 

229. ΘΙΟΒΘΟΟΒΙΡ. 

[ἢ οἰσ ρεο Ριϊαπδμι ΤὨΡαβυ θυ 5 πιοτία γε ραΐ, 

Αὐρῖνα βορίθμι ταϊπεγὰ [ἀοῖα μηᾶπι» 

Οὐμπεῖα δάνεγβα [Έγ η5 : 416 πὶ ΤΥ ΠΏΙΟΙ 5 1ρ58. Ογδηΐιηι 
Τηνροβυῖὶ Πα πιπη15, ἀϊχὶὶ εἰ ἰδια, ραῖθν : 

ΡΙογθηΐαν τἰπηϊ 4] - 6, ΕΠ, βἰσοὰβ Βυτηαθο, 
Τυπὶ ἀκ πα σϑηϊίπι,, ἰὰπὶ 1οοἀφπιοη πη 
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ν , , “4 δι Φ δ ΕΞ 

αὐτά τοι φονίαν, Δαμάτριε, ἀὐτίχα λόγχαν 
εἶπε διὰ πλατέων ὠσαμένα λαγόνων" 

« Κάτθανε, μηδ᾽ ἐχέτω Σπάρτα ψόγον' οὐ γὰρ ἐχείνχ 
ν ΕῚ , 

« ἤμπλαχεν, εἰ δειλοὺς τοὐμὸν ἔθρεψε γάλα. » 

281. ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ͂. 

ὯΔδ᾽ ὑπὲρ Ἀμόραχίας ὃ βοχδρόμος ἀσπίδ᾽ ἀείρας 
τεθνάμεν ἢ φεύγειν εἵλετ᾽ ᾿Αρισταγόρας, 

υἱὸς ὃ Θευπόμπου. Μὴ θαῦμ᾽ ἔχε: Δωρικὸς ἀνὴρ 
πατρίδος, οὐχ ἥδας ὀλλυμένας ἀλέγει. 

282. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Λύδιον οὖδας ἔχει τόδ᾽ ᾿Αμύντορα, παῖδα Φιλίππου, 
πολλὰ σιδηρείης χερσὶ θιγόντα μάχης" 

οὐδέ μιν ἀλγινόεσσα νόσος δόμον ἄγαγε Νυχτὸς, 

ἀλλ᾽ ὄλετ᾽ ἀμφ᾽ ἑτάρῳ σχὼν χυχλόεσσαν ἴτυν. 

288. ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂. 
ὲ ᾿ Ἶ 

Αἴλιος, Αὐσονίης στρατιῆΐς πρόμος, ὃ χρυσέοισι 
στέμμασι σωρεύσας αὐχένας ὁπλοφόρους, 

- φ "ὦ , 55. , ,ν, “διὰ γοῦσον ὅτ᾽ εἰς πυμάτην ὠλίσθανε τέρυνα τ᾽ ἄφυχτον. 
εἶδεν ἀριστείην ἐμφανῆ εἰς ἰδίην" 

“- Ὡς" , [2 , Ὑ ΤΗ͂Ν θ0 , ἂν 
πῆξε δ᾽ ὑπὸ σπλάγχνοισιν ἑὸν ξίφος, εἰπέ τε θνήσχων 

ΟῚ λον  δν ᾿ , ν ΕᾺ 
« Αὐτὸς ἑκὼν ἐδάμην, μὴ νόσος εὐχος ἔχη.» 

284. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΊΩΣ. 

Αἴλιος ὃ θρασύχειρ Ἄρεος πρόμος, ὃ ψελιώσας 

αὐχένα χρυσοδέτοις ἐκ πολέμου στεφάνοις, 
τηξιμελεῖ νούσῳ χεχολουμένος, ἔδραμε θυμῷ 

ἐς προτέρην ἔργων ἄρσενα μαρτυρίην, ἱπών᾽ 
ὦσε δ᾽ ὑπὸ σπλάγχνοις πλατὺ φάσγανον, ἕν μόνον εἰ- 

« Ἄνδρας Ἄρης χτείνει, δειλοτέρους δὲ νόσος. » 

ΑΝΤΗΟΘΙΠΘΟΘΙΑ ΡΑΤΑΤΙΝᾺΕ 

᾿ρβᾷ {0 Ἰοΐδ! οι, Ἰϑοπηθίν!,, ΠΠ1ο0 Πδϑίδτη. 
ΡΟ ἈΠ} ]ὰ δαϊρθηβ Ἰαΐονα αἰχὶξ : 

« ΜΟΙΟΓΘ, ΠΘΩῈ6 51} ραν ΘΡΡΙΌ ΓΙ ατ ἢ πο {Πα ΘΠ 

« ΡΘοοδΥΪξ, 51 ἰσηαυοϑβ Ἰη6ἃ Δ} τη ΔΗ). » 

291. ΘΑΜΑΘΕΤ ,:. 

ΗΟ ΡΙῸ Απηθνδοία ΒΟ] οοϑι15, Βου μη «απ πη-ϑ βία, 

ΤΟΣ ἀυδηι [ΘΓ τ} ΑΥβίασογαβ., 

ΠΠΪὰ58 Τ᾿ ΠΘΟρΡοηρὶ. Νἕ ΤΡ ν5 : ΠΟΥ ΐοιι5. Υἱν 

Ραΐνϊ, πο ἡανθηξας5 ρου 5. ον τη -Παθϑί. 

252. ΑΝΤΊΤΡΑΤΙΕΙ. 

Τιγαπινη Βο πη μ00 μανοῦ ἈΠ ῃΐορομι, {] ἴασαι ΡΠ Ρρὶ,.ς 

ΓΘ ΘΓ. 41 (ΟΡΓΟδ Τηδηὰ8 δατηουξ μυρηξὸ : 

ΠΘΩΙ6 ΘΠ ΠΟΙ Θϑἕα8 ΠΟΥ 5 ἰῃ-ἀοτηατα ἀοάιχὶε Νοοίίβ, 

564 ἰηΐου  ργοΐδσθηβ. βοάδϊοπι τοΐαπᾶο ἀπ ομ ϑοιέϊ. 

233. ΑΡΟΠΙΠΟΝΙ..Ε. 

ΦΕἸϊὰ8, Αἀβ οι ὀχ ονοἰ 8. ῬΥΪΠΟΟΡ5., ἀυὶ δαγοὶβ 

ΘΟΙῸἢ 5. (ἐογ αι ὶϑιι8.} σαμλα]ανὶξ 6011 ἀΡμηΐσογα, 

ΤΟ ἢ «αι ἴῃ αἸΕἰπαιτὴ ᾿μο αἰ Πηριηααδ ἱπου  Ὀ 6 ὴὲ, 

γοϑροχὶΐ δὰ τηδηϊ βία ορονα- υἰγία 5 58, 

οἱ ΠΧΗ 50} Υἱβοθυῖ 8 ΘΒ δύιηι, αἰχι αι ΤΟΥ 6 Ὴ8 : 

«1086 τη6-1η{6} 860] Βροηΐο, π6 ΠΊΘΟΥΣ 19 σ]ογίαταῃ Ὠαροδΐ. α 

284, ῬΗΠΙΡΡῚ ΤΗΒΒΒΑΠΟΝΊΟΕΝΒΙΒ. 

Μ᾿ 5 ἢΠ1ς υδᾶχ -τηδηΐθιι5. Ὀ6}}} ρυΐποθρβ, ααὶϊ οἰηχίξ 

ΘΟ]. ΠῚ δι} -ΤΟΥΪΟἴ 8. 6 Ρυρηδ ΘΟΙΌΙΪ5 {10} 4ιθιι5.), 

{Δ }Π 00 Ἰηοῦθο γδοίαβ, ἀθοιιουνΡ δηϊπιοβᾶ- τη θη 6 

δα ῬΥΪ5 (Δοϊη σαι Υἱγ]] 8 (Θϑ τη μη, 

δάσο αι 580} ΥἸΒΟΘΥ 115 δ πα! ΘηβΟΙη, ΠΌΤΩ το 0 αἰ 65: 

« ὙΙΓῸΒ Μδι5 ἰηΐου οἷ, ᾿σηδυῖογοβ δα 6 ἢ ΤΠΟΡ 8.» 

230. ἘΠΎΟΙΙ ΟὙΖΙΘΕΝῚ, 

ΑἸλ 8818 σὰ ἴθ, ΠΗ διγΘ, σου ΘΓ ῖ Ἀν ἢ}Ϊ8, 

Ιηϊοστὰ 46 [6110 ΠΊΘ ΠῚ} ΤΘΙΈΥΤο (ΣΟ Πλλ1}}, 

Ιρϑἃ ῬΔΥΘΗΒ., 528 070 ἴθὰ 1 πὶ [11 111 ἴΈΓΡΟ,, 
Ηφο 5[μι} ἴῃ πηθάϊο να] ηθνῈ ὐουθὰ ἀδάϊῃ : 

Οὐΐη ΠΟΤΟΡ6., αἱ ϑρανῖθ ργΌ ΓΟ νοοῖ : 11ὰ, {πραοθηὶ 

51 πιθὰ Ἰαοϊασαμὶ Ὀθ νὰ, ααϊ ρου ἢ 

231. ΑΜΑΘΕΤῚ. 

ΝΟΙ]οὶ ΑΥβιαθΟΡἃ5 ἰθ ΘΠ ΟὩϊ Ὑ ΟΡ ΊΘ ΓΘ, ΒΊΟΥ θΩῚ 

Μαϊυῖ, ΑἸ νδοῖο ἴδετε ργοΐδοϊιβ ορθπὶν 
ὙΠΘΌΡΟΠΙΡΙ 50}00168 ; ΠΘΩῈ6 ΠΗ ῸΓ : Ποτίοα ἰδ5 δϑῖ, 

Νοα ΒΡ] αν 15 ν᾽ϊδηλ ΘΓ ΘΓ Τα δη) ρα ΓΔ ΠῚ. 

435. (ΑΝΥΤ 5.) 

Τα θδη6 αυἱ ἰοϊΐ65 βυρπαν!ῖ, Απηγηΐογα [6 ]}85 
Τά ἰερὶτ, 500] 6 πὶ, οἴατα ῬΆΝΙΡΡΟ, ἴπᾶπν, 

ΝΟ! (ἀἀομλ τιι5. Π.0}}ν0., 56 βοιιῖο [ον ον μοϑῖθμι 

Α 500 115 ΔΙΌΘἢ8,, δέ͵ ἸΙορὰ ΠΟΟΙΪ5 ἰἷ. 

433. ΔΡΟΙΙΟΝΙΌΕ. 

ΑΥ̓ΠΉΪΘΘΙῸ ἰυ]ογαὶ (1 56. 1ἃ 564 ἀπγθὰ ο0}}0 
ἈἜλὰ5. Ααβοη 5 ἀϊπιοῖοι ἴῃ ἀρ η 1.5, 

[056 5.05 ἰδηΐοϑ οἱ ἰοὶ γθβρεχὶὶ δά δοίιι5, 

ἘΧ ΤΊΟΥΡΟ ποθ πὰ «τη ν]ἀδὶ 6556 ΡΓΌΡΕ : 
ΤΥΔΗΒΔαΙΘΘΏΒΙ [16 510 [ῈΓΓῸ 510] νἱβοονα, αἰχῖς: 

Νοη ἴὰ πον 6 ροΐθ5 ὙἸΠΟΘΓῈ Π16, 564 6ροὸ. 

“34. ῬΗΙΠΙΡΡΙῚ ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΘΕΝϑΙ δ» 

εἰς ΖΕ ϊο. 

ΖΕ]ΠΪὰ5 Αὐρο!ἀύπι γθοῖον, οὐἱ ἔου εἶα 9011 
Ιηχογαὶ οχ ΔΌΧΟ πλλ] ἃ ΘΟΥΟ ἃ σΡΑΥΪ ; 

Οὐτηὶ 16 )65 εἀδγοὶ Ἰδηδσιιθη τα Τρ η γα, Τϑουγε 
1ρ86 δά νἱγίυ 5 ἰδοῖα ῥυἱονὰ διῶ; 

ΙμβχυμηάιιῈ ΡΓΟΠΊΘἢ5 δ] αἀ ἢ} 5} ρεοΐοτε, οἰαπιαῖ : 

ΟΕ ΟΙΑΙ ΤᾺΪΒΘΙῸΒ ὨΊΟΥ]115., ἃἴ ΔΓΠΊδ ΥἱΓΟΒ. 
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2856, ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂ ΤΑΡΣΕΩΣ. 

Νὴ μέτρει Μάγνητι τὸ πηλίκον οὔνομα τύμόῳ, 
μηδὲ Θεμιστοχλέους ἔ ἔργα σε λανθανέτω. 

Τεχμαίρου Σαλαμῖνι καὶ δλχάσι τὸν φιλόπατριν" 
γνώσῃ δ᾽ ἐκ τούτων μείζονα Κεχροπίης. 

286. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝ. 

Οὐχὶ Θεμιστοχλέους Μάγνης τάφος" ἀλλὰ χέχωσμαι 
Ἑλλήνων φθονερῆς σῆμα καχοχρισίης. 

2871. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΕΣΣΑΔΛ. ἢ ΑΛΦΕΙΟΥ 
ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ͂. 

 Οὔρεά μευ καὶ πόντον ὑπὲρ τύμϑοιο χάρασσε, 
χαὶ μέσον ἀμφοτέρων μάρτυρα Λητοΐδην, 

ἀενάων τε βαθὺν ποταμῶν δόον, οἵ᾽ ποτε ῥείθροις 

Ξέρξου μυριόναυν οὐχ ὑπέμειναν Ἄρην. 
ἼἜγγραψε καὶ Σαλαμῖνα, Θεμιστοχλέους ἵνα σῆμα 

χηρύσσει Μάγνης δῆμος ἀποφθιμένου, 

288. ΑΔΔΑΙΟΥ͂. 

Ἠμαθίην ὃς πρῶτος ἐς Ἄρεα βῆσα Φίλιππος, 
Αἰγαίην χεῖμαι βῶλον ἐφεσσάμενος, 

δήξας οἷ οὕπω βασιλεὺς τὸ πρίν" εἶ δέ τις αὐχεὶ 
μεῖζον ἐμεῦ, καὶ τοῦθ᾽ αἵματος ἡμετέρου. 

289. ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ. 

 Φθίσθαι ᾿Αλέξανδρον ψευδὴς φάτις, εἴπερ ἀληθὴς 
Φοῖόος. ᾿Ανικήτων ἅπτεται οὐδ᾽ ᾿Αἴδης. 

240. ΑΔΔΑΙΟΥ͂. 

Τύμδον ᾿Αλεξάνδροιο Μαχηδόνος ἤν τις ἀείδη, 
ἠπείρους χείνου σῆμα λέγ᾽ ἀμφοτέρας. 

435. ΠΙΟΠΟΕΙ ΤΑΝΘΕΝΒΙΘ. 

Νδ μηρί Μδρηθϑῖο φυδηΐξιιπ) ΠοΙηθη Θχ- μι] ο, 

ἤϑιι ΤΠ ΘΙ βίος! 5 (δοΐα (6 Ἰαΐοδηΐ. 

ΟΟἸΠσ6 ὁχ ΘΙ δηηπο ἃ. παυ θυ γἱγμὴ Ραΐγ -ἃιδηΐθιη, 

δἔ σοϑηοβοοβ 6Χχ Βΐ5 τηδίογθηι Οδοτορία ἐγ. 

236. ΑΝΤΙΡΑΤΕΆΙ ΤΗΕΒΒΑΠΟΝΊΟΕΝΘΙ5, 

Νοὴ ΤΠ ΘΠ βίο 6}}5 ΜαρΠΘβ 5 (ὈΠ] 18, 564 βἰγοία5- 5 τὰ 
ΟΥ̓ ΘΟΟΡΠῚ ἰην ἀδ5 βἰσηατῃ ργαΥ 185-06 |ο}. 

237. ΡΗΠΙΡΡῚ ΤΗΒΒΒΑΤΟΝΙΟΈΝΘΙΒ,, νοὶ ΑΠΡΗΕῚ 

ΜΙΤΥΓΕΝ ΕΙ. 

Μομΐοϑ Τη60 δὲ Ροηΐατη ΒΘΡΌΪΟΤΟ ἰηβοῦ!ρα, 

οἵ τηράϊαμη αΐΓΟΥΓ 4 ι16 ἐοϑίθπι Τδίοϊάθη., [Πυρηξ9 

ῬΘΓΟΠΗΪ 4116. Ῥγοία απ πν Παπλΐησιη Ἰαρϑατη., 4 ΟἸΪπὶ 

Χουχῖβ τ }16- παυϊθιι5-ἰηβέτα οἴο ποθὴ 5 οουαηξ Μαγίϊ. 

Τηβον θα οἵ βδ]ατηΐπθιῃ, ΤἢὨδη βίου β αθὶ τηοπαυχηθηξυση 

ΡγΓαϊοαξ Μαρηθβίιβ ΡΟΡΌΪῈ5 ὀχβίποί. 

238. ΑΠΌ ΕἸ. 

Ἐπηδ ἴδ 4αΐ Ργϊηλι5 δὰ ΒΟ] ατα-Ἰδάοιη ουθχὶ ΡὮ ]ρΡριι8, 

ΖἜρδιη ͵δοθο βίθθδατη ἱπα υΐα8, [}Δοὲ 

Ροβίααδιη -ἴδοὶ {αι} ποπάστη Γὸχ δηΐθᾶ : 5ϊ 4118. δα 

τηδίογα «υδιηταρο,, οἰϊδτη μοΟ δβέ βδησι ηβ ΠΟΒΊΓΙ. 

339. ΡῬΑΒΜΕΝΙΟΝΙΒ. 

Τηΐογ 556. ΑἸοχ δμάγαμη [α]8ἃ [ἄγη 65έ,, βίφυϊάθιη υογ ἀΐοιις 

ΡΒΟΡαΒ, Τηνϊοΐοβ ἔδησίξ πο ΡΙ αἵο αυΐάθτη. 

240. ΑΠΘΕΙΙ. 

Τυμηυ! μὴ ΑἸΟχδηατὶ Μδορθάοηΐβ 51 418 σο Ργάγο- υυ]ΐ, 

ΘΟΠ ΠΠΘηΐ65 ἔρυγαβ ΠΠΠ5 τηοπππηθηΐατη αἷς πΐγάβαι6. 

35. ῬΙΟΌΟΒΙ, 

εἰς ΤΙιοιιϊ σι οοίο. 

Νε Μαρηείδ 5δου πὶ ΠΟΠΊΘἢ Π] 6118 ΒΘρι ΟἾγῸ, 
Νεὸ ρΡίὰ ἴθ Ἰαϊεαπὶ ἴδεϊα ὙΠ δπηἰβιοοεἰβ. 

Ουἱ5 μαινῖα Γἀοτῖϊ, 56] πιῖῃ πανεβάια ἀοοεηίο : 

Ηὶς ἰοῖα, ἀϊοε3., ΑἸ} 46 πηλοῦ Ἔγῖ᾿. 

2306. ἈΝΤΙΡΑΤΕῚ ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΊΟΕΝΒΙ5, 

εἶδ δοάεηι. 

Νε πιὸ ἐΐϊο ἰυπηαϊ απ Μαρηεῖα ΤΠ ΘΠ ἰβίοο} 15 6586 : 

δ᾽ θπιηι ΟΥΘΟΟΥ ΜΙ 511}} ἐγ ῸΟἿ5 ᾿]ά Ϊε. 

237. ῬΒΙΠΙΡΡῚ ΤΒΕΒΒΑΤΙΟΝΊΟΕΝΒΙΒ » 

εἶς δοάζφηι. 

Ετ πηᾶυῖᾶ οἱ ποβίγο πηοη 68 ᾿Π5ΟΡῚ)6 5Θρ.] ΟΠ }1Ὸ : 

51εξ τηϑάϊιϑ βρεοίδηβ ΡΒ υ5. αἰχτιπιαιε ᾿ΟΟᾺΠῚ, 
Ετ νἱοϊθηία ΡΥ ΪῸ5 ἄθοῖθθ οπὶ Π}}}6 ΘΔΥΊΠῚ5 

ΕἸαπιΐ πᾶ, {25 ΘΥΧΘΠ. ΠΟῚ ροΐμεγε ῥϑ11], 

Αροράδι ϑ8] πη, τι 511 ἰδ Γ6 56ρ} ]σΠ ΤΠ 
Οὐ ροβϑιὶ Μαρηδ5 ἴουτα ΤΠ δ ἰβίοο  εἶβ. 

238, ΑΡΒΞῚ, 

εἰε ῬΙμρρο. 

Τηβιϊ τ] Μαρείαβ 40] ΡΥ ηλι5 δὰ ἀγπῖὰ ῬὮΠΙΡΡι5, 

Ερατατα 660 ΘΟΡΡῈ5 ἃπηϊοῖτ5 ᾿π]π|0. 

Ἐδεὶ, φυδῃία ΡΥΪῈ5 Π6ΠΊ0 ἀδ τϑρῖθι8; Οἱ νὰ 
51 4115 1, Ρᾶγ8 δϑὶ βδῃβο 5 1116 πιοὶ. 

239. ΡῬΑΆΜΕΝΙΟΝΙΒ, 

εε Αἰοχαπάγο. 

Μουιῖβ ΑἸεχαπάνὶ ἴαϊϑα θϑῖ, 51 υθυη5 ΑΡΟΪΪΟ » 

Ἑδπιᾶ : 511}} ᾿ῃυ οὐ 15. ΠΟΥ5 4 Οαι6 υἱοῖὰ Ἰαρεῖ, 

240. (ΡΑΚΜΕΝΊΟΝΙΒ ,) 

εἶ εοάεπι. 

Οὐκοτῖς ΑἸοχδηάγὶ Μαοθίς οοἰεργᾶγα Βορυ ον υΩὶ ἢ 
Ευτοραπὶ ἀίψυς Αϑἰαπὶ ἀὰ πιοῃιπιθηΐα ΥἹ]Ὸ. 
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“41. ΑΝΤΙΠΑΊΤΙΡΟΥ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Μυρία σοι, Πτολεμαῖε, πατὴρ ἔπι, μυρία μάτηρ 

τειρομένα θαλεροὺς ἠχίσατο πλοχάμους" 

πολλὰ τιθηνητὴρ ὀλοφύρατο, χερσὶν ἀμήσας 
ἀνδρομάχοις δνοφερὰν κρατὸς ὕπερθε χόνιν. 

Ἃ μεγάλα δ᾽ Αἴγυπτος ἑὰν ὠλόψατο χαίταν, 
χαὶ πλατὺς Εὐρώπας ἐστονάχησε δόμος. 

Καὶ δ᾽ αὐτὰ διὰ πένθος ἀμαυρωθεῖσα Σελάνα 
ἄστρα καὶ οὐρανίας ἀτραπιτοὺς ἔλιπεν. 

ἼὮλεο γὰρ διὰ λοιμὸν ὅλας θοινήτορα χέρσου, 
πρὶν πατέρων νεαρᾷ σχᾶπτρον ἑλεῖν παλάμα" 

οὗ δέ σε νὺξ ἐκ νυχτὸς ἐδέξατο" δὴ γὰρ ἄναχτας 

τοίους οὐχ ᾿Αἴδας, Ζεὺς δ᾽ ἐς Ὄλυμπον ἄγει. 

242. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

Οἴδε πάτραν, πολύδαχρυν ἐπ᾽ αὐχένι δεσμὸν ἔχουσαν, 
δυόμενοι, δνοφερὰν ἀμφεθάλοντο χόνιν" 

ἄρνυνται δ᾽ ἀρετᾶς αἶνον μέγαν. ᾿Αλλά τις ἀστῶν 

τούσδ᾽ ἐσιδὼν θνάσχειν τλάτω ὑπὲρ πατρίδος. 

248. ΔΛΟΛΛΙΟΥ͂ ΒΑΣΣΟΥ͂. 

ΝΥ.» 

«ωχίδι πὰρ πέτρη δέρχευ τάφον' εἰμὶ δ᾽ ἐκείνων 

τῶν ποτὲ Μηδοφόνων μνᾶμα τριηχοσίων, 
; Θέ .- Ὁ , ., , 

οἵ Σπάρτας ἀπὸ γᾶς τηλ οὗ πέσον, ἀμόλύναντες 

Ἄρεα χαὶ Μῆδον καὶ Λαχεδαιμόνιον. 

Ἣν δ᾽ ἐσορῆς ἐπ᾽ ἐμεῦ ἰοδόστρυχον εἰκόνα θηρὸς, 

ἔννεπε" « Τοῦ ταγοῦ μνᾶμα Λεωνίδεω». » 

244. ΓΑΙΤΟΥΛΙΚΟΥ͂. 

Δισσὰ τριηχοσίων τάδε φάσγανα θούριος Ἄρης 
ἔσπασεν ᾿Αργείων χαὶ Λαχεδαιμονίων; 

ἔνθα μάχην ἔτλημεν ἀνάγγελον, ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ 

πίπτοντες" Θυρέαι δ᾽ ἦσαν ἄεθλα δορός. 

ἈΝΤΗΟΙΘΟΘΙΜῈ ΡΑΤΑΤΙΝἊῈ 

241. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚ ΒΙΠΟΝΗ. 

ϑοχοθηΐ 68 [6 ΒΌΡΘΓ, ῬίΟΙ οι δθ6, ῥδΐθι, βοχοθηξθβ πιαίοτ 

Αἰ οἴα 510 1-ἸΔοογαυ ΟΥΪΠ65 : 

ἱπΡ6η86. πυΐγι οἷ 5 Ἰατηθηΐδί5-65:., τη 5 ἀρ 

ΒΟ] οοϑ15 ἴγαπι ΒΌΡΟΓ οδραΐ ρα Ύ γθμα. 

Μαρπὰ υθιὸ ΖΕρυρίυβ βυδιη υυΪβϑὶξ ΘΟΤηδ ΠῚ, 

οἱ ἰαΐα ἙΌΓΟΡΟΒ ἱπσογηϊξ ἀογηι8. 

Εἰίιηι ᾿ρ88 ὁὉ Ἰαοΐι πη οὈδουγαΐα Πιηἃ 

δοῖτα οἵ οαἸοβίθϑ βοιηὰ5 γο αυϊῇ, 

Ῥου δε δηΐηιὶ Ρρϑι ρδβίθμι (οΐϊι5 ἀθυογδίγοο τὴ γϑρίοηΐ5, 

Ῥυϊαβααδηι ραίσαμη ᾿υ 6η1}} βοθρίγ τη ργΘ ΒΘ μου 68 ρδ]ΠἸᾶ. 

Νοὴ (ἀπιοη [6 ποχ ὃχ ποοία δχοθρὶξ : οουΐο ϑηΐπὴ ΓΟΡῸ5 

[8165 ποη ΡΙαἴο γαρὶέ, βοἃ Τυρίίον ἴῃ ΟἸγτραπι ἀποῖί. 

942, ΜΝΑΒΑΙΠΟΞ. 

ΗΙ ραΐνίαπι, Ἰδοῦ πποβαμη ἴῃ 60}10 υἱμοῦϊαπι μα θδηΐθιμη, 

ἸΙθογαπίθβ, πίσταπι ἱηἀυθυαηΐ ΡΟΥΘ ΓΘΙΩ : 

τοι ]ογαπέ δαΐθπι υἱγέα 5 Ἰδσάθμι πιᾶσπᾶπι. 98 ῃὶ 4υΐβαι8 

Πο566 ἰπαϊ [18 τουτὶ βυβέϊποδί ρνὸ ρδίνία, [ αἰνίαπι 

243. ΠΟΙ ΒΑΒΘΒΙ. 

Ρῃοοίουπι μαχία βαχαμη ΘΟΥη6. ἔπτη απ : βι1 ΠΠΟΓΌΤΩ 

οἰ Μοαοβ- ον Ποϊθηΐαπη πιοηυτηθηξαπη ἐγθο πΟΓΠῚ, 

4ὑἱ βραγίω ἃ ἔθυγὰ ργΌου] οὁοουθαθγαηΐ, ἃΡ1-ἔγοσθγα -ἰπῖρο- 

Μδνί5 (οἢ) Μεάϊοὶ οἱ 1,δοραςομοηϊ!. [τὰ 

51 δαΐδπι δάϑρθοίαϑ ΒΡ υ π|6 ροϑίξαμη θ6}}ι80 Παγὰ θὰ 

ἀϊοϊίο : « οἶδ πιοπυμηθηΐαπι 65 1 θοηϊᾶδο. » [ἰπιασίηθῃι, 

,ἀά. ΟΕΤΌΠΕΟΙ. 

Βίποβ ἰγθοθηΐογαπι ᾿.08 δα ϊο5 ἱπηροίποϑιβ ΜΔΓΒ 

βέγίηχι! Αὐρίνογαμῃ δ 1δοθ ἀδουο ἢ] ΟΓ μη, [ϑΈΡ6Ι ΔΙ πη 

ἈΒῚ ρα σηδ ΠῚ 55 0ΠΠ|}Π}118 6-418-ΠΘΙ0-ΘΥαϑι Πα ΠΟἷ 5, 4110}5 

οδδοηΐοβ : ΤὨγτθο δαΐθηι ογᾶπί ργοθγηΐαπι ΒΕ]. 

.- 

φήτ. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΧΝΙΙ, 

εἰ γορε Ῥιοίεπιωο. 

ῬΊανιμα ἴθ, ΡιοΙομηθ, ρᾶΐον, ἴδ Ὀ] ΓΙ ηγὰ ΠΙδῖῸΡ 

Ὠοῆενιῖ, ἴθηθγὰβ ἀἸ]αοουὶα ΘΟΠΊΔ5. 

ΑἸτον αὐ Π6 ἴσπβ βραγϑὶς 51] ραϊνγα πιλ] το 

806 εογοηδΐαμῃ ΜΆΡ8 ΠΟΏΟΥῈ ὁδρι. 

ψυϊοὶι εἰ ΖΕρυρίαβ ἸαυΠταλῖε5. νθβῖθ Θὰ ρ}}108.» 

Επιιορᾶν δομαῖ Ῥ] απ οι ιι5 Δ. 0]ἃ ἀοηλι5, 
1088 οἰΐαπι {γἰϑί θη ἰοϑίδῃβ οα] ρῖπα ᾿αοιιπὶ 

διάονα ἀδβογαϊὶ Ταιηὰ ΡΟ] 486 Υἱδπι. 
Ῥεβιὶβ ἴ6 σαρυΐὶ ρορυϊαπι ἀδρᾶβῖα,, ΡΥ] 5418 πὶ 

ΑΟΟΙΡΟΓΟ5 ἤν ηὶ βοθρίγα ρᾶῖθυ πᾶ ΠΊδηϊ. 
ΝΟ ἃ ποοῖθ ἰδπιθὴ ἰ6 ΠοΧ πηλποὶ δ] [οι ἃ : Γ6565 

Νοὴ Οἴοιιβ5 [8165 5βϑὰ Ζου 5 δι}]ὰ νοοδῖ. 

2. ΜΝΑΒΑΙΟΖ, 

ἐς ἰὶς φιιὶ ααἱ ΤΙιον πιοργίας ομπὶ Πεονίάα οσοιιδεογιιπί. 

Οὐ μιν πὶ, 7 {γἰδῖ6 ᾿αριη) σοΡ 66 ἰΡΔΠΘὨΓΘΙῺ, 

Αββονεῖῖ, Ἰαοοὶ μος ἄρθθρο ἰθοῖα ΘΟ ΠΟΥ 8, 

ψινται5 πιϑυῖτο οο] ρου ηγα. Οὐ 540}5 65. ἰη46 

(κυπο, ππουῖααθ ἃυὰς ἴὰ φυοάυα ΡΙῸ Ραϊγία, 

οἡά3. ΒΑΒ51; 

εἶς ἰϊδάϊοπι. 

Οὐθῖη βρθοῖδβ τι} πὶ 50}} Ρ]οοἷ δ γὰρ6, ἱγθοθηΐῖοϑ, 
ΥἹ αυογιπὶ ΜΕ ἰοΐ ρογίεγα, ἴεβο. 

ΟὐςουθιοΓο ΡγΌΟΙΪ 1 ἈοΘἀδ ΠΟ ΠΘ 7 ΡΥῈ8 α θι15 ΟΠΊΠ 5 
ϑραγίῳ οἱ Ῥεγβᾶυιηι βἱοὐἷα Μαν 5 Βορ οὶ, 

Ἑοτία ἀτιοθπὶ 4υδου 5 ἢ 8115 'ρ56 Γιβοηϊάα πηδρηνι8 
1510 ἀδδίσῃαϊ χαθια ἔδρα ἴαϊνα Ἰοοο. 

φἠά, οπτῦτιοι, 

εἶς ἰἰφάϊθηι. 

Νο5 δχ ραγίβ Υἱγοὸβ φοπη 511 υἴγααι6 ἰΓεοθηο 5 
Μδ15 ἴετιιβ, ἀτρῖνοβ οἱ 1,δοοάςπΊ ΠΟ 8. 

Ὅς ΤἬγγθὰ σου δ οὐαὶ, ἰδπὶ [ΟΤΈΪ 15 Ὁ 18. 
Νυπῦμυδ αὐ ρυρηδε ΠΘΠΊΟ 5: υ οτῖς, 



ΟΑΡΌΤ Ὑἱι. ΕἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΚβεΕρΡΌΓ ΒΑ Α. 

245. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ὦ Χρόνε, παντοίων θνητοῖς πανεπίσχοπε δαῖμον, 
᾿ ἄγγελος ἡμετέρων πᾶσι γενοῦ παθέων" 
ὡς ἱερὰν σώζειν πειρώμενοι Ἑλλάδα χώρην, 

Βοιωτῶν χλεινοῖς θνήσχομεν ἐν δαπέδοις. 

340. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Ἰσσοῦ ἐπὶ προμολῇσιν ἁλὸς παρὰ χῦμα Κιλίσσης 
ἄγριον αἵ Περσῶν χείμεθα μυριάδες, : 

ἔργον ᾿Αλεξάνδροιο Μακηδόνος, οἵ ποτ᾽ ἄναχτι 
Δαρείῳ πυμάτην οἶμον ἐφεσπόμεθα. 

2471. ΑΛΚΑΙΟΥ͂. 

Ἄχλαυστοι καὶ ἄθαπτοι, ὁδοιπόρε, τῷδ᾽ ἐπὶ " τύμδῳ 
Θεσσαλίας τρισσαὶ χείμεθα μυριάδες, 

[Αἰτωλῶν διηθέντες ὃπ᾽ Ἄρεος ἠδὲ Λατίνων 
οὺς Τίτος εὐρείης ἤγαγ᾽ ἀπ᾽ Ἰταλίης, 

Ἠμαθίη μέγα πῆμα᾽ τὸ δὲ θρασὺ χεῖνο Φιλίππου 
πνεῦμα θοῶν ἐλάφων ᾧχετ᾽ ἐλαφρότερον. 

248. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Μυριάσιν ποτὲ τῇδε τριηχοσίαις ἐμάχοντο 

ἐχ Πελοποννάσου χιλιάδες τέτορες. 

249, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ὦ ξεῖν᾽, ἄγγειλον Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε 
χείμεθα, τοῖς χείνων ῥήμασι πειθόμενοι, 

2580. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἀχμᾶς ἑσταχυῖαν ἐπὶ ξυροῦ “Ελλάδα πᾶσαν 

ταῖς αὑτῶν ψυχαῖς χείμεθα ῥυσάμενοι. 

Φ0,. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

"Ασόεστον χλέος οἵδε φίλη περὶ πατρίδι θέντες 
᾿χυάνεον θανάτου ἀμφεδάλοντο νέφος. 
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245. ἘΠΌΒΡΕΜ. 

Ο ΤΟΙΡΙ8, ΟΠ ΠΙ σΘΠΔΓΌΤΩ ΓΟΥΌΠῚ ἰηΐο τη τ 4165 ἸΠΒΡΘΟΐΟΥ 

ΠΌΠΟἷ 5 ΠΟΒΕΓΔΓΌΓΩ ΟἸΊΠΪ 5 Θϑ[0 ΦΟΓΙΠΊ ΠΤ ΠῚ, [ἄθιι8, 

αὖ ΒΔΓ Τὴ ΒΘΙΎΔΙΓΘ οοηδί ατέθοδπὶ [6] ΠΓΘΠῚ, 

Βαοίογαμῃ ἱποὶ (5 του αἰ -ΒΠλ18 ἴπ ΔΥΥΪ5. 

246. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚ ΒΙΌΟΝΙΗ͂Ι. 

᾿δϑὶ δά Ῥγογη πη ϊα8., τη. }8 ΡσΟρο Παοίαμῃ ΟἸΠ εἷς 

οἰθγ τη, ΡΘΥΒΔΓ ΙΓ ᾿ΔΟΘΙΏΙ5 ΓΤ τ 65, τ] 0» ἐν, 

ΟΡ ΑἸοχαπανὶ Μδοθαοηΐβ, 4υϊ οἸΐπὶ τοσὶ 

Ῥαγῖο Ῥ6Γ Ὁ] ΕἸ πᾶ υἱδπὶ Δ οβἰ μι18. 

247. ΑΙΟΕΙ͂. 

ΝΘ Ρ]ονγαίϊ π6 0 ΒΘΡΌΪΕΪ, ο υἱαΐου, ἢδ6 ΒΌΡΟΙ Ρ]ηΪ 6 

ΤΉ 55811.0. ἔδυ μδὸ ἰΔΟΘΓΏ 115 Ταντδθ 5, 

ΖἘΕςοΙογαπι ἀοιηἰἰ ἃ Ματίθ δίψα 1, που τα 

405 ΤΙΐ5 Ἰαΐα δἀἀαχὶξ 80) Τα] ἶὰ, 

Ἐτηδίῃίς ἰηρθηβ ἀδηγηὰπι : {16 δαΐθπι διᾶδχ ΡΠ Ιρρὶ 

βρ᾿Γ 5. ΔΊ ΠΠ 115 ΟΟΥΥἷ5 ἀυ αν υθἱοοίι5. 

248. ΒΙΜΟΝΙΌΙΒ. 

Μυτγίδαϊθι5 οἰΐπι ἴο οαπη-ἔγθοθ πη 15 ΤΊ ΠΟΘ ΒΟΥ ΘΓ τιηξ 
6 ῬΘΙΟΡΟΠΠ650 ΠΠ]ἶὰ οἱγογιην φαδίξιογ. 

249. ἘΣΌΒΡΕΜ. 

Ὁ Ποβρ65, πυμοῖα 1,Δορ ΠΟ ΠΪ15 Π05 Πίος 

ἴδοογθ, δογυγῃ ᾿οσῖ 5 Ρᾶγοηΐοθϑ. 

2500. Ε]ΒΘΕΜ. 

Ιη δοῖθ βίδηξεπι πουδοῖ]δ Ογεοεἰάπι ἰοΐδ ΠῚ 

ποϑέγ 5 ̓ΡΘΟΓΌΠῚ ΔηΪΓΊΔΡῚ15 Ὁ -ΒΟΥΎΔΥ ΠΉ15, ᾿7 ἸΔΟΘΙΆΠ5. 

251. ΕΠ ῦΞΡΕΜ. 

[ποχϑίϊηοΐαπη. ἄθοι5. Πἰ 51:10 Ροβίψιδπι ρδίγίδο οἰγευσηᾶθ- 

ὨΪσΤΑΠῚ ΤΠΟΤ 5 510] ἱπἀπογαηΐ ΠΕ ΌΘΙ : [ἀογυηί, 

“ἠδ. ΘΕΥΌΤΙΟΙ, 

εἷς ἰἰδάεπι. 

Τεπρυ5 (Ὠᾶπη4ι16 ΒΟΠλΪπιιπὶ Ομ ποῖο5 ΠΕ ΓΟΒΡΙΟΙ5 δοίτβὸ 

5 σηϊῆοα ρορυ}5 μθθο πιαϊὰ, {85 ΡΑΙΪΠΊῸΓ. 

Οπιηΐα ἄσπι ἴδοϊπιι5., μῈ ΟΥεθοῖα βουυϊαῖ, θοοα 
᾿Αοηΐδξ ΡΟ ]οτῖβ γ]}Π 005 ἹΠΊ ΠΟΥ ΠΤ. 

«ό4θ. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ. 

Αἀ πᾶσα (ογγοίαπη ποὴ ἰοηρα βη 5 [55], 

Ἠΐς 51ἴὰ Ῥουβαγαπι μ}}}1ἃ τη! ᾶ 511Π1115. 

Ἐδοὶϊ Αἰεχαπάον Μδοβάο, ἀππὶ οἰαββίοα γορὶβ 

ΠΑΥΙΪ βεζαϊπηυν ποηὶ ΤΕἀϊ Γᾶ ΤηδΠι5 

ἡ. ΑΤἸΟΖΕΙ, 

εἰ ἐγ φίπία πε ίϑιις, φαὶ ΡΠ ΐρρο ροϑίθγῖθγε 

τερπαπίε οεοϊἀογιηί. 

ΜΉ] υὐἰρίπία Μαςεάδπι ἀς σοῖς, υἱδίου, 

Ἠΐς πεο δεῖα 5ιι15 πος τυπιυ!αῖα Ἰδοθηΐ : 

Οταπάο τραϊαπὶ ραίτῖδ. Οὐο δταπάϊα υεῦρᾶ, ῬΏΠΙΡΡΕ, 

ἈΝΤΒΟΙΟΟΙΔ 1. 

Ναης ἴα ἢ ΠΆ ΠῚ ΟΕΓΥ5 ΟΟΥΟΓ 6666 [Ἐ]5. 

φήϑ. ΒΙΜΟΝΊΘΑ, 

αἶε ἐὶς φιὶ πιογέμὶ σιπὲ ααἱ ΤΙΣ πιοργίας. 

ΤῈ ἀδοῖθβ σαπίαπι ρυρηδγαηΐ μ}}}}1}0115 ἰδῖϊο 

Ἐχ Ῥεϊορὶβ ἰευσγᾷ σουῦρογὰ τη}}}6 υαῖου. 

249. ΕΟὔΒΡΕΜ, 

εἷε ἰἰφάίεπι. 

Νοϑβ ἢΐο 6556 51105 ϑραγίω αἴθ, 4υιξθϑιιπηι5, ΠΟΘρΡ68» 
Θιαηι ἴδοϊηγιιβ ργοπηρὶο σου αιοά ἰρθ8 [}εΐ. 

250. ΕΥΌΒΡΕΜ, 

οἷο ἰἰδάεπι. 

μὲς 5ἰἴα ἴυγθα 5 πηι15, 4115 Υἱ νας τοἀθπιρία οί» 
Οὐπὶ Ἶᾶπι 5} οὐ] γο Οτοῖα ἰοία ἰογεῖ. 

451. ΕΒΡΕΜ, 

ἐε ἰϊσάϊεπι. 

15ἴοβ, ἄυπι ραίτοα ἀεουβ ἱπηπιουία! 6 ἰΔΡογδηΐ, 

Τηνο νεῖ πἶψγα πα} 6 5ῸΡΓΘμὰ (165. 
2 



822 ἈΝΤΗΟΙΟΘΙἍ ΡῬΑΠΙΑΤΙΝΕ 

Οὐδὲ τεθνᾶσι θανόντες, ἐπεί σφ᾽ ἀρετὴ χαθύπερθε 
χυδαίνουσ᾽ ἀνάγει δώματος ἐξ ᾿Αἴδεω. 

262. ἈΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Οἵδ᾽ ᾿Αἴδαν στέρξαντες ἐνόπλιον, οὐχ, ἅπερ ἄλλοι, 

στάλαν, ἀλλ᾽ ἀρετὰν ἀντ᾽ ἀρετᾶς ἔλαχον. 

958. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Εἰ τὸ καλῶς θνήσχειν ἀρετῆς μέρος ἐστὶ μέγιστον, 

ἡμῖν ἐκ πάντων τοῦτ᾽ ἀπένειμε Τύχη" 
“Ἑλλάδι γὰρ σπεύδοντες ἐλευθερίην περιθεῖναι 

χείμεθ᾽ ἀγηράντῳ χρώμενοι εὐλογίη. 

254. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Χαίρετ᾽ ἀριστῆες πολέμου μέγα χῦδος ἔχοντες, 

χοῦροι ᾿Αθηναίων, ἔξοχοι ἱπποσύνη, 
οἵ ποτε χαλλιχόρου περὶ πατρίδος ὠλέσαθ᾽ ἥδην 

πλείστοις “Ελλήνων ἀντία μαρνάμενοι. 

284 ὅς ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Κρὴς γενεὰν Βρόταχος Τ᾿ Ὁρτύνιος ἐνθάδε χεΐμαι, 
οὗ χατὰ τοῦτ᾽ ἐλθὼν, ἀλλὰ χατ᾽ ἐμπορίην. 

285. ΑΙΣΧΥΛΟΥ. 

ΚΚυανέη καὶ τούσδε μενέγχεας ὦλεσεν ἄνδρας 
Μοῖρα, πολύῤῥηνον πατρίδα ῥυομένους. 

“Δωὸν δὲ φθιμένων πέλεται κλέος, οἵ ποτε γυίοις 
τλήμονες Ὀσσαίαν ἀμφιέσαντο χόνιν. 

250. ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 

Οἴδε ποτ᾽ Αἰγαίοιο βαρύδρομον οἶδμα λιπόντες 
᾿Εχῥατάνων πεδίῳ χείμεθ᾽ ἐνὶ μεσάτῳ. 

Χαῖρε, χλυτή ποτε πατρὶς ᾿Κρέτρια" χαίρετ᾽, ᾿Αθῆναι 
γείτονες Εὐδοίης" χαῖρε, θάλασσα φίλη. 

ΠΘΩῸΘ τηογξιϊ βϑιηΐ τηνι, Τα ΐρΡ6 605. Υἱγίι8. 5ΌΓΒΕΠ 

Βοποϑίδηβ ἀποὶϊξ 6 ἄογμηο Ρ]αἰοπίβ. 

252. ἈΝΤΊΙΡΑΤΈΙ. 

ΗΙ 4] πιογίθπι ἀ1]|6 χθγιπί ἱπ- Δύση Ϊ5 οδϑιυμιαηι, μον, (188 

ΟἸΡΡαμα, 56 ρ]ουί πη. υἱγ {18 ρτὸ υἱγέα!α βου {1 ϑαηΐ. [4], 

2403. ΒΙΜΟΝΙΌΙΒ. 

51 ῬΌΠΟΙΓΘ τ σὶ υἱγέι 8 ῬᾺΓΒ. δϑὲ τηδχίτηᾶ, 

ΠΟΡΪ5. 6Χ οπηηἶ 5 ΠΟ ἱροῦ νι Ἐογίιηᾶ : 

τοῖο δηΐπὶ ΡΥΓΟρογδηΐοβ Π ογίαΐθι οἰγου δ 6 

Δοθπιι18 ἱπημηδγο βο  ΠΠ1 αἱοηΐοβ Ἰδᾶθ 

2ῶδή4. Ε]ΌΒΌΕΜ. 

ϑαϊνοία υἱνὶ -- [οΥ Εἰββί πη ρα σηδο ἱησθηβ ἄθοιιβ δαορίϊ, 

᾿άνθηθϑ Αἰ μθηἰθηβίαμι, θα ο!]θπΐθϑ5 ϑαυϊίαίξα,, [υϑηζαίομι. 

«αΐ οἰΐπν Ῥυ] ΟΠ γοβ-ὉΠογοβ- ἀποθης ργὸ Ῥαΐγία δην 8ἰ5ε15. [ὰ- 
Οα )-Ῥ] αΤ  Πη18 αγοοῦιμ δάνογϑὶ ἀθοογίδηΐοβ. 

δή", ΕΠΌΒΡΕΜ. 

Οτοίθηβὶ5 σθῆθγο Βγοίδονιι5 ΟοΥγἶ 5 ῃἷο ἰδοθο, 

πΟὴ ἃ ὁδιϑἃ Ὠυο-Ῥγοίθοί8, βοἃ δὰ τηϑγοδίθυδη). 

255. ἜΒΟΗΥΙΙ, 

Νῖργα οἰϊδιηι Β05 (Ογ ΕΠ ογ-Πιϑί8-ϑυϑεηθηΐθ8 ρου ϊξ υἱγὸβ 

Ῥαγοᾶ, Ῥϑοογο- αν θη ρμαίσίαπι ἀεί ηἀρηΐοβ. 

Ὑίναχ δαΐθμῃ ἰη ογθιηρίογιπι βίδξ ᾿δι18, αὶ οἰ πὶ ΤΘ ΠῚ.) }8 

βίγοηϊ!: Οβϑῦχῃ ἱπάπουπαηΐ ΡΟ ΪΎΘΓΘΙΏ. 

256. ΡΙΑΤΟΝΙ͂Β.. 

Ηἰ φυοπᾶδιη ΚΕ δἰ Π]ΔΥ 15 στ υ ΒΟ ΌΤΩ ΠΟ ΠῚ τεντίγδνκο; ὁ 

ἘΘθαίδπογιπι οατΡῸ ἰδοθυηι8 ἴῃ τηράϊο. 

ψα16, οἴαγα οἰΐμῃ ραΐγϊα Ἐγοίτία ; γα]θίθ, Αἰ 6 η8 

υἱοῖπθο ἘΌΡΟ ΘΟ ; Ὑ816, τη 6 ΟΔΥΈΠΙ. 

864 ΠΑ 5[6 θυ θυ ἰδηλθῃ : ἤδηὶ [ἀοία σΘ] ΘΟ Δ ἢ 5 

Α ϑιγρ1151}105 ἔαπιὰ γϑάποῖῖ ἀαΐβ. 

αὔ2. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ, 

αἰε ἰϊδίοηι. 

ἨΐβΒ αυῖθι5 ΟΥοι5 δραὶ βοπηπὶ νἷθθ, μᾺ}]ὰ ΘΟ] Π]ηἃ, 

564 ῥγοιϊαπι υἱγῖιι5. ΘΧβΕ} 1 ̓ρβὰ δυϊ, 

“53. ΒΙΜΟΝΙΠΖΕ» 

εἶδ ἰἰδείοπι. 

Μαχίνηα Υἱγίυ 15 δὶ ρᾶγ5., θ6Π6 ΡΟΠΘιΘ νἱϊδηη 

ΝΟ} 15 ρυοῖραθπι ἴαϊα ἀθάογα ἀθοιβ. 
Ῥὰ ΠῚ ῬΙΟΡΘΓΆΠΊι5 ΘμΐπῚ,, ἤεγοὶ πῈ ΟΥοῖᾶ ΒΕΡ νᾶ 

ΗΪοὸ βιυππητι5 δίθυηδ ΠΟῚ 51η6 ἰαυά6 511], 

οδή. ΕΠΌΒΡΕΜ, 

εἰ Α{]ιομϊοποὶτηι Ριοριιφπαίονίδιις. 

Ὀθογοριἀὐπι βα] νεῖ βσθπιιβ,, ρἰ οηἰβδίπια ΜΑγΕΪ5 

Ῥεοΐοτα, Ὀ6]]Π Προῖθπ 5. αιιο5 οοἰθργανῖ ΘΖαι8., 
Οὐουιπὶ ἤογθη τὶ ῬαιΓΙο δϑὶ ἱπηρθηβα ἢν θηῖιιβ 

ῬΙυγ πιὰ δἴδη5 οοηΐγα Ὠ}}}1Δ Οτα)υσοηύηι. 

45. ἘΞΟΗΥΙΙ, 

ὁ ΤΙιοσοαίονιπι ρνοριιπαίονίδιι. 

Ηοϑ 4046 Πἰστᾶ ΥἹΓῸΒ ΠΊΟΥ5 ἃ δ᾽ 1} ΡΠ ροϊθηία5 , 

Ῥυμὶ οογίδηξϊ ρθοου 5 ἀϊνῖτα ΡΓῸ ραϊνία, 
Ἑονἤδσαο ᾿ἱηνοϊαπὶ Οββθο Ρυΐνοτα π ΠΗ Γᾶ : 

564 Ἰδ115 ροβὲ εἴϊαπι ἔππογὰ υἶνὰ τηδπεῖ. 

“50. ῬΙΆΤΟΝΙΒ. 

Ἑοβαϊδηύπι πιθάϊα πο5 ᾿ς γαρίοηα ἰδοθηλι.5., 
Ἐογτ5 ἃ Ἔσο ἴυτρα ργοΐεοϊδ βα]ο. 

ΕΥΡΟ ῥὈγίβοα ναϊδ ᾽δπὶ πηδῖο Ἐγθίσῖα, τὰ 46 υγ}5 
ΡΑἸ]α 5 Ἑυθο ργοχίπηδ, ἴχαιιθ ΠιδιῸ, 



257. ΑΔΗ͂ΛΟΝ, 

Παῖδες ᾿Αθηναίων Περσῶν στρατὸν ἐξολέσαντες 
ἤρχεσαν ἀργαλέην πατρίδι δουλοσύνην. ᾿ 

268. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Οἵδε παρ᾽ Εὐρυμέδοντά ποτ᾽ ἀγλαὸν ὥλεσαν ἥδην 
μαρνάμενοι Μήδων τοξοφόρων προμάχοις 

αἰχμηταὶ πεζοί τε χαὶ ὠχυπόρων ἐπὶ νηῶν" 
χάλλιστον δ᾽ ἀρετῆς μνῆμ᾽ ἔλιπον φθίμενοι. 

2869. ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 

Εὐδοίης γένος ἐσμὲν ᾿Ερετριχὸν, ἄγχι δὲ Σούσων 
χείμεθα- φεῦ, γαίης ὅσσον ἀφ᾽ ἡμετέρης! 

200. ΚΑΡΦΥΛΛΙΔΟΥ͂. 

Μὴ μέμψη παριὼν τὰ μνήματά μου, παροδῖτα " 
οὐδὲν ἔχω θρήνων ἄξιον οὐδὲ θανών. 

Ὑέχνων τέχνα λέλοιπα᾽ μιῆς ἀπέλαυσα γυναιχὸς 
συγγήρου᾽ τρισσοῖς παισὶν ἔδωχα γάμους, 

ἐξ ὧν πολλάχι παῖδες ἐμοῖς ἐνεχοίμισα κόλποις, 

οὐδενὸς οἰμώξας οὐ νόσον, οὐ θάνατον, 
οἵ με χατασπείσαντες ἀπήμονα, τὸν γλυχὺν ὕπνον 

χοιμᾶσθαι, χώρην πέμψαν ἐπ᾽ εὐσεδέων. 

2601. ΔΙΟΤΙΜΟΥ͂. 

Ἷ πλέον εἰς ὠδῖνα πονεῖν, τί δὲ τέχνα τεκέσθαι. 

ἣ τέχοι, εἰ μέλλει παιδὸς δρᾶν θάνατον ; 

᾿Ηϊθέῳ γὰρ σῆμα Βιάνορι χεύατο μήτηρ" 
ἔπρεπε δ᾽ ἐχ παιδὸς μητέρα τοῦδε τυχεῖν. 

2602, ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ͂ ΒΟΥΚΟΛΙΚΟΥ͂. 

Αὐδήσει τὸ γράμμα τί σᾶμά τε χαὶ τίς ὑπ᾽ αὐτῷ. 
Γλαύχης εἰμὶ τάφος τῆς ὀνομαζομένης. 

2608. ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΤΗΙΟΥ͂. 

Καὶ σὲ, Κλεηνορίδη , πόθος ὥλεσε πατρίδος αἴης 

σΑΡῸΤ ὙΠ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. ᾿ 328 

257. ἸΙΝΟΕΒΤΙ. 

Ῥαοεῖ Αἰ Ποηἰδσηβίαση ῬΟΥυΒΑΥΌ τη δχϑγοϊία ἀο]οΐο 

ῬΓΟΡΟΪβαυαηΐ ἀυγδμῃ ἃ- Ῥαΐγῖα βου υ 6 ΠῚ, 

258. ΒΙΜΟΝΙΘΙ5. 

ΗἸ δὰ Εὐγγτηθαοπέθῃι οἸΐπὰ Που ἄδην ρου! ἄθγ ᾿ανοηξαΐθιη 

ἀθοογίδηΐοβ Μράογιμι βδριἐδυϊογιιπι οαπη-δηΐοδίρηδηϊβ, 

Βο]]αΐογοβ οἵ Ῥοάοβίγοϑ οἕ οἰ Εἶβ ἴπ παυθα8 : [πηουέαϊ. 

ῬΌΪΟ ΠΟΥ πη τὴ δυΐθπι υἱγίι 8 τη πατηθηΐατη ΓΟ Ζαθυηΐ 

259. ΡΙΑΤΟΝΙΒ. 

Ευθα δ Θ6Π5 5ΌΠΏ15 ἘΤΘΙΓΙΘἢ515., ΡΓΟΡΘ Ὑ6γῸ ϑ58 

᾿δοθιηιβ : ἢδα ! ἔογτὰ Ζαᾶπῃ ΡΓΌΘΠΪ 80 ποϑίγα ! 

200. ΟΛΒΡΗΥΠ1104Ε. 

Νδ ἱπαση Υ}8 ῬΓΟΘΓΊΘἢ5 ΤΠ ηΐᾶ τηρᾷ, υἱδίου :᾿ 

ΠΪ ἢ] ΠΑ Ρθ6Ὸ σου εθι5 ἀϊσηππι πὸ τηογέσιβ φαϊάθῃη. 

Ναίΐογαχα πδίοβ ΓΘ  Ζαΐ ; ἀπ ἔγαϊξ 5. 5 ΠῚ Τα] 6 Γ6 

4{ι26-ΤηΘΟΌΓη-ΟΟ ΒΘ ηαΪ : (6 Γηἷ5 ΠΡ 5 ἀραὶ σΟὨΪ ρα}, 

ὉΠ46 5ϑθρίτι5 ῬΌΘΓΟΒ 'π Τη60 ΒΟΡΙΥΪ βἰπα, 

ΠῸΠΠῸ5 ἀΟΙΘΠ5. ΠῸῚ ΠΠΟΓΘΈΠῚ., ΠΟῚ ΤΟΓΐθ τη : 

4ϊ τὴ ἔπ 515-1 [6 γ 115 ἴῃ ἀθυηηθυη,, ἀυ] 6 ΠῚ ΒΟΙΊΠΌΠΙ 

ἀοττηϊξαμ, ἴῃ βϑᾶθῃ γοϊβουιηΐ ῬΙΟΓΌΠΙ. 

2601. ΒΙΟΤΙΜΝΙ. 

Ουἱὰ ᾿αναΐ ἴῃ ρμαγίυτ ΠΟ Θπ ἸΔΌΟΓΑΓΘ, αυϊὰ ΠΡΘΓΟΒ Ράγθιξ, 

οἰ- σας ρΡΘρογουῖξ δἱ [αΐα!ο οδέ ριιθυὶ υἱβογθ τηουίοπη ἢ 

Φαγθποῦΐο δηΐπὶ ἐυμηα]α ΒΔ ΠΟΥ Θοηροϑϑὶί τηδίου : 

ἀροθθδέ υϑτο ἃ ρυθιο πιδίτὶ ἰᾷ ορέηρογο.. 

2602, ΤΗΕΟΘΕΙΤῚΙ ΒΌΘΟΠΙΟΙ. 

ἘπῈΠΟΙ͂ΔΌΙΣ Εἰ]05 φαοα 5} ΒΘΡΌΪΟΓα ΠῚ οἵ 4115 58} 60 

ΟἸδιοθβ βύχῃ ἐσ πλ}}} 5 1Π1π|5 Ἰπο] ες. 

2603. ΑΝΑΟΘΒΕΟΝΤΙΒ ΤΕΙ͂Ι. 

Εἰ 6, ΟἸοαμπογῖάα, ἀδβιἀογίυση ρογα!αξ ραΐγι {61} 015 

257. ἸΝΌΕΒΤΙ, 

ἐς «εἰιονιϊεποίπε ργοριρπαίογιδιι. 

Ῥδυβᾶγαπι Υἱο 5 Ἰθριοπ ι5. Αἰτοα ρα θ65 

Βθυυα ἃ Ραϊγια ἀθγῖριθγα ἰυρυηι. 

258. ΞΙΜΟΝΙΌΖΕ, 

εἶδ ἐς φιιῖ οἰιπὶ Οἰπιοηθ ααἱ Ετω"γηιδείοπίεπι ζογεϊί6 

[εοεναπί. 

Ηΐς 5ἰΐα,, αι οὔδϑᾶ εδῖ δριιά Επνγπιθάοηϊα Ἰανεηΐαβ, 

Εογιϊα ἀσπι ἰεγυῖβ "611 τηδτῖαα βογῖΐ, 

Ῥυϊπγᾶ 585} ΠῚ ΥῚ σοηΐγα βἴδηβ ἀρπηῖηα Μοὶ : 
Εὸλ πυπο ΡΓῸ πη [15 πηοῦῖαα ποιηθη ΒαΡοὶ. 

3259. ῬΙΙΑΤΟΝΙΒ. 

Ἑυθοῖβ πιο ΠῸ5 πιἰδιὲ Ἐγείγίὶα,, ϑϑα ἰΔΟΘΠΊΙ5 

ϑαϊ ΡΓΟΡΘ, 5εἀ ποβίγα χυᾶπι ργοοι] ἃ ρϑίγϊᾶ. 

200. ΠΑΒΡΕΥΤΓΙΡΙ5. 

Ηος ἰἀμυϊο ἰδοῖϊαπι π6 Π16 σομΐθπηηθ, Υυἱδίου : 

ΝΥΑπὶ πὸ πιοῦῖθ αυϊάοπι 5005 ἰδουυμηδηιϊΐᾶ πιθᾶ δϑῖ. 
Ἑδοῖΐυβ ἀνὰ βθπὰϊ πλυϊαϊα ΘΟ ηἾ56 ΠΏ αΌΔΠΙ ; 

ὙοΓπᾶ ἴοτὶ ΞΡ 65 ἔάδγε Ἰυαποῖα πηθᾶ εϑβί; 

ὕπάε 5ἷπὰ ἀμ ]ς65 σεβίαυ! 5:06 πϑροίθϑβ, 

ΝΆ 5 εχ 1115 τπιοσία πιᾶϊονα ἀο] 65. 

ΗἹ ἴαοιῖ5. πιθ σἰτα 58 5 ΤΉ ΒΘ θθαΐαβ 
Αἀ βάθος, Βαθιϊαϊ 4085 51π6 ἢπθ 5ορου. 

261. ῬΙΟΤΙΜΙ. 

Ουἱά [αναῖ ΘΠ1Ὶ πηΐβεγὰβ δι8 Ροπάθγα πη 65 ἢ 
Να ραγίαπι μοι, ἴππεγα αυδπὶ υἱάεδηξ, 

Ναπι ταπιυ!απι ιν ϑηΐβ ἰαπεὶ ἢσης ἃ πηϑῖγ ΒΙΆΠΟΥ, 

Οὐδπὶ ροϊϊα5 πηαῖγὶ ἀθρυΐὶ ᾿ρ86 ἄδγα. 

4203. ΑΝΑΟΘΒΕΟΝΤΙΒ ΤΕΙ]-. 

Εὸπ ΟῚ, ἄσπι υἱΐαπι ογεάϊβ ΒΡ απ} 105 δυβὶΣ 5, 

“4; 
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θαρσήσαντα Νότου λαίλαπι χειμερίῃ. 
Ὥρη γάρ σε πέδησεν ἀνέγγυος" ὑγρὰ δὲ τὴν σὴν 

χύματ᾽ ἀφ᾽ ἱμερτὴν ἔκλασεν ἡλιχίην. 

204, ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂, 

Εἴη ποντοπόρῳ πλόος οὔριος " ὃν δ᾽ ἄρ᾽ ἀήτης, 
ὡς ἐμὲ, τοῖς ᾿Αἴδεω προσπελάσῃ λιμέσιν, 

μεμφέσθω μὴ λαῖτμα χαχόξενον, ἀλλ᾽ ἕο τόλμαν, 
ὅστις ἀφ᾽ ἡμετέρου πείσματ᾽ ἔλυσε τάφου. 

206. ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 

Νανυηγοῦ τάφος εἰμί ὃ δ᾽ ἀντίον ἐστὶ γεωργοῦ " 
ὡς ἁλὶ καὶ γαίη ξυνὸς ὕπεστ᾽ ᾿Αἴδης. 

266, ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ναυηγοῦ τάφος εἰμὶ Διοχλέος " οἱ δ᾽ ἀνάγονται, 
φεῦ τόλμης ! ἀπ᾽ ἐμοῦ πείσματα λυσάμενοι. 

207. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂. 

Ναυτίλοι, ἐγγὺς ἁλὸς τί με θάπτετε; πολλὸν ἄνευθε 
χῶσαι ναυηγοῦ τλήμονα τύμδον ἔδει. 

Φρίσσω κύματος ἦχον, ἐμὸν μόρον. ᾿Αλλὰ καὶ οὕτως 

χαίρετε, Νικήτην οἵτινες οἰκτίρετε. 

268. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, 

Ναυηγόν με δέδορχας" ὃν οἰκτείρασα θάλασσα 
γυμνῶσαι πυμάτου φάρεος ἠδέσατο, 

ἄνθρωπος παλάμῃσιν ἀταρθήτοις μ᾽ ἀπέδυσε, 

τόσσον ἄγος τόσσου χέρδεος ἀράμενος. 

Κεῖνο καὶ ἐνδύσαιτο,, καὶ εἰς ᾿Αἴδαο φέροιτο, 

καί μιν ἴδοι Μίνως τοὐμὸν ἔχοντα ῥάχος. 

269. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Πλωτῆρες, σώζοισθε χαὶ εἰν ἁλὶ καὶ χατὰ γαῖαν" 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΕ ΡΑΓΑΤΙΝΕ 

Παρδηΐοτῃ ΝΟ ργόθο] ΒΙΡΘΡ δ. 

ΤΟΙρΡιΒ δηΐπι ἔθ ἱπιροαϊνις πῆμ, δὲ παϊ ἔπδτα 
Παοίαβ Δ Ὀ, 6 πὰ ΡΥ ρου ηΐ εοἴδίθηι. 

204. ΕΟΝΙΕ. 

51} ρμοπέϊναρο παυϊσαΐίο βθοιπαᾶ! 46 πὶ ὙΘΙῸ ΡΓΟΘΘΙΪα, 

βἰοαΐ τη6, τοὶ Δρρυϊοῦῖΐ ρογίαθιβ, 

ἐδ μ6 οὐ]ραΐο νογίϊοθμι ἱπμοβρι(Ὅ]θπα, 5θ βιι8π) ἰρϑία5 ἂυ- 
«υΐ ἃ ποϑίτο γοίϊ ποῦ] 5ΟἸ ΥἹ ΒΘΡΌΪΟΡΟ. [ἀδοίδγω, 

2605. ΡΙΑΤΟΝΙΒ. 

Ναιυίταρὶ {πη} 15 81; Ταΐ δα ἴθ 6 Γορίοηθ,, οϑὲ ἀσυοο]θ : 

βίχαίάθηι τηδτὶ οἱ {6} τὶ ΘΟΤη τ ηΐ5 δι θοϑὲ ΟΥΟΙ5. ᾿ 

206. ΠΕΟΝΙΠ4Ε. 

Νδυῖγαρὶ ΒΘρΡΌΪ]ΟΓ τι 5απὶ Ὀ 001}15 : 111 γθγὸ δἰξαμηροίυηξ, 

ΡῬΓΟΝ ἑοπηου ἐΐθηι ἢ ἃ π)6 το ϊπδου]ᾶ βοἸ υθηΐθ8. 

2607. ΡΟΒΙΡΙΡΡΙ. 

Νδαυΐω, [αχία τηᾶγα φυϊᾷ τὸ 56 615} Ῥϑυη]οηρο- 8} ̓οο 

ἈσΘΟΓΆΓΟ Ὠδιιγδσὶ Τΐβουαπη υγηυ!ατη ορογίοθαΐ. 

Ηοττοο Πυοίὰβ βίγορίατωη, τηθᾶτη τηουΐθμ), 56 οἰϊδηι 816 

γαϊοίθ, Νίοοθίθ χυοίχαοί τη βου - Θϑ18. 

208. ΡΙΑΤΟΝΙΒ. 

Ναιυίγαριπι Π6 ΘΟΙΉἶΪΒ5. : 4Ι1Θ ΠῚ ΤΩ ΒΘ ΡΓΠ Π]δ ΓΘ 

πυᾶδγα ροβίγομιο Ὑϑϑεϊηθηΐο θυ θυ, 

ΒΟΙΊΟ τηδηΐ 115 ἱπέγθρ  ἀ18 τὴθ οχυϊξ,. 

ἰδηΐαμπι ρΡἰδουϊαϊη Ῥγο-ἑπία]ο ἸΟ]Ὸ ἴῃ -56- Δ. {{61}8, 

Ηος ἢΠ6 οἱ ἱπᾶπαΐ, οἵ ἰπ Ογοῦμι ρον ογαΐ, 

οἱ δὰπὶ υἱάθαΐ Μίηοβ ΠἼ60 Ορϑυξαμη ῬδηΠΟ. 

209. ΕὔΒΘΕΜ. 

Ναυϊίω, βαϊ νϑιηΐηϊ δὲ ἰπ τοῦ οἵ ἴῃ ἰθιτᾶ : 

ΜΟΥ Β., ΠΊΟΣ ραν], οασδᾶ,, ΟἸδο ποιά. 

ΤηἸογ ] αβὶῖ ΠγΘμ]5 ἴθ ρογῆάα, υθγαιιθ ᾿ανθηϊ 

ΑΡβίθυβι! ρϑϊαδὶ {υἰδῖθ [ὈΓΘΠ 115 ἃ αδ, 

Θά. ΤΕΟΝΙΡ9Ε. 

811 παυίς ἴδ! ἶχ ορῖο υἱᾶ ; 81 ἰἀτῦθῃ., αΐ Π16, 
Αἀ ϑιγρίοβ ρουίαβ ἤθη αθοαι6 νθηΐαβ ἃραῖ, 

Έυοτα μ6 του θη5 ἱποιβαὶ ᾿ῃΠοβρὶἰᾶ,, 564 86, 

 Αὐβὰβ 80 πος ἴαπλμ!ο 80] γ ΓΘ Ὑἱπο]ὰ Γαι 8. 

“05. ῬΙΆΤΟΝΙΒ. 

ΝΙυΐγαριιβ πἴο ἴᾶοθο, οοπίγα ἰδοθὶ θοοα ΘΟ]ΟΠΙΙ8. 

516 ΟΥ̓ ἰδοῦ 8 ̓πηι15 ἃΧυΐβα6 βυ)θϑῖ. 

406. ΙΕΟΝΙΡΩ. 

Ναυΐγαραβ ἷο Ἰάοθο ὈΪοοΪε5. Αὐάδοϊα ἀυδηΐα 6βὶ ἢ 

δι πο αυῶ οαρίαϊ ῬΕΙ͂ ΠΤ ΠΑΥΪ5 116, 

267. ΡΟΒΙΡΙΡΡΙ. 

Οὐἱά ρτορβδ πὶ ββίδριιβ πδιιῖς 56 06 1115 ἢ ἃ] ὑῃἀϊ5 

ΠοΡυθγᾶπι Ιοησα ΠδυΓαβιΙ5 6856 5115. 
Ησουγοβοο, πιθὰ [αϊδ, 50ΠῸΠῚ ΠΊΔΥ5 : αἰταΠ]Θ ἢ οἵ 510 

Οὐεἰβ Νοθῖα ἔα] οὐγὰ., νά ]θ 8 νοΐο. 

408. ΡΙΑΤΟΝΙΒ. 

Ουἱ ἰγυοα παι ίγαρίο υἱΐᾶπι τὰ] ῃ] ροηΐα5 δάθη, 

Ιπἴογ]α υϑυϊ 8 Π16 ΒρΟ ἰαγα ἐπἰξ, 
Ηδῃς 4υοααδ ἀειγαχὶῖ ποῖ πηδηι8 ἱπηρία γϑδίθιῃ 

ῬῸῚ ἰαοίπυβ ἰδηίαπι ἰδηία]α ᾿ᾳογὰ ροίεηϑ. 

Ιπάσπαι μᾶπς ἰοποαῖιδ, εἰ δὰ Οτἴοῦπι ἀείογαϊ, ᾿ρϑιμλ.. 

τῇ νἱάθαι Μίποβ ἰθρίμθη ὨΔΡΘΡΘ ΠΊΘΙΠΙ. 

209. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

Ρτοβρθγᾶ, πϑυΐα., ΕΠ τηᾶγ βἰπὶ οἱ ἴθγγᾶ : 56ἀ "Πυὰ 

Θοἷτο ἰΔπθ ἢ, ΘΟ ΠΟΥ πυΐγαρυβ μ0Ο ἰυπιι]ο. 



ΘΑΡΌΤ Ὑ11. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

ἴστε δὲ ναυηγοῦ σῆμα παρερχόμενοι. 

2710. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Τούσδε ποτ᾽ ἐκ Σπάρτας ἀχροθίνια Φοίδῳ ἄγοντας 
ἕν πέλαγος, μία νὺξ, εἷς τάφος ἐχτέρισεν. 

211. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

.Ὥφελε μηδ᾽ ἐγένοντο θοαὶ νέες " οὐ γὰρ ἂν ἡμεῖς 
παῖδα Διοχλείδου Σώπολιν ἐστένομεν" 

νῦν δ᾽ ὃ μὲν εἰν ἁλί που φέρεται νέχυς " ἀντὶ δ᾽ ἐχείνου 
οὔνομα χαὶ χκενεὸν σῆμα παρερχόμεθα. 

272. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Νάξιος οὐχ ἐπὶ γῆς ἔθανεν Λύχος, ἀλλ᾽ ἐνὶ πόντῳ 

ναῦν ἅμα χαὶ ψυχὴν εἶδεν ἀπολλυμένην, 
ἔμπορος Αἰγίνηθεν ὅτ᾽ ἔπλεε - χὠ μὲν ἐν ὑγρῇ 

νεχρός - ἐγὼ δ᾽ ἄλλως οὔνομα τύμδος ἔχων, 

χηρύσσω πανάληθες ἔπος τόδε" « Φεῦγε θαλάσσῃ 
« συμμίσγειν ᾿Ερίφων, ναυτίλε,, δυομένων. » 

218. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Εὔρου με τρηχεῖα καὶ αἰπήεσσα χαταιγὶς, 
χαὶ νὺξ, χαὶ δνοφερῆς χύματα πανδυσίης 

ἔδλαψ᾽ Ὠρίωνος" ἀπώλισθον δὲ βίοιο 
Κάλλαισχρος, Λιδυχοῦ μέσσα θέων πελάγευς. 

Κἀγὼ μὲν πόντῳ δινεύμενος, ἰχθύσι χῦρμα, 
οἴχημαι" ψεύστης δ᾽ οὗτος ἔπεστι λίθος. 

314. ΟΝΕΈΣΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ͂. 

Οὔνομα χηρύσσω Τιμοχλέος, εἰς ἅλα πικρὴν 
πάντη σχεπτομένη ποῦ ποτ᾽ ἄρ᾽ ἐστὶ νέχυς. 

Αἰαῖ! τὸν δ᾽ ἤδη φάγον ἰχθύες ἣ δὲ περισσὴ 
πέτρος ἐγὼ τὸ μάτην γράμμα τορευθὲν ἔχω. 

2158. ΓΑΙΤΟΥΛΙΚΟΥ. 

. Ἃ Πέλοπος νᾶσος χαὶ δύσπλοος ὥλεσε Κρήτα, 
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ποβοϊξα γ61Ὸ πδυίγασίὶ τηοπιπηθπέαπη γ05- ΡΥ ουῖγα. 

270. ΒΙΜΟΝΙΌΙΒ. 

ΗΟ8 οἸ πη ϑραγία ῥυί μη 85 ῬΏΌΡΟ ἔδγθηΐθβ 

ὈΠῸΤῚ ΓΊΔΓΘ, ΠΠᾺ ΠΟΧ., ὉΠῚ15 ἔπ. 115 ΒΘ ΡΟ  ἱΥϊ. 

271. ΟΑΙΠΙΜΆΟΘΗΙ. 

υἱπδιη Ποὴ- ὈΠΖΌ ΔΙ οχβ  ββοηΐξ σαρὶἀδθ ΠᾶΥΘ5! ΠῸῚ Θηΐτη 

Ῥαθγυτη ΠἱοοἸ 285 ΘΟΡο] η 6 ΠΘΓΘΠΉ8 : [πο8 

Πὰπο δυΐθιῃ ᾿ἷς φαϊάθπι ἴῃ τηδγὶ δου δὶ ἔδυξαν οδάδυου, 

ΠΟΡΊΘη δὲ ἰπᾶη6 Τηοπυϊηθπέμπμη Ὀγοΐθγίμηιβ. [δὲ ῬΓῸ 60 

272. ἘΦΌΒΘΌΕΜ. 

ΝΑΧΙΠ5 ΠΟ ΒΌΡΘΓ ἴδγγα ΟὈ  Πγοιι8,, 568 ἴῃ Ροπίο 

ΠΔΥΘΠῚ 51Π}}} δἵ δηίγηδτη υἱάϊξ ρθγθαπίθμ, 

τηογοδίου ᾿Ερῖπα χυσμ παυϊραγοξ : δἕ μΐς χαϊάθμι ἴῃ πιδτγὶ 
τη 118 6ϑέ ἢ 660 δΔυΐθιη ὙΔΠΌΤΩ ΠΟΙΏΘη ἔπ. ]}118 ΒΔ θ ΘΠ 9 

ῬγΟΟΪάμηο ὙΘΓΙββίτηιτη ἀἰϊοΐατη ΠΟ : « ΕἸισα τηδτὶ 

« {6-οοητηϊξίογο Ηωαϊβ, πδαΐβ, οοεἰἀοηξίθι8. » 

273. ΠΕΟΝΙΌ. 

ΕὐΓὶ Γ6 ϑρογὰ δἵ Ῥγξθοθρβ Ῥγοοοῖ δ, 

οἵ ποχ, δἱ ἔθποῦγαϑ- οἰθηξϊ5 Πασέιβ οσοαβὰβ 

Οποπΐβ ροββυτηοάοττιηξ, οἔ ἀθ᾽αρβυβεϑυ υἱΐα 
(ΔἸ βογυβ, ΠὐἸ θγΘατ ΘΌΓΓΘΠΒ ῬΘΙ ΤῶΓΟ. 

Αἴας Θ5ὸ χυϊᾶοπι ρϑίασο υοϊυΐαβ, Ρίβεῖθιβ ργωάδ, 

ῬΘΓΙ ; τηθηᾶᾶχ δυΐθμι ᾿ἷς τι ᾿η-η16-5ἰδΐ 1Δρ]8. 

274. ΟΝΕΒΤΙ.Ὲ ΒΥΖΑΝΤΙΙ. 

ΝΟΙΊΘἢ ΡΓΟΟΙΔΤΊΟ ΤΊ ΠΟΟ]8,, ἰη ΓΔ ΔΙΩΔΓΈΓΙΩ 

ϑαυθαυδααθ ργοβρϑοΐδηβ δὶ ἐδιᾶθμ 51} οδάδυργ. 

δα, θα! Βος ͵ᾶπι οοτηθάογιπέ ρῥΐβ665 : αἱΐα δαΐθιη 

Ροίγα δρὸ ἔγιιβίγα ᾿ποίβασω {ἐἰ] τὰ μά θ6ο. 

275. ΑξΤΌΠΙΟΙ. 

ῬοΙΟΡΟΠΠ65885 οἵ πᾶν σαη  θ5- ΘΓ Οα] 088 ρογάϊαϊξ Οτοία., 

270. ΒΙΜΟΝΙΡΕ. 

Ἠὸϑ ϑρατίαπα ἔεγυπὶ ἀσπὶ ῬΏΘΡΟ ἀοπᾶ, ρϑγθιὶὶ 

τ Νοχ ὑπᾶ, ὈΠΙῸ5 Υἱβ ΠΔΥΪΘ., ὉΠ ΓΑἰ 5. 

271. ΘΑΙΓΙΜΆΘΕΙ. 

ὨΘΡαοσαπΐ ΠΟῚ 6586 Ταΐεβ : ΠΟΙ ἴδῃ ΘΘΠΊΘΓΘΠΊΙΙ., 
Ναῖε ΠΙοο Ἰάδ 5οροὶ!, πιοσῖα ἰυᾶ. 

ΝΌΠΟ ΠΉΪ5ΘΙ ἶρβ6 ΠΙΔΥῚ ΓΑΡ᾿ΔΥΙ5 τηογίαιι8 : ἃἴ ΠῸ5 
᾿Αϑρίοἰπιιβ ἰδηϊαπι ΠΟΒΉΪη5. ἤὰπο ἰαπηι]απι. 

275. ΕἸΌΞΡΕΜ. 

Ναχῖιβ ἴῃ ἴεγγα 5Όβρεθ ΓΥΟ5 ἴῃ ΠΙΔΤῚ5 τη ἃ 
Ἐλ ρεββυπιὶ υἱΐδηὶ υἱὲ εἴ ἴτε γαΐθπι, 

Ῥυμὰ νεηϊὶ ΖΕ εἶπα πιεγοαῖοσ. ΕἸΘΘΙΡα 116 
Ναης ἀρὰν : τὰ πη! 5 ποιηθπ ἰηδῆδ ΒΈ6ΓῸ. 

Αρεῖρε πῦπο τηοπῖταπι νεγᾶχ : οὑπὶ ροπῖυϑ ἰξ Ἠξράοβ 

Μεγροσα,, οὐμὰ ροπῖο δἰῖ {01, παυῖα., πῖ8}}. 

273. ΤΕΟΝΙΏΖΕ, 

Νοχ βτγαυΐβ, εἰ ἰοΐα5 ρεϊδϑὶ ἴὰπὶ ἔδοῖυβ ΟὐἹοη, 
Ετ τυσθαης ΕῸΓῚ εν ργοοο ]α ἔγεΐαπι, 

ΟΠ! ϑοῦγο ποουθγθ τ] : ΠαΙη4Ὲ6 Ἔχοῖάο υἱῖᾶ, 

Ὁυπι πηράϊαπι 1ἸΡΥΟἱ ΘΌΓΡΙΕ5 ΘΒ ]ΌΟΥ ΓΟ. 
Ζατήααα ἔεγὶβ ἜἐρῸ ργθβάδ παίϊδηϊιι5 ΘΒ αθο γα ὙΟἾνΟΥ : 

Ηΐς τυπηὰ]υβ πηεπάαχ Π1 πῖϑὶ ποπηθι μαρεῖ. 

274. ΟΝΕΒΤΑ͂Σ ΟΟΒΙΝΤΗΙΙ. 

(οποία θτο ποπλθη ΤΙπιοοΪ εῖ5., ππά!ααθ ροπίυπι 

Ρτγοβρβοίΐδηβ, ῖ 4ιὰ ρᾶγθαὶ βχϑῃϊπηῖ5. 
ΔΒ εἶθαβ 116 ἕαϊτ άπὶ ρίβοῖθυ5, δὶ 6 γεϑῖο, 

Ἐτυβῖγα βουὶρῖα ἔεγεπβ ποπηῖπα νἂμᾶ ἰδρῖϑ. 

275. οξτυμμοι. 

Τοῦγὰ νεῖυβ ΡΈΪΟΡ 5 γαϊθθυβααθ ἱπρΓΟϑρεγᾶ Οτεῖε 
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χαὶ Μαλέου τυφλαὶ καμπτομένου σπιλάδες 
Δάμιδος Ἀστυδάμαντα Κυδώνιον. ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν ἤδη 

ἔπλησεν θηρῶν νηδύας εἰναλίων" 
δ τὸν ψεύσταν δέ με τύμόον ἐπὶ χθονὶ θέντο. 'Γί θαῦμα: ᾿ 

Κρῆτες ὅπου ψεῦσται, χαὶ Διός ἐστι τάφος. ᾿ 

2106. ΗΓΗΣΙΠΠΟΥ͂. 

ἘΣ ἁλὸς ἡμίόρωτον ἀνηνέγκαντο σαγηνεῖς 
ἄνδρα, πολύχλαυτον ναυτιλίης σχύδαλον" 

χέρδεα δ᾽ οὐχ ἐδίωξαν ἃ μὴ θέμις" ἀλλὰ σὺν αὐτοῖς 
ἰχθύσι τῇδ᾽ ὀλίγη θῆκαν ὑπὸ Ψαμάθῳ. 

Ὦ χθὼν, τὸν ναυηγὸν ἔχεις ὅλον" ἀντὶ δὲ λοιπῆς 
σαρχὸς τοὺς σαρχῶν γευσαμένους ἐπέχεις. 

2171. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

" Τὶς ξένος, ὦ ναυηγὲ, Λεόντιχος ἐνθάδε νεχρὸν 
εὗρεν ἐπ᾽ αἰγιαλοῖς, χῶσε δὲ τῷδε τάφῳ, 

δαχρύσας ἐπίκηρον ξὸν βίον" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς 

ἥσυχος, αἰθυίῃ δ᾽ ἴσα θαλασσοπορεῖ. 

218. ΑΡΧΙΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 

Οὐδὲ νέχυς, ναυηγὸς ἐπὶ χθόνα Θῇρις ἐλασθεὶς 

χύμασιν, ἀγρύπνων λήσομαι ἠϊόνων. 
Ἦ γὰρ ἁλιῤῥήκτοις ὑπὸ δειράσιν, ἀγχόθι πόντου 

δυσμενέος, ξείνου χερσὶν ἔχυρσα τάφου" 
αἰεὶ δὲ βρομέοντα χαὶ ἐν νεχύεσσι θαλάσσης 

ὃ τλήμων ἀΐω δοῦπον ἀπεχθόμενον" 
μόχθων οὐδ᾽ ᾿Αἴδης με χατεύνασεν, ἡνίχα μοῦνος 

οὐδὲ θανὼν λείη χέχλιμαι ἡσυχίη. 

279. ΑΔΗΛΟΝ. 

Παῦσαι νηὸς ἐρετμὰ καὶ ἔμδολα τῷδ᾽ ἐπὶ τύμόῳ 
αἰαῖ! ἐπὶ ψυχρῇ ζωγραφέων σποϑδιῇ. 

Ναυηγοῦ τὸ μνῆμα. Τί τῆς ἐνὶ χύμασι λώθης 
αὖθις ἀναμνῆσαι τὸν κατὰ γῆς ἐθέλεις ; 

280. ΙΣΙΔΩΡΟΥ̓ ΑἹΙἹΓΕΑΊΤΟΥ. 

Τὸ χῶμα τύμδος ἐστίν: ἀλλὰ τὼ βόε 
ἐπίσχες οὗτος, τὰν ὕνιν τ᾽ ἀνάσπασον" 

χινεῖς σποδὸν γάρ. ᾿Ες δὲ τοιαύταν χόνιν 

ἈΝΤΗΟΘΙΘΘΙἊἉ ΡΑΓΑΤΙΝΑ 

οἱ Μαϊοὶ ργογηιοη ον ὶὶ οὐδοὰ Οὐρὶ βᾶχᾶ, [τὰ 

Ῥδιη15 “ ιυ, Αϑἰγἀατηδηΐα, Ογἀοπίϊτη ; θα μἶο ααϊάθηι 

ἱπηρ ον θΘΙΠαἃγιιτ ὙΘηΐγ68 ΤΩ ΔΥΪΠΔΓΏΤΩ : [παΐγιιπη ἢ 

τη ηἄδοθη Ὑ61Ὸ Πὴ6 {πη π] πὶ ἴῃ ἴοττα Ῥοϑιθγαηΐ. Ουἱὰ 

Ογθίθηβϑβ ὉΜὶ Ἰηθηἄδοθβ,, δἰϊδυω δου 5 οϑί ΒΘρΡρΌΪΟ μη. 

270. ἨΕΘΕΒΊΡΡΙ. 

Ἐ τηδυὶ βου γοναΐα πη βυ βία] υαηΐ ῬΙβοδίουοϑ 

Υἱγαπι,, ῬΟΥΙΔΟΥΠ. Δ 116 παν σι οἶδ Ῥαγραῃηθηξα : 

Ἰυογᾶ Ὑ6]Ὸ Π0ῃ ΔΡΡοί θυ ηΐ 4:6 ποη [Ὧ5., 56 οἴη ἱρ515 

Ῥἰβοΐθιι8 ἢδο ἔθητΐ ροϑαθυιπέ 811} ἀγθηᾶ. 
Ο {06]1ὰ8, }αηὺ πδυγασιμη ἢ θ 65 ἰοΐαμ : ῬΓῸ Το ᾳὰἃ Θηΐῃ 

ΟΔΓΠΘ 608 (υἱ ΟΑΓΠ65 γογδγιπηΐ ΘΟὨ 68. 

277. ΟΛΙ ΜΆΘΗΙ. 

Ουϊάδηι (3) ΒΟΒΡ65, ὁ πδιιγαρδ, ΤΘο  ΙΟἢ 8 δἴο ΤΟΥ ἔπ Π 

ἰηγϑηϊ ἴῃ ᾿ξ ον 5, οοπαϊἀϊψιο ἤοοοο ἔασηυϊο, 

ΡΙΟΓΔ5 ΠυχαΓα Υἱέδπη 8 8Π| : ΠΘΑῸ6 Θηΐπὰ ἴἰρ58 

ἰγδηα ]} 5, τηογρὶ δυΐθτη ΓΊΟΓΘ ἴῃ -ἸΉ δ  -ὙΘ Βα. 

278. ΑΒΟΗΙΖ ΒΥΖΑΝΤΙΙ. 

Νδτηογίαβ Φυϊάθ πη), πα γασοβ ΤΉΘΡΒ ἴῃ ΤΟΥΤῚ ῬΥΟΡΪ5115. 

Παοίθ.8, ᾿ΠΒουηηϊ τὴ {(|5 χε 5[γ 6 ρθη ιη)ν} ΟὈἸ ἐν βοᾶν 1 

5.416 ΘΠΪΠῚ ΓΔ - ῬῸ] 88 {18 8}}}} ΘΟ] 115, ΡΓΟΡΟ Ῥοηίαμῃ [ΓΟΡ 1 ΠῚ. 

ἰη!οϑίαμη,, ΠΟϑΡ ἢ Εἰ5 τη ηΐθιι8 πδοΐ5-5 πὶ [πη] τη : 

ΒΘΙΏΡΟΙ ὙΘΙῸ Τηισίοηΐοπι,, Ὑ6] πίοι ΠΟΥ ΟΝ, ΤΩ ΔΥῚ5 

660 ἰηξο!χ δυιάϊο βίγορίζα τη οἀϊοϑαπη : [5018 

ἸΔΡΟΓ ΠῚ Π6 ΟΥΟῸΒ «υϊᾷθπι τα στοαυϊθιη-δἔζα!ξ, φαοηΐδην 

π6 Θχϑίϊηοίιϑ φυϊάθι δ Ό Δ Ι} [Δ οΘαπ-ΟΟμροβέιβ γοαΐθ. 

279. ἸΝΟΈΆΤΙ. 

Ῥοϑῖη8 ΠΔΥΪβ8 ΓΘΙΏΟΒ δῇ γτοϑίγα 06 81 Ρ6. ἔπ πλ]0 

Υ ἢ ! ἴῃ ἐγιρίάο οὐπησθγο οἴπουθ, 

Ναυΐγασὶ τηοηυτηθηΐιμ οϑέ. Οἱ τυ πὶ ἀδιηηὶ 

ΤΟΓΘΕΒ Τ]ΘΙΊΟΥΔΙΉ-ΓΘΥΟΟΔΓΟ ἢΠΠ1 ΘῈ} ἔουγὰ ἀοϑίϊηδ8 ἢ 

480. ἸΘΙΌΟΕΙ ΦΘΕΑΤΙΕ. 

ΑΘΡΘΓ ΒΘΡΌΪΟΓ ΠῚ δϑί ; 564 ΡΔΓ ΠΟΙ, 

βἰδίε,, μ6ι5 ἔπι ; ὙΠ ΓΘΙΏῈ16 ΒΌΓΒ.ΠῚ-γᾶΠ6 : 

ΤΩΟΥ 68 Θηΐπη Δ Υ ΠΠ]δη. Τη (816) ὙΟΤῸ ῬΌΪΥΘΓΘΙΩ 

Ῥογάϊά οἱ ἤοσχυβ, οθοα Μαϊθα, τὰ, 

πη άο5 Αϑιγάδπηδηϊα Ογάομῃίομ : 1}16 παρ μὰ 5 

7 Ῥυϊάθην ραν οστα ΠΟ Πϑιγὰ ἴδ : 
Αἱ πὶ ἀαὶ τηθηἄαχ Ογοίθϑ,, βθὴ5 γδηᾶ, Βθρυ οἤ να, 

Νξο τϊγαμ δϑὶ : ἃριιὰ [05 οἱ 70 υ]5 δϑὶ ἰπῃλι] 8, 

478. ΑΒΟΗΙῈ ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ. 

Μογίαιιβ ἴῃ ἴδγγὰ5 δάνβοϊιβ ἃ} ϑάθογα ΤΠ ΘΓ Ὶ5 
Νὴ 460 ποὸῃ οἱ ἤὰης ἢ ΟΥῚ5. 6556 ὨΙΘΠΊΟΓ. 

Ναμηχαθ ἃρυὰ ᾿ηϑᾶπο Τοβρουβᾶβ σιγρῖῖα οἴ 65 
Βυβία Ρ᾽ώ Π0]}015 μδδο ροβίιθυθ ΠΙΔΏ8 ; 

ϑΘΙΏΡΘΙ ὉΠ} ἀντ 5 ρίτιι5 ἀ αἶγα Ῥσοσθ! 
Οὐρον, οἵ ΠΟΥΡΙ1165 ὩΖΆΟΥ 5 ὑτα γὰ 5008. 

50] 15 ἜΕΡΡῸ πιδὶ ἀυγαηὶ ροβὶ ἴαϊα ἰὩΠΟΓΟΒ ; 

Νξο βυργομηᾶ 4165 [γα “α θ 118. μα] γοῖ. 

279. ΙΝΟΕΒΤῚ. 

Ὀΐϊς, ἘΠῚ φυϊά τοιϊθ8 ΓΘ Π]Ὸ5 τογαΐδιθ βυδάοὶ 
Ἀοβίγα ΒΌΡΕΙ β6 485 ΡΙηροΓα γε] ΠΠυϊὰβ ὃ 

ΝΝδυΐναριιβ ἶο 5ἰἴι8 δδῖ, 564 ΟἿ} ΠΙΘΠΊ 556 861} 108. 

5. ἴϑυτὰ οορὶβ, 404 πῃα]οίδοι: ἀηυὰ ἢ 

480. ΙΒΙΠΟΆΙ ἜΘΕΛΔΤ,, 

ΡΙο παμἤραρο αὐ αρφρνϊοοίαπι. 

Ι5ἴυὰ 5Θρυ ]ογαπι δϑὲ ἀρϑθι : ἸΠΒ]θοῖο ΠΟΥ 65, 

ΟοἸοπα, εἰ ἰρβϑυμὰ ὙΟΒΊΘΤ ΩΣ Βα ϑρθηάϊίο. 
Ουἱὰ ἀφάϊοαϊαπι ΜΑΠΙ]ι15 56 θη} πον 65 



ΟΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΛ. 

μὴ σπέρμα πυρῶν, ἀλλὰ χεῦε δάχρυα. 

281. ΗΡΑΚΑΕΙΔΟΥ. 

᾿ Ἄπισχ᾽, ἄπισχε χεῖρας, ὦ γεωπόνε, 
μηδ᾽ ἀμφίταμνε τὰν ἐν ἠρίῳ χόνιν, 
Αὐτὰ χέχλαυται βῶλος ἐκ χεχλαυμένας δ᾽ 
οὔτοι χομάτας ἀναθαλήσεται στάχυς. 

282. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ͂. 

Ναυηγοῦ τάφος εἰμί " σὺ δὲ πλέε " χαὶ γὰρ ὅθ᾽ ἡμεῖς 
ὠλλύμεθ᾽, αἵ λοιπαὶ νῆες ἐποντοπόρουν. 

288. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Τετρηχυῖα θάλασσα, τί μ᾽ οὐκ οἰζυρὰ παθόντα 
τηλόσ᾽ ἀπὸ ψιλῆς ἔπτυσας ἠϊόνος ; 

ὡς σεῦ μηδ᾽ Αἴδαο χαχὴν ἐπιειμένος ἀχλὺν 
Φυλεὺς ᾿Αμφιμένευς ἄσσον ἐγειτόνεον. 

284. ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ. 

Ὀρχτώ μευ πήχεις ἄπεχε ) τρηχεῖα θάλασσα, 
χαὶ χύμαινε, βόα θ᾽ ἡλίχα σοι δύναμις " 

ἣν δὲ τὸν Εὐμάρεω καθέλης τάφον, ἄλλο μὲν οὐδὲν 
χρήγυον, εὑρήσεις δ᾽ ὀστέα χαὶ σποδιήν. 

285. ΤΛΑΥΚΟΥ͂ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΟΥ͂. 

Οὐ χόύνις οὐδ᾽ ὀλίγον πέτρης βάρος, ἀλλ᾽ ᾿Ερασίππου 

ἣν ἐσορᾷς αὕτη πᾶσα θάλασσα τάφος" 

ὥλετο γὰρ σὺν νηΐ" τὰ δ᾽ ὀστέα ποῦ ποτ᾽ ἐχείνου 
πύθεται, αἰθυίαις γνωστὰ μόναις ἐνέπειν. 

2806. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝ. 

Δύσμορε Νιχάνωρ, πολιῷ μεμαραμμένε πόντῳ, 
χεῖσαι δὴ ξείνη γυμνὸς ἐπ᾽ ἠϊόνι, 

ἢ σύ γε πρὸς πέτρησι" τὰ δ᾽ ὄλδια χεῖνα μέλαθρα 

φροῦδ᾽, αὐτῆς τε ] πάτρης ἐλπὶς ὄλωλε Τύρου. 

Π6 868 ἔγιριμη, 564 ΒΡΆΓΡΟ ἢΠρίιι8. 

281. ΗΒΕΒΑΟΙΠΠ0. 

ΑΒΡβέϊπθ, δϑἝϊ πο τη 118, Ο ἃΓΑΐΟΥ, 

πὰ οἰγουχμηϑοῖπαθ ἤὰηο ἴῃ ἐπ μλ]ο ῬΌΪΥΘΙΌΠῚ. 

1ρ88 ρΡογοία οϑί βορὰ ; 6 βου Ποία υθῖὸ 

ΠΟΙ-58η6 οοΙηδίᾶ ΟΥἰΓοβοθΐ βρϊὶοᾶ. 

282. ΤΗΕΟΌΟΕΙΌ. 

Νδυΐγαρὶ ἐπ. }}}18 5ῈΠῈ ; ἔτι Ὑ6ΓῸ πᾶγῖρᾶ ; οἴθηϊπι απ ΠΟ 

ΡΟ ΒΆΓΩι5, οοίθυ 8. ΠΥ 68 ΤηΓ -ϑθοδθδηΐ, 

283. ΠΕΟΝΙΘ4. 

Τυχη] Οϑ11 πὶ ΔΙῸ, ΟΌ ΤῺ6 ΠΟῚ ΦΟΓΠΤΉΠΟϑ8ἃ ῬΔΒ5111ν 

Ἰοηρίηαυΐιβ ἃ ηπἀο δχϑρυ ϊβίὶ ᾿ἰογο ἢ 

αὖ ἘΠ π6 ΟΥοὶ αυϊάθπι πηα]ὰβ ἰηαπἴιι5 ΘΟ ΌΓὰΒ5 

ῬΏΥΠΘ5. ΑἸΩΡ ΝΠ Θἢἶ5 ΡΓΟΡ 5 6556 Π1-Ὑἱοηιι8. 

284. ΑΒΟΠΕΡΙΑΒΕ. 

Οοἴο 8-1ὴ6 οὐδ ξ8 γοοθᾶθ, ἈΒΡΘΓΌΠῚ ΠΔΓΘ, 

οἵ Πυοίιυδ δο τηυρσὶ φαδηΐα Εἰ] ροίοβίαϑβ : 

δὶ διυΐουη ΕΌΙηδΓὸ Γαρίαβ τη] γη., δα φαϊάθιη πἰἢ}} 

Ὁ{15- τοὶ, ἰπυ θηΐθ8. Ὑ61Ὸ οβϑᾶ οἵ οἰπουθ η. 

285. ΟΠΑΌΟΙ ΝΙΟΟΡΟΙΠΙΤ, Ε. 

ΝΟΖαδ ΡΥ ΠΘ4ὰ6 οχίσιαθμι ρὶ 5 ρομᾶιι5., 56α ΕΓΑϑίρρΣ 

«υορὰ οογηΐἷβ μοο ἰοΐαπι ΤηᾶγΘ ο8έ ΒΘρυ]οσιπη. 

Ῥογΐ ϑηΐγτὴ σὰ ΠδΔΥΘ: οϑϑὰ δυιΐθι Ὀθ ηδη ἰδηάσιῃ {ΠΠ {ιν 

Ρυϊθοδηΐ, Τη6Γ5 18 ποία 5015 υἱ-ἰἀ-ἀἰοδηΐ, ἢ 

286. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ ΤΗΕΒΒΑΠΟΝΙΟΕΝΘΒΙ5. 

[η06χ ΝΙΟΔΠΟΓ, οΔΠΌ Θχϑεϊποίθ τηδυὶ, 

͵δ665 58η6 ΡΘΙ στη0 πα ι5 ἴη ᾿ἰἴοΓα, 

δαΐ {ὰ ᾿αχία 5ΟΟΡΌΪΟΒ ; Ορυ]θηΐδθ δυΐοπη 11 ἐρ465 

Ρογαϊές, δἴχαθ ἰρβίιβ ραίγιο γουϊδοηκίῶ 5Ρ65 ΡΟΥ Τυτῖ 

Ηξο ἴευγα πὸὴ νὰ] Οδρεγα, εκ ᾿ΔΟΡΎ Ὠ}15 56 τ]. 

281. ΒΕΒΑΟΘΙΙΡ. 

ΔΦιΡ δο ἀγδῖου ἀθβιϊπα ἰθυγὰ ΤΠ] ΔΙ, 
Νεο, 4105 ΒΘΡΌΪΟ Γι σοηα ἢ ἢος., Οἰ ΠΕ 63 860ᾶ. 

Ηῶο ἰοντὰ δία τηδά νι : αἱ πυιπη 8 } 56 568 

Πὲ Ἰδογυτηδίΐα βαϑία  ἴΘΡγὰ ΘΟΠΊΔΙΏ, 

282. ΤΗΞΟΒΟΚΒΙΠ.. 

Μογϑὶ βπὶ Τὰ πλν}}15 : ΡΕΡΒ 6 ἴῃ ΠΙΔΓ : ἴὩ ΠΟ 4.ΟΠ 116 ΟἸΠῚ ΤῸ5 

Οοοἰάϊηιι5., πᾶνὶβ πλυϊα ἰρηθθαΐ Ἰ[0Γ, 

283. ΤΕΟΝΙΡΞ. 

Ουΐπι πδ ἴθ Ῥδβϑιηὶ ἴδπὶ βονα [πγαπίθ., ΥΟΠ] 6) 8 

Τοηρῖιβ ἃ πυάο ΠΠοτα, ἰγιβίθ ἔγθίιπι, 

ὕχ {0 ὶ σης δββθπὶ δι γρίαβ ᾿πδυῖΐα ἰθηθ ὈΓὰ5 
ΑἸΡΪπΙθἢἷ5 ῬὮ Π]δ5. ἀπ θγα Ῥγορίηχαᾶ Πλ]η159 

“84. ᾿ΑΒΟΙΕΡΙΑΡ,Ε. 

Οεῖο ταϊ πὶ ἀϊδῖα 5ῳου τη ΤὩΔΓΘ., ἴδ ῬΓΘΟΟΡ, {] 85.» 

Ουδπιααα ροίο5 Ππιοῖυβ. ἴ01}16., ΒΟΠΟΒ408 Εἰ6, 
51 ἴᾶτηθη Ευπλαγοὶ τποηππηθηϊιηι ἀθϑίγιιθ., μῖς Π1] 

Οὐυοά [πνεῖ ᾿μνθη ε5., οϑ88 5664 εἴ ΟἴΠΕΓ65. 

“85. ΟἸΔΑΌΟΙ ΝΙΘΟΡΟΙΙΤΟΕ. 

Νοη ἸΔρῖ5 εβῖ, ποὸπ εβὶ Εγαβιρρὶ ἰθῦγὰ βθρι]ο γι, 
ϑ6ἀ 51} σοπβρθοίιπι υοα ἰασαῖ, ΟΠΊΠ6 ΠΙΆ ΓΘ. 

Οὐπὶ ταῖθ πᾶπὶ ρα, 564 ὉΠ] πὰπο Οϑϑἃ μιν βοδηΐ, - 

Ηος ἀϊδεπὶ πιεγρὶ, 4.615 ρα ϊο Πο558 ἀδίυηι 6ϑῖ. 

280. ΑΝΤΙΡΑΤΕΑΙ ΤΗΕΒΘΑΙΟΝΊΟΕΝΒΙ8. 

ΑΙ πλῖβεῦ Θαυογοὶβ ΝΊΟΔΠΟΙ ΠΙΘΙ56 5} πη 615, 

Ναδὰβ ἴῃ δχίθγηο ἢ ΟΓα πε ρ6 Ἰᾶσεθ: 
Αὐἱϊ αἰϊαυᾶ 58} ταρα : νδοδηῖ 1Π|ὰ ἱποὶ γία ἰθοῖα,, 

Ετ του πὶ ΡΕΓΙ  5Ρ65 αυοαὰθ ἰοϊᾶ ΤΥΤΊ. 



928 ἈΝΤΗΟΘΠΟΘΙΧΚΕῈ ΡΑΓΠΑΤΙΝΑ 

5 Οὐδέ τί σε χτεάνων ἐῤῥύσατο. φεῦ, ἐλεεινὲ, ΝΟΖαΘ Ὁ]Π]Ππ ἔθ ΒΟΠΟΥ ἢ βοργαυτ. δα ! τηϊβογαηᾶθ, 
ὥλεο μοχθήσας ἰχθύσι χαὶ πελάγει. ΡῬΟΡ ΙβΕϊ, ἸΔΒΟ ΘΒ -ΡΟΓΡΟββι15 97Ὸ Ῥίϑοῖθιιβ οἵ 1ηΔΓΊ. 

281. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 287. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Καὶ νέκυν ἀπρήῦντος ἀνιήσει με θάλασσα Ἐτίδι πιοῦσα ἱπ τη 15 γϑχδθὶξ τὴ ροπίμβ 
Λῦσιν, ἐρημαίη κρυπτὸν ὑπὸ σπιλάδι, Τινϑῖη, ἀθβουίο οομάϊξιιπι 58} Θεοραϊο, 

στρηνὲς ἀεὶ φωνεῦσα παρ᾽ οὔατι, καὶ παρὰ κωφὸν ΘΑ ΘΓ Β4Ὲ6 8οηΔη8 δα ΔΌΓΘΙΙ, οἵ [αχία πιαΐατη [ 50} 55 
σῆμα. Τί μ᾽, ὥνθρωποι, τῇδε παρῳχίσατε, το ΠυΠθπξιπι. Θεὰ τὴθ, ὁ Ποιμηΐηθ8, μυΐὸ υἱοϊπατη-ῬΡο- 

ἣ πνοιΐς χήρωσε τὸν οὐχ ἐπὶ φορτίδι νηΐ 4υἱ διΐπια υἱάπαν!ξ Ποη ἰπ ΟΠΘΓΑΥΪὰ ΠΥ 6 
ἔμπορον, ἀλλ᾽ ὀλίγης ναυτίλον εἰρεσίης πιο οαίογθηι, 564 ρῬᾶγΥὶ πδυΐαπι ΓΘΠΪρῚὶ 

θηκαμένη ναυηγόν ; ὃ δ᾽ ἐχ πόντοιο ματεύων τοάάρθηβ πααίγαραπι" ΕΘῸ ὙΘΓῸ 6 Πηᾶτὶ 4 ΟΓΘΙΒ 
ζωὴν, ἐχ πόντου καὶ μόρον εἱλχυσάμην. υἱοΐαμη.,, 6 τηδυὶ δἔϊδτη τηογίθμι τα] -ἰναχὶ, 

288 ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. ῶ88. ΕὔΒΠΌΕΜ. 

Οὐδετέρης ὅλος εἰμὶ θανὼν νέχυς, ἀλλὰ θάλασσα Νουΐεῖι5 ἰοΐτιβ ϑιπη ροβέ-[ΐυπι ππουίαιιβ,, 5θὰ πηᾶγθ 
καὶ χθὼν τὴν ἀπ᾽ ἐμεῦ μοῖραν ἔχουσιν ἴσην. δ ἔογτγὰ ἀ6 πιὸ ραγίομη Βα θθηΐ ὡχαδῃι. 

Σάρχα γὰρ ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες " ὀστέα δ᾽ αὖτε Οδγπθιη δηΐπι ἴῃ ροηΐο οομιδάογιηΐ ρίβοθ8; οβϑᾶ ὙΘΙῸ ΓΌΓΒΙΙΒ 
βέόρασται ψυχρὴ τῇδε παρ᾽ ἠϊόνι. εἸοοία-ϑαηΐ ἔτσι ἤδΠΟ ΡΓΟΡΘ Υἱρᾶμη. 

289. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ. 389. ΑΝΤΙΡΑΤΕΆῚ ΜΑΟΘΕΡΟΝΙΒ. 

᾿Ανθέα τὸν γαυηγὸν ἐπὶ στόμα ΠΠηνειοῖο Απίμοαμη ηδὰ Γσιπὶ δα οβίϊαση Ῥοηρὶ 

νυχτὸς ὑπὲρ βαιῆς νηξάμενον σανίδος, ποοσΐα 5.6. οχίσια σα ππ)-Θηδίαβϑοί (]]ὰ, 
΄ ͵ Ἀ ἤ “Ἱ ΝΜ 

μούνιος ἐχ θάμνοιο θορῶν λύχος, ἄσχοπον ἄνδρα, 8011 {Υ} 18 ἀππηθίο ρΓΟβ 6 η5 ἸΡὰ8, πργουϊάπαηι ΥἱγαϊΩ, 

ἔχτανεν. Ὦ γαίης κύματα πιστότερα! οοοἰαϊξ. Ο ουγὰ “ποία 5 ΠΟΙ ΙΟΓ6Β8 ! 

290. ΣΤΑΤΥΛΛΙΟΥ͂ ΦΛΑΚΚΟΥ͂. 290. 5ΒΤΑΤΙΠΠῚ ΕΠΑΟΘΟΙ. 

Λαίλαπα χαὶ μανίην ὀλοῆς προφυγόντα θαλάσσης Τυγθίηθ οἵ σά θ]6 αὶ ἰοϑὶ Θ᾽ ρα ἢ ΠΥ 8 

ναυηγὸν, Λιόυχκαῖς χείμενον ἐν ψαμάθοις, πδιιγασιπι, 1ἰθγοἷβ ἰδοθηΐθηι ἰῃ ἈΥΘΗΪΒ,, 
Νὰ }} 53... 7 , ΄ ὰ τ 

οὐχ ἑκὰς ΠΟΥΩν, πυμάτῳ βεδαρημένον ὕπνῳ, ΠΟΙ ΡΓΌΟΘΙΪ Δ. Ποῖ θιι5, ΒΌΡτΘτὴ9 σγαναία πηι ΒΟ ΠΟ, 

: γυμνὸν, ἀπὸ στυγερῆς ὡς χάμε ναυφθορίης, πυάμπμ, ἃ ᾿ποΐαοϑο ἀδία σαξαμη ΠαυΓαΡΊΟ, 

ἔκτανε λυγρὸς ἔχις. Τί μάτην πρὸς χύματ᾽ ἐμόχθει, | οοοἰάϊξ ροτηϊοῖοδα νἱρογὰ. Οὐ {ταβένα Πυρίθυ5 οὈ] αείδ- 
τὴν ἐπὶ γῆς φεύγων μοῖραν ὀφειλομένην ; ἄσμι [υρσογοΐ ἴῃ [γΓ5 βουίθπη ἀθ δι ἢ [Ραΐιν, 

291. ΞΕΝΟΚΡΙΤΟΥ͂ ΡΟΔΙΟΥ͂. 291. ΧΕΝΟΟΒΙΤῚ ΒΗΟΒΙΙ. 

Χαῖταί σου στάζουσιν ἔθ᾽ ἁλμυρὰ, δύσμορε χούρη, ΟΥΐπθβ. ἔπ 5{Π]8πὲ δάμιο βαἸβαρίμθιῃ, ἰπίο!χ Ρα 6118, 
,ὕ 3 Ι ΄ 

ναυηγὲ, φθιμένης εἶν ἁλὶ, Λυσιδίχη. ῃδυΐταρα, οχϑίϊηοίο ἴῃ τηδτὶ, Πυϑιάϊοο, 

Νέος ἴοϊ ορθ5 ροΐπθυθ {01 ἀδίθπάθν Ἰωνᾶ 289. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΜΑΘΕΡΟΝΙΒ. 

Ἐπια, ἸΔΗΘΣΒΑΙ Βίκριθε δὲ ψοῖλμνὶ Οὐπὶ ρΓῸρα ἰᾶπι βαϊνιι8 Ῥεποϑὶ παγϑῖ ἴῃ οὐῈ 
287. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ. Ἀπίποιβ οχίριια παυίγασιβ ἴῃ ἰά}]ὰ ; 

ΖΞ υοτα ρεχιηἰτταπὶ πη! ηΐ πο ροβὶ ἴαϊα φυϊεῖοηι Ἐχϑ ΠΙομϑ 51 νὰ Π βθ τι πὶ ᾿αριι5 Θηθοαῖ, ἘΠιθα! 

Τιυϑια1, ἀθβογῖο 4υὶ ἴθρου ἴῃ βθοραο : ΕἸάδ πλῖπιι5 ἴ6}} 18, ἀυᾶΠι ΠΙΔΓῚδ5 τιηκδὰ ἔμ, 

510 ΔΌΓΕ5 ἰγὰχ Ἶ11 ἔγαϑου βανἀαπηααθ ΒΘΡΌΪΟὮ ΓΙ ΠῚ 290. ἘΠΕ Αναθ νιον 
Βεγβῖροριι. ἨΗΐϊο Βοιηΐηθβ οἷν ταὶ Ὀιιβῖα ἀδιῖ5 Υ ΧΑ ΒΩ ΐ 

Δὰά πᾶρα, αιοά νἱΐαηι γαραΐδ μὰ], ΟΠ πλθα πλα} 15 ὕλνο ϑύκίεες ἘΞ ΗΝ "-» ΕΣ ̓ ΩΝ 
ΟΝ, δἰξδὲ γεπεῖς ἐπυιηϊόρα γΑ τὴν Ναιγαριιβ ἴῃ Τάργει »- τεφυϊεβοῖς μὰ ἐῷῳ 

Τυμὰ Ἰηθιι5 ἴῃ ρ6]ᾶρο Ἰᾶ ΠῸΓ δϑὶ πὶ 4 ΘΟ ΘῈ υἱϊδηι, Μεμαργα βορουὸ ἘΠῚ ἀουαῖιυς ΝΣ Μεῖογα ἰσυβεὶ 

ΤῺ ῬΘ]ᾶρο ΠΊΟΓ5 δϑὶ δῦο6 γδρευῖα μ]}ι], Νυάυδ ἃ} ϑαμονεῖβ νἱχ γθογθδίιιϑ ἐν ΠΣ 
8 ψΊρογοο ρους οσο. Οὐἱά μοὶ μυρηαθαῖ ἴῃ ὑπ ἰδ 5 

Ἀ55.. ἘΣΒΕΘΕΜῚ ὕτχ [ἀρογοὶ του ῖ5 ἀθυ τα ἴαϊα 510] 
ΝΝοΙ ἴθ} }8 ἰοῖαπι, ΠῸΠ π]6 ἴθπδὶ ἀπάδ, 564 φαιδηι : 

ο ᾿ . 201. ΧΕΝΟΟΒΙΤῚΙ ἈΒΟΏΌΙΣ, 
ΤοΡγὰ ΠΟΙ μαγῖθ πὶ, ἤθῸ ΠλΪηι5 Θ΄ ον Πάθοὶ. 

ῬΙΒΟΙΠ 115. Θϑοὰ οᾶΤῸ ἴλοϊα δϑὶ πιὰ ; {ΠΟ Γ6 5. ΠΊῸ Ναπο αιοαὰδ 58 }5ἃ ἰι15 ἀθβι}}}ἱ σαϊῖα οαρ᾿ "15 

Ηὰς εὐδοία πλᾶν 5 ΠΟΙ θι15. οβδὰ Ἰδοθηῖ. ΤΥ 5: ἀ]ο6., 588 70 Γαρῖα Ῥ110}1ἃ ΠΑ ]. 
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ΟΑΡΌΤ ὙΠ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΙΓΟΒΑΙΙΛ. 

Ἦ γὰρ, ὀρινομένου πόντου, δείσασα θαλάσσης 
ὕῤριν ὑπὲρ χοίλου δούρατος ἐξέπεσες. 

Καὶ σὸν μὲν φωνεῖ τάφος οὔνομα, χαὶ χθόνα Κύμην, 
ὀστέα δὲ ψυχρῷ χλύζετ᾽ ἐπ᾽ αἰγιαλῷ, 

πικρὸν ᾿Αριστομάχῳ γενέτη χαχὸν, ὅς σε κομίζων 
ἐς γάμον, οὔτε κόρην ἤγαγεν οὔτε νέχυν, 

292 ΘΕΩΏΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ. 

«Αλκυύσιν, Ληναῖε, μέλεις τάχα" χωφὰ δὲ μήτηρ 
μύρεθ᾽ ὑπὲρ χρυεροῦ δυρομένη σε τάφου, 

298. ΙΣΙΔΩΡΟΥ͂ ΑἸΓΕΛΤΟΥ͂. 

Οὐ χεῖμα Νικόφημον, οὐκ ἄστρων δύσις “ 
ἁλὸς Λιδύσσης κύμασιν χατέχλυσεν" 
ἀλλ᾽ ἐν γαλήνη, φεῦ τάλας! ἀνηνέμῳ 
πλόῳ πεδηθεὶς γ ἐφρύγη δίψευς ὕ ὕπο. 
Καὶ τοῦτ᾽ ἀήτεων ἔργον" ἀ πόσον χαχὸν 
ναύταισιν ἢ πνέοντες ἢ μεμυχότες! 

294. ΤΥΛΛΙΟΥ͂ ΛΑΥΡΕΑ. 

Γρυνέα τὸν πρέσόυν, τὸν ἁλιτρύτου ἀπὸ κύμδης 
ζῶντα, τὸν ἀγχίστροις καὶ μογέοντα λίνοις. 

ἐχ δεινοῦ τρηχεῖα Νότου χατέδυσε θάλασσα, 
ἔδρασε δ᾽ ἐς χροχάλην πρώϊον ἠϊόνα, 

χεῖρας ἀποδρωθέντα. Τίς οὐ νόον ἰχθύσιν εἴποι 

ἔμμεναι, οἱ μούνας, αἷς ὀλέχοντο, φάγον ; 

2956. ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΑΡΕΝΤΙΝΟΥ͂. 

Θῆριν τὸν τριγέροντα, τὸν εὐάγρων ἀπὸ χύρτων 
. ζῶντα, τὸν αἰθυίης πλείονα νηξάμενον, 
ἰχθυσιληϊστῆρα,, σαγηνέα, χηραμοδύτην, 

οὐχὶ πολυσχάλμου πλώτορα ναυτιλίης. 
ἔμπης οὔτ᾽ ᾿Αρχτοῦρος ἀπώλεσεν, οὔτε χαταιγὶς 

ἤλασε τὰς πολλὰς τῶν ἐτέων δεχάδας " 

ἀλλ᾽ ἔθαν᾽ ἐν χαλύδῃ σχοινίτιδι, λύχνος ὁποῖα, 
τῷ μαχρῷ σῴόεσθεὶς ἐν χρόνῳ αὐτόματος. 

Σῆμα δὲ τοῦτ᾽ οὐ παῖδες ἐφήρμοσαν, οὐδ᾽ δμόλεχτρος, 

3929 

Ῥγοΐδοΐο δηΐηι, ϑιηοΐο ροηΐο, υδυϊία αν 

Υἱο]ηξίαι,, αν ΤΌΡΟΓΘ (αν 6) ἄθϑαροῦ δχοιἰβί!. 

ΕΓ ἔαπμ) σαϊάθηι ἸΟΤυϊ ἔα} 18 ποτηθη δἰ ἔθυγᾶτῃ ΟὝΤΩ ; 

οϑϑᾶ ὙΘΙῸ ἔτ ρίάο Ρου] αππέον ἴῃ Ἰἰίογα, 

ΔΟΘΓΡιχὴ ΑΥὙἰ βίοι ΠΟ Ρᾶγοηΐὶ τη] τη, φαΐ ἔθ ἀυ θη 8 

δα πυρέϊαβ, π6αιι6 πυρίδπι ἀπχὶξ ΠΘᾺΘ τηογίαδιη. 

292. ΤΗΕΟΝΙῚΒ ΑΤΕΧΑΝΌΒΙΝΙ. 

ἨδΙΟΥ ΘΗ θι18, Ο 1,6 ηδ66, ΟὈΓδ- 68 [ΌΓΒΔΠ ; ΠᾺ α ΠῚ Ὑ6ΙῸ τηδίοί 

Ἰδτηθηΐδίυν ΒΌΡΘΓ ἔγισίάο ἀθθη8 6 ἔσμηο. 

293. ΙΒΙΠΟΒΙ ἘΘΕΒΑΤΕ. 

ΝΟΠ ΡΙΌΘΘ]]8 ΝΙΘΟΡἢ ΘΙ ΠῚ, ΠΟ ἈΞ ΓΟΓΙΙΠῚ ΟΟΟΔϑ115 

τηᾶτῖβ. ΠΡ οἱ ΠΟ 5. οὈταϊξ: 

864 ἴῃ {γαη ἘΠ αΐ6., Πα Τηΐβ6. ; γϑηξ5- δγθηΐα 

πᾶν ραίίοηδ υἱποίαβ, οοηξοβίιβ-6βέ 51]. 

ΕΓ Βοος υδηΐογαμη οραβ. ΡΟΝ ! φαδηΐαμη τδ] τὴ 

διυγυέ Ὡδυς 5. 561 ΒΡ Γαἢΐθ5. 56 ἰδοθηΐθβ ! 

2394. ΤΌΠΠΙΙ ΠΑΌΒΕ ΞΕ. 

ατγπθαμ σγαηαέργαμῃ, {Πὰπὶ τηδτὶ -ἰἐτ ὰ δ. ογῦᾶ 

Υἱγθηΐοπ, ΠΔΙηἾ5 Δ ΟΥδηΐθη δἵ σοί θὰ, 

ἃ [ΘΥΤΊΡ}}} ἀβρογαΐαπι Νοΐο ἀθιηογϑὶξ τηδγδ, 

οἰθοϊξψαθ 'π ΒΟΓαΡοΟϑΌτη τηδη6 Εἰ {π|8, 

Τηδ}18 ἀδραβίσχμη. Ουἷ5. ΠΟη τηθηΐθη ῥἰβοῖθιι85 αἰσαί 

6586. 4ὶ 50145, υϊθῈ8 ῬΟΥΙΘΓα,, σοτηδάογιηΐ ἢ 

295. ΕΟΝΙΌ.Ὲ ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ. 

ΤΠδγίη ΟΡΡΙ 440-56 6 1, ΒΟΠΔΠῚ- ΡΓοΘἀΔη-σοη 115 46 πα5515 

Υἱγθηΐθι, ΤΏΘΓΡΟ Πηδρὶ5-οἴ- 5ϑθρ 8 παίδηΐοπι, 

ΡΙβο θα οργαδίογοιη., ουθυτὶο]ο- ιἰθηΐθμη, οαυ γΠ85- 5}}- 

ΠΟῚ ΤΉ} 15-1Π5ΓΓ Ὁ ΟΕ] 15 πδυΐδῃπη ἡδυῖσὶῖ, [Θαπηΐθῃ, 

ἰδιηθη ΠΟΩῸ6 Ατοΐαγαβ ρους, πρααθ Ῥγοο6}1ἃ 

διῆν βυθοσὶξ 967 ἰοΐ ἀδοθμηηΐδ : 

564 τηογίαυβ-65ὲ ἴῃ ἔπρσιγῖο 5ΟΙΓΡΘΟ,, ἸΠΟΘΓΠ 88 Ἰηϑ[ΔΓ, 

Ἰοηρο δχϑεποίαϑ ἴῃ ἔθ ρογῈ βροηΐθ-ϑ8δ. [σοηΐαχ, 

Μοπυτηθηΐατη δαΐθμη πΟῸῸ ποη ΗΠ οἱ ροϑαθυαηΐ, πρΘαὰ6 

Νπι μεϊασὶ ἱγριἀο βρθοῖαβ ἀππὶ οογάθ πη} 5, 
Ιη ται άπ βυπιπιὰ ἀδ ταΐθ Ἰαρϑᾶ τπᾶγῈ 68. 

Ναμο ἰἀπηυ] 5. ποπιθηάαα ἵππιπὶ (απιαπηαιο Ἰοααδίαν ; 

Ο 888 564 ἴῃ δ 6} 140 ᾿ϊτογ 6 βραῦϑαὰ τπηδάθηϊ. 
10δὲ Ατιβιοιηδο 5 σθηϊοῦ ἴθ ἴδγγ πηαυῖῖο : 

Τα ΙΧ, ποαὰς ἴθ Ζαΐρρα. "θα οὐδ ἔδυεῖ, 

2393. ΙΒΙΌΟΕΙ ΞΘΕΑΤΕ. 

σης ΝΙΘΟΡ θην ΠΟῚ ΠΥ ΘΠῚΒ., ΠΟ 5: ἀθυιτη 

Οεοδϑιῖϊβ, Αἰγὶ ΠπῸῚ [ἌΓΟΙ ΤΠΘΓϑΐ 58}} ὡ 

, 864 Ρὲγ βεγεηδπι { 45 Ρυϊεῖ ἢ) ρ6] ]δοϊᾶ πὶ 
ἴῃ πᾶνϑ οἂρίυϑβ ἃγϑὶϊ ᾿ηϑϑηᾶ 51{]. 

Επτ Ποὺ ραῖγανυ υθηίιϑ : 15 ΠΑ 13. ΠΊΔ}11Π} 

ΤΠ ΠΊΔΠ6 561 [αὶ 5ῖν 6 50 1:15 58:16ζ, 

204. ΤΌΓΤΙ ΤΑΘΒΕ. 

ΟΥγηθᾶ Ἰοησώνιηι, οἂἱϊ πο ἀΐνοβ εἴ ΠΆΤηΟ 

Ογπῖθα ἀδθαὶϊ νἱῖᾶπιὶ ὩῸΠ τ Ϊ 115 ᾿ρϑᾶ 56 Π6Χ , 

ΟΡτυΐ  ἀπάδ 58}1 οοπιπιοία ἔπιγθμ 15 ΑΒΓ Σ 
Ροβίθνα {που θι5 τἀ! ογία 165, 

ΑΡβιμριῖβ πηαπῖθα8. Ῥίβοθϑ γα ΟΠ 6 4115 1] 
Ζαάτα ποροὶ ἢ που 501}1π|,) 4110 ΡΕΓΙΘΓΘ, γογδηΐ. 

295. ΤΠΟΝΙΡ.Ε ὙΤΆΒΕΝΤΙΝΙ. 

ΠΠ|6 βεῆθχ ὙΠογΪ8, ἔμ} 1οἷ8 φαΐ βθρίι5 1ρ515 
Νανῖῖ, 0 Φάυογθο οὐἱϊ σγοσα νἱοῖιι8 ογαῖ; 

Ῥεγγερίδῃβ οανᾶ, ρ θο πᾶν 5 [δ] χάιια βασθηᾶ, 

ΤΠηΐο5. 1Π Πλϊδογὰ Οὐἱ Ταΐθ 508] Πγ018 δγαΐ, 

Νοη ἰάθη Ατγοΐασγο ἀθρεῖ,, πϑαιδ {ΓἸ5110115 δυιδι 8, 
Οὐοά τοῦ ἃ ΔΗΠΟΙΙΙΠῚ συ ΘΙ θι15 Ἔχ ἀογαΐ, 

ῬΑΡοτῖ5 οοοΌθυἱξ ἐὰρΌΓ: 58} ΟΟ]Πλΐπ6., 418}15 
σῆς ἀρβιπιρία 510 βροηΐβ ᾿υσαγπᾶ ΡοΥῖ, 

Νοῦ Ὠδῖϊ, ΠΟΠ ΟΧΟΡ Εἶ βΟΒΌ ΘΓΕ 5ΘρΡῸ ΘΟ ΓΙΙΠῚ 
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ἀλλὰ συνεργατίνης ἰχθυύόλων θίασος. 

296. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΚΗΙΟΥ͂. 

ἘΞ οὗ τ’ Εὐρώπαν ᾿Ασίας δίχα πόντος ἔνειμε, 

χαὶ πόλεμον λαῶν θοῦρος Ἄρης ἐφέπει, 
οὐδαμά πω χάλλιον ἐπιχθονίων γένετ᾽ ἀνδρῶν 

ἔργον ἐν ἠπείρῳ καὶ κατὰ πόντον ἅμα. 
Οἵδε γὰρ ἐν Κύπρῳ Μήδων πολλοὺς ὀλέσαντες, 

Φοινίκων ἑκατὸν ναῦς ἕλον ἐν πελάγει 
ἀνδρῶν πληθούσας" μέγα δ᾽ ἔστενεν [᾿Ασὶς ὕπ᾽ αὐτῶν] 

πληγεῖσ᾽ ἀμφοτέραις χερσὶ χράτει πολέμου. 

297. ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΥ͂. 

Τὸν μέγαν ᾿Ἀχροχόρινθον ᾿Αχαιϊκὸν, Ελλάδος ἄστρον, 
καὶ διπλὴν Ἰσθμοῦ σύνδρομον ἠϊόνα 

Λεύχιος ἐστυφέλιξε δοριπτοίητα δὲ νεχρῶν 
ὀστέα σωρευθεὶς εἷς ἐπέχει σχόπελος. 

Τοὺς δὲ δόμον Πριάμοιο πυρὶ πρήσαντας ᾿ἈΑχαιοὺς 

ἀχλαύστους χτερέων νόσφισαν Αἰνεάδαι. 

298. ΑΔΕΣΠΟΤΌΝ. 

Αἰαῖ, τοῦτο κάκιστον, ὅταν χλαίωσι θανόντα 
γυμφίον ἢ νύμφην" ἡνίκα δ᾽ ἀμφοτέρους, 

Εὔπολιν ὡς ἀγαθήν τε Λυχαίνιον, ὧν ὑμέναιον 

ἔσόεσεν ἐν πρώτη νυχτὶ πεσὼν θάλαμος, 
οὐχ ἄλλῳ τόδε χῆδος ἰσόῤῥοπον, ὡς σὺ μὲν υἱὸν, 

Νῖχι, σὺ δ᾽ ἔχλαυσας, Θεύδιχε, θυγατέρα. 

299. ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ͂. 

“Αδ᾽ ἔσθ᾽ -- ἅδε Πλάταια τί τοι λέγω ; ---α ἅν ποτε σει- 
ἐλθὼν ἐξαπίνας χάδόαλε πανσυδίη" [σμὸς 

λείφθη δ᾽ αὖ μοῦνον τυτθὸν γένος" οἵ δὲ θανόντες 

σᾶμ᾽ ἐρατὰν πάτραν χείμεθ᾽ ἐφεσσάμενοι. 

800. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ἔνθαάδε Πυθώναχτα χασίγνητόν τε χέχευθεν 
γαῖ᾽, ἐρατῆς ἥδης πρὶν τέλος ἄχρον ἰδεῖν. 

Μνῆμα δ᾽ ἀποφθιμένοισι πατὴρ Μεγάριστος ἔθηχεν 
ἀθάνατον, θνητοῖς παισὶ χαριζόμενος. 

ἈΑΝΤΗΘΠΟΘΙ ΡΑΓΠΑΤΙΝἊ 

564 5Βοἀα]ῖαπι Ρἰϑοαίου ΘΠΟΓῚΒ. 

296. ΒΙΜΟΝΙΌΙΒ5 ΟΕῚ. 

Ἐχ 400 οἱ ἘυΤΟΡᾶμ ἃ })- Αϑ᾽ἃ ΒΘΟγβῈ πὶ Ροηΐι5 αἰ γιϑιΐ, 

οἱ Β611ἃ ρορυϊογυχη ἱπηρϑίμοβιιβ Μὰγ5 ΟὐΪξ, 

ΠῸΠ απ. ῬΌ]ΟΙ ΓΙῸ ογΓ ϑί Τὰ ΘΧβΕ{Π| Ὑἱγουιιμα 

[δοίητιβ8 ἰῃ οΟΠ ποηΐ οἵ ΡῸ. Ῥοηΐωμῃ βίη]. 

Ηἰ δηΐῃῃ ἴῃ ΟὙριῸ Μϑάογιμπι τηυ]ο8. Φαυτη- οἰ ἰδβοηξ, 

ΡΒΟπίοαπ οοπέαμη ὨᾶΥδ5 ΘΘΡΟΓαηΐ ἴῃ ροηΐο 

ΥἱΓΙΒ Του Δ8 ; τηᾶσηθτη δαΐθι ἱπσοθιηοξ Αβἰα ἃ} 115, 

γοθογαΐα Δι )}}8 πηδηΐ 015 ΤΟΌΟΤο Β6]]]}. 

297. ῬΟΠΎΒΤΆΑΛΤΙ. 

Μαρηῦμη ΑΟΓΟΘΟΓ ἢ ὰγ ΑΟΒΘοσμ,, αγόθοὶδθ ἀϑίγυμη, 

οἱ ἀυριοχ ᾿βἔθγηϊ σοποΌγΓ 5 Εἰ π8 

Ταοἶπ8 δυθγεξ : βθα ᾿αϑ[ἃ- Βρᾶγβᾶ τηουξπογαμη [ΠΟΉΦΘΥ 63), 

οβϑᾶ ΔΟΘΌΠΪἴι8. τπῈ8 Ομ ηοὲ ΘΟΟΡΌΪα8. (5 πογιηι 

ΟἿϊ δυΐθμι ἀοιηαμτη ῬΥΪΔΤΐ ἴσῃθ ΘΟΙΩ θα Ββουιηΐ Αοηθθοβ 

ποη-ἀο[Π6ἴο8 ΒΘρα]ογο ἰγαυᾶδγαηΐ Ξποδᾶω (Ποριαηὶ). 

298. ΑΝΟΝΥΜΙ:- 

δα, πϑὰ, ἰᾷ ραββίμημι, φυδηᾷο ἀοοπξ ππογέμαμ 
ατιΐ Βροηβυμη ἃιιξ ΒρΡΟηβ8 1) ; συδηᾶο δυΐθη αἰγοβαάαθ, 

δέου! ΕῸΡΟΙ᾽π θοπδιηααθ Πν οἰ, Φ ΘΓ ΠΤ ΘΠ ΡΠ 

δχϑέϊηχὶε ἴῃ Ῥγτηᾶ ποοί ΟΟἸ]ἀρϑι5 {Π8] ἃ Πη}8, 

ΠΟῊ Δ}Ϊ Ηἷο 656 Ποία! σομ δγθπάιιβ, βίου ἕὰ φαϊάθηι ΠΠατα, 

ο ΝιΙεῖβ, (ἃ υθγοὸ ἀθου δὶ, Τῆροαίορ, παΐδμη. 

299. ΝΙΟΟΜΆΟΘΗΙ. 

Ηφο 68[-- κυϊὰ γϑγοὸ ἀἴοο ΗἘσο Ρ] αἴδοᾶ ἢ---Ααδιη οἸΐπ τηοΐ8 

ἸΠΡΤΌΘη5 ΒΟ ἀ6] οἱ οτηηϊ-τηρεία ; [[οττῷ 

Το]οἴαση 6 δϑὲ τηοϑᾶο Ῥϑιιοιπηι σΘΠῈ8 ; τπιοτέαΐ δα ΐθιη 

“εὐ τηοπυϊηθηΐα ἃπηδίδηῃ ρδίγίτη ᾿δοθιηιβ ἱπααΐϊ. 

300. ΒΙΜΟΝΙΌΙΒ. 

Ηΐϊς Ρυιοηδοίθιῃ ἐγαίγοιηααθ οομπαϊΐ 

(ογΓᾶ, δι Δ Ὁ }}18 ̓αυθηΐ Ῥγ αβαυδηη ἤηθιὴ ὉΠ ηατὴ υἱἀ ον, 

Μομυτηθδηΐιπ Ὑ61Ὸ δχϑίϊηο 8 ραΐον Μοραυβίιβ ροβεϊξ 

ἱπητηογίαϊθ, του} 18 ΡῈ ΟΥ 8 στα ἢοαία8, 

864 ρῥἰβοδΐονι ᾿μῃοἴτιϑ 'π ἃ 16. ΟἸΟΥ ΙΒ, 

397. ΡΟΓΥΒΤΒΑΤΙ. 

Μαηΐὰ οοἶβὰ Ἐρ γγ65., [6] } 15 Ἰαπηθη Αομϊν 
Ηΐς 00] 58 "πρὶ! ᾿ἰπ8 ΓΑ ΠΊ 6. ΠΠΑΥ 5, 

Μυπλμηἶιι5 ΘΥΘΓΙΙ : ΒΘΟΡΌΪ 5 ΠΕ ΠΟ ΓΟϑᾶ ΥὙἹΓΟΓΙΏ. 
Μ|}}8., 4105. θ6] πὶ ΡοΡ 11, ἀπὰ5 ΠαΡοί. 

Ιρῃθ ἀοπιιπὶ ῬΡΙΔΠῚΪ ΡΟΡΌ] 5 ναϑίασαϊ Ασομ ιιβ, 
1ρ86 ΡῈΡ ΖΈμοαἀὰ5 πῦπο οαγοὶ ἴσης ΤΟρὶ. 

2938. ΙΝΟΕΒΈΙ. 

Οὐπὶ ἰδοϊιιηϊ βροπϑὶ γδὶ βροῃϑθ ἔμπονᾶ ποία, 

Τυϊδία ; 564 ἢ ραν το οὐμπὶ οΟἶθγα πηᾶϊᾶ, 

Ναπο νοϊαϊ ΕᾺΡοΟΙ 415 ἴάιιβ ρυ]ομγώσια Γγοίθηὶ 

Ἐχβιϊηχιῖ ρσῖπια ποοῖθ οᾺ}}1}6 οαάθηβ,, 
Ῥὰγ [411 πῸ}]ὰ5 ἀἄο ον οοῖ. ΤΙΡΙ, ΝΊοΙα,, παία» 

Μαϊογῖα οδὶ ᾿ποῖυβ ; Ευάϊοθ παῖδ 10]. 

300. ΒΙΜΟΝΙΏ. 

15[6 τορὶς τὰ πη] 5 οαπὶ ΡΥ Ομ δοῖ 6 ΒΟΤΌΓΘΠΙ » 

ΖΕϊαΚ ἴῃ πηθάϊο αιιδὶβ [αν 6 }}}}5 δγαῖ, 
Μογίδ]θ5 ἅπῖθο : 4υ 1} 15 Ἰῃ)πιον 8} 5Θ ρα ἢν 

αὶ Μερανβιαβ, οἱ 0 8588. ργοθαὶ 6858 ρδίγειῃ. 



801. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εὐκλέας αἷα χέχευθε, Λεωνίδα, οἵ μετὰ σεῖο 
᾿ τῇδ᾽ ἔθανον, Σπάρτης εὐρυχόρου βασιλεῦ, 
πλείστων δὴ τόξων τε χαὶ ὠχυπόδων σθένος ἵππων 

Μηδείων ἀνδρῶν δεξάμενοι πολέμῳ. 

8302. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ὧν αὐτοῦ τις ἕχαστος ἀπολλυμένων ἀνιᾶται" 
Νιχόδιχον δὲ φίλοι καὶ πόλις ἥδε " πόλη. 

803. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Τὸν μιχρὸν Κλεόδημον ἔτι ζώοντα γάλαχτι, 
ἴχνος ὑπὲρ τοίχων νηὸς ἐρεισάμενον, 

δ Θρήϊξ ἐτύμως Βορέης βάλεν εἰς ἁλὸς οἶδμα, 
χῦμα δ᾽ ἀπὸ ψυχὴν ἔσδεσε νηπιάχου. 

Ἶνοῖ, ἀνοιχτίρμων τις ἔφυς θεὸς, ἣ Μελικέρτεω 
ἥλιχος οὐχ ᾿Αἴδην πικρὸν ἀπηλάσαο. 

304. ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ͂ ΡΟΔΙΟΥ͂. 

Ἀνδρὶ μὲν Ἱππαίμων ὄνομ᾽ ἦν, ἵππῳ δὲ Πόδαργος, 
καὶ χυνὶ Λήθαργος, χαὶ θεράποντι Βάδης, 

Θεσσαλὸς, ἐκ Κρήτης, Μάγνης γένος, Αἵμονος υἱός" 
ὥλετο δ᾽ ἐν προμάχοις ὀξὺν Ἄρη συνάγων. 

“808. ΑΔΔΑΙΟΥ͂ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ͂. 

Ὁ γριπεὺς Διότιμος, ὃ χύμασιν δλχάδα πιστὴν 

κὴν χθονὶ τὴν αὐτὴν οἶχον ἔχων πενίης ) 
νήγρετον ὑπνώσας ᾿Αἴδαν τὸν ἀμείλιχον ἷχτο 

αὐτερέτης, ἰδίη νηΐ χομιζόμενος" 
ἣν γὰρ ἔχε ζωῆς παραμύθιον, ἔσχεν ὃ πρέσῤυς 

καὶ φθίμενος πύματον πυρχαϊῆς ὄφελος. 

806. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ἁδρότονον Θρήϊσσα γυνὴ πέλον᾽" ἀλλὰ τεχέσθαι 
τὸν μέγαν Ἕλλησιν φημὶ Θεμιστοχλέα. 
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3901. ΕΌΒΡΕΜ. 

ΠΙβέγοβ ἔογγα οοπαϊξ, 1,θοηϊᾷδ, ἐϊ05 ααὶ ἐδοῦχα 

Πῖο τηογέι! -βαπέ, ϑραγίς Ἰαΐοβ- Πμογοβ- ἀπ θηξ8 Τοχ, 

Ρ᾽ ΤΙ ΠΠΟΓΌΠΣ 88Π6 ΓΟ π6 δὲ υοϊοοϊροασμη τόθ 

Μρϑάογατη Υἱγογιτη βαβεποηξοβ ργοο. [Θφαῦτῃ 

302. ΕΒΌΕΜ. 

5015 ᾿ρβίιϑ ἘΠΕ Ε ΒΩ ΔΙηΐββἰβ αὐπιὶσίξατ, 

Ἄ Νιοοαϊεὶ γϑῦὸ διηϊοὶ δὲ εἰγξαβ πθὸς ἰορΐδ- οβέ. 

303. ΑΝΤΙΡΑΤΕῚΙ ΒΙΌΟΝΙΙ. 

Ῥάγυθμ ΟἸδοάοιησμι δᾶμος υἱγθηΐθτῃ Ἰδοίθ, 

γδϑιϊ σία τη ΞῸ 6. ἰδέθγα ΠᾶΥΪ8 ΖαππιΡοβαΐβϑοί, 

ΤΊνγαχ υϑγο Βογθαϑ ἀδ]δοϊξ ἴῃ τηδτῖβ ὑπᾶδ8, 

Πυείαβαιθ διϊγηδγη οχβεηχι ᾿πδηξ8. 

1η0, ἱτη το βουῖοοῦβ ἀυοαάδτγῃ Γυΐπεϊ πυτηθη, 1:0 ἃ Μοϊοοτίς 

ΦΟ4Ό Δ} ποθὴ πιογίοπι ρου ατη ΓΘΡῸΪ ἰ8[1. 

304. ΡΙΒΑΝΌΒΙ ΒΗΟΒΠ. 

ὙΊγο φυϊάσηι ΗἸΡρίθμο ποιῆθη ογᾶξ, 40 δυυΐθμη Ροάδυριιβ, 

οἱ ἐδηὶ [δ παγραβ, οδἔ ἴτηαο ΒΑθ65, {Π|1π85 : 

ΤΒοββα 5, 6 Οτοΐα ογἠμπαν5, Μᾶσπο8. σθηπβ, ΗφΙηοΣ 5 

ῬΟΓΙ δαΐθιη που ρΓορυρηδίου 8 ΔΟΓΘΓΩ ΡΌΘΉΔΙΠ ΓΟΏΒΟΓΘΙ5 

305. ΑΠΠ2ΕῚ ΜΙΤΥΓΙΕΝΕΙ. 

Ριβεδίου Ὀϊοζίπνβ,, αὶ ἐπ Ποῖ θα πανϊουϊδτα ἤδη) 

οἔ ἴῃ ἔογγα δαπᾶάθιν ἀοιησμη Βαθοθαΐ ρδυρεογίαίίβ, 

ἱποχο 8 }}} ϑορίξιι8-ϑοῆηο, ΟΓΟΌΤΩ δα ἱγηχηϊέθι υϑηϊξ 

50|5-ρΡ56-Τοιηθχ, Ῥγοργῖα παυϊσαϊα υθοΐαβ : 

ἀυδπὶ δηΐτη ΒΑΡ θαΐ υἱἕδο βαβέθπίδουϊυτη,, ΠΑΡ υΪ 5θηθκ 

οἰΐατη ὀχβἕϊησίιβ. ὉΠ Εἰ τηδτα Ὀαβέϊ ορϑιη. 

306. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ΑΡγοίΐοῃυτη ΤἬγδοϊα ΤῊ Ὁ] 6 ΘΓΆΓΩ : 564 σΘΠτ556 

τηδσηῦτη Οτὐϑοοῖβ δἷο ΤἼΘΓη βίο ϊ ". 

--ἧ 301. Εὐῦϑρθεμ. 

. ΟΑἴαγος ἴεσγα ἰδεῖς, 4ὰο5, τηᾶρπα Γβοηϊάα, ἰδοιπὶ 

Μουϑ ἰυ}π, ο ϑραγία γτὰχ Βεπα ἀΐσπε ἰυὰ : 
Οὐἱ Μεάογιπι ἄγοι5 εἰ εάιι05, υἱπὶ ἀδηΐαας ΡῈ }]}, 

Τοίδην σογρου θὺ5 50: πε α βιῖβ5. 

308. ΕὐὔβΡῈΜ. 

Οὐυΐξαιια Ξαϊἢ) ρἰογαὶ 4αδὴν ἕαϊο ρογαϊξ : ἀμηϊοῖ, 

Τοῖα βίπιὺὶ ρίογαϊ μαϊγια ΝΙοοάϊουπι. 

303. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΡΟΧΙΙ. 

Γὰπ ΟἸεοάεπηις, δάμς πηγαί θγηὶ Ἰδοῖῖβ δἰ απηπιι5, 

ὙΕΡΓΕῖ 5 πηπλὰ ΓΑἐΪ5. ΡῈ ἰδ ϊαΐα ρεάξηι ; 
Ὑμγεϊοϊαβ τηϊβογαπι ἀοδοὶξ ἴῃ θογα υθηίι5. 

Ὑδριῖς ἴῃ τηϑά 5 οὐπὶ πιογογεῖαγ ἀαιβ. 

Οὐυάε!β, ρυεγαπι φυοὶ ΠῸΠ 5εγναυουιῖ [π0 

Ηος δυὶ, ἔμεσαϊ φὰῦο Μεϊϊςεγία βι3. 

3οή4. ΡῬΙΒΑΝΙ͂ΘΕΙ ΚΒΟΡΙΙ. 

ἩΙΡΡδιποη Υἱν ἀϊοῖι5 εγαῖ, βοπίρεβαιθ Ῥοάδγριι, 
ὙΒΕΓΑΡΤ ΚΠ]. οδΔηἷ5, ΤΠΔ ΠΟΙρΡΙ ΠΠΉΖι6 ΒΑΡ65 : 

ὙΠοββαὶυβ, 6 (γεῖα, Μαρποβ βέπιιβ, Η:ΠΊΟΠΘ Παίιι5, 

Οοοἰάϊτ, ἴῃ ῥσῖπιο ἀσπὶ πηονυεὶ ἅγια ἰ000. 

305. ΑὔδΑεὶ ΜΙΤΎΓΕΝΙ, 

Οὐδ ταῖς οδρίαθαιϊ Ὀϊοῖ πλ115 ἴῃ ΘΩΌΟΓΕ Ρΐ5665, 
Οὐπὶ ἰεπυϊξ ἰευταβ, μος ἀοτηιϑ ἰρϑὰ [1. 

Οὐεπι οὔπὶ ρΡεγρεΐαιβ ργεβϑὶὶ 5Ο0ΡΟΥ, Ὑἱῖ ἴῃ ἴὰ 
Αἀ πιδηεβ, τεηεχ οἷ ἴα] ᾿ρ56 510]. 

Ῥγωθυεγαὶ 40:8 ΠΑΙΊ4Ὲ6 5611 5ο δία υἱΐδθ., 
ΟΥϊοϊαπα βυμπηπλιπὶ ρου 11 τορο. 
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807. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

α. Οὔνομά μοι.. β. Τί δὲ τοῦτο; α. Πατρὶς δέ μοι.. β. Ἐς 
[τί δὲ τοῦτο ; 

α. Κλεινοῦ δ᾽ εἰμὶ γένους. β. Εἰ γὰρ ἀφαυροτάτου ; 
α, Ζήσας δ᾽ ἐνδόξως ἔλιπον βίον. β. Εἰ γὰρ ἀδόξως; 

α. Κεῖμαι δ᾽ ἐνθάδε νῦν.. β, Τίς τίνι ταῦτα λέγεις ; 

8308. ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ͂. 

Παῖδά με πενταέτηρον, ἀχηδέα θυμὸν ἔχοντα, 
νηλειὴς ᾿Αἴδης ἥρπασε Καλλίμαχον. 

Ἀλλά με μὴ χλαίοις" καὶ γὰρ βιότοιο μετέσχον 
παύρου, καὶ παύρων τῶν βιότοιο χαχῶν. 

909. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

“Ἑξηχοντούτης Διονύσιος ἐνθάδε χεῖμαι, 

Ταρσεὺς, μὴ γήμας" αἴθε δὲ μηδ᾽ ὃ πατήρ. 

810. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ, 

Θάψεν ὅ με χτείνας χρύπτων φόνον' εἰ δέ με τύμδῳ 
δωρεῖται, τοίης ἀντιτύχοι χάριτος... 

811. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Ὁ τύμῥος οὗτος ἔνδον οὐχ ἔχει νεχρόν' 

ὃ νεχρὸς οὗτος ἐχτὸς οὐχ ἔχει τάφον, 

ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ νεχρός ἐστι χαὶ τάφος. 

812. ΑΣΙΝΙΟΥ ΚΟΥΑΔΡΑΤΟΥ͂. 

ΟἹ πρὸς Ῥωμαίους δεινὸν στήσαντες Ἄρηα 
χεῖνται, ἀριστείης σύμδολα δειχνύμενοι" 

5 ,ὕ Ἶ ΩΣ Ἁ , ΕΣ ΕἸ ᾿ 

οὗ γάρ τις μετὰ νῶτα τυπεὶς θάνεν, ἀλλ᾽ ἅμα πάντες 

ὦλοντο χρυφίῳ χαὶ δολερῷ θανάτῳ. 

818. [ΤΙΝΩΝΟΣ.] 
Εἰς Τίμωνα τὸν μισάνθρωπον. 

᾿Ἔνθάδ᾽ ἀποῤῥήξας ψυχὴν βαρυδαίμονα χεῖμαι" 
τοὔνομα δ᾽ οὗ πεύσεσθε, καχοὶ δὲ καχῶς ἀπόλοισθε. 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΙΔῈ ΡΑΓΙΑΤΙΝᾺΕ 

307. ΡΑΌΤΙ ΒΙΠΕΝΤΙΑΒΠ 

α. Νοτήθα ταὶ ... ὃ. Θυϊᾷ μος αἰὐοὶδ ἢ α. Ῥαΐνϊα δυΐθη 

[τ]... ὃ. 564 φυϊὰ τοίεγι ἢ 

α. Ἐϊ ἀ6-Οο] ΘὈΥ} ϑῦτη σθηθγα. ὃ. Ετ 8 οθβοιυγ ββίτηο ἢ 

α. ἈΑοΐδτη ἰη-Βοπδ-ίδιηα γο φαΐ υἱΐδηι. ὃ. ἘΠ 8 ἱπ- τη] ἢ 

α. ΑοἾδ060 Πῖο πιπο... ὃ. Ουἷ8 ουἱϊ δθο αἰοἰδ 

308, ΠΌΟΙΑΝΙ. 

ῬΈΘΙΙΠ) Πὴ6 Δαϊηα θη θτ., ΟΌΓΔΙ ΕΠ -Ὑ ἢ δηΐΪΓηΌ πὶ 

᾿πητ 15 ΟΥ̓ΟῸ 5 Γαρυΐέ ΔΙ ΠΟ τη. [Παρρηΐοιῃ, 

56 Τη6 Π6 ἀ6[[688 : οἰθηΐπι υἱέ αἰ δγαπη ἱΠ- ῬΑΓ ΘΙ -ὙΘηὶ 

ῬΔΕΘΟΓΌΠΙ,, οἵ ῬΔΌΘΟΓΙΠΙ Υἱἕδο ΤΩΙ ΛΌΓΩ. 

309. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ϑΟΧδροηδυΐ 5 ΠὈΙΟΠ 5108 ὨΐῸ ἴδοθο, 

ὙΤαυβὶ-παίαβ., ΟϑΘΙ 68 : υὐϊπδγη [υδϑοΐ οἵ ρδίθυ τηθὰ8 ! 

310. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ϑΘρΡο ἐν πι6 φυϊ-ἰηΐονδοϊξ οοουδηβ οἰρἄθμῃι : 8ἱ δα ἴθ ΠῚ6 

ἀοπαΐ, [4}18. δἰ -τυγϑαβιοοηξηραί σταίίδ. [βϑρυϊοτο 

311. ΑΘΟΑΤΗΙῈ ΒΟΗΟΠΑΒΤΙΊΟΙ. 

Τυχηι] 8 ἷο πέτα ποη Πδρδί Του Ό ΓῺ : 

τηογίαιι5. ἢἷο Θχίγα ἤθη Παρθὲ ζΠΉ Ἁ] ΠῚ, 

56 'ρ86 8] τηογίαι5 δϑί οἵ ἔστη] 8. 

312. ΑΒΙΝῚ ΟΥΑΌΒΑΤΙ. 

Ουἱΐ οὑπὶ ΒοπΊδηΐβ (θυ  Ὀ]]ΠΘ τὴ ΘΟΠΒΘΓ δΓῸΠΐ ΡΟ ΔΙΩ 

Ἰδοθηΐ, δχοοι [θη 15- υἱγία 5. βῖίσηα ργθοηΐοϑ : 

ΠΟΠΊΟ Θηΐπὴ ροϑὲ ἴογσᾶ γυ]πογδίι8 ΟὈΪ, 564 ὑπᾶ ΟΠΊΠ65 

Ρουϊουαηΐ ἔυγένα οἱ ἀ0] 088 τηοτΐθ. 

313, ΤΙΜΟΝΙ5. 

1η ΤΙ ΠΟΠΘ ἢ ΟΠ Π1ΠῚ ΟΒΟΓΘΠΊ., 

Ηἰς Θχ- 0 - ΔΌΓΕΡΙ ΔηἱΠηδ τὴ ἰη 6] ΟΘ μὴ ἰδοθ0 : 

ΠΟΠΊΘΗ ὙΘΙῸ ΠΟ ΟΟρηῃοϑβοθίϊβ, 56 ΤηΔ]}} τη816 Ῥουθδί5. 

807. Πποουὶρίϊο ποι ποπιϊπαῖὶ αὶ ῬΑΌΤΙΟ ΒΙ1ΕΝΤΙΛΆΙΟ. 

ΝΝΟΒλΐη6 ἀϊοοῦ θρο. Ουἱά ἰὺπ ἢ Μὰ μαῖγία. Ουἱά ἰὰπῃ) ἢ 

ΝΟ 5. Αἴ φαϊὰ ἴὰπι,, 5] βῖη8 βϑηΐθ ἴογ68 ἢ 
ϑρ!πάϊάα υἱΐὰ ἕμϊ. Οὐἱά 5] πβὸ ποῖὰ [ει ϊ5βθὶ ἢ 

Ηἰἷς αοθο. 864 (ιυῖϑ, οὐ ΡΓΘΟΟΥ ἰδία Γοίε 8 ἢ 

808. τύοιλ νι. 

Μδ ριογαηι Π}}}18 οπογαϊαπὶ ρθοϊογᾶ Ο}]5 

Οὐϊηχαθηπθηι τὰραϊὶ ΠΊΟΓ5 ἔεγα (Δ}}} πιο η1. 
Νδ πιὸ ἤδθιθ ἰδηῖθῃ : Παχὶϊ ΠῊ]}} ἰθ ρΟΓΘ ΡᾶΡνῸ 

για, 564 εἴ νἱΐδα βαπι πὰ ]ὰ ρᾶγνᾶ πιθῶ. 

309. ΙΝΟΕΆΤΙ. 

ἨΪἜο ροϑβὶ 56χ ἀβοῖθϑ Ἰᾶδθο ΠΙΟΉΥ51115 ΔΏΠΟ5) 
ὩΤΑΥβΘη515 οΟ]6 05. 810 ρᾶῖθι. ὁ αὐϊηδῃλ! 

310. ΙΝΟΕΚΤΙῚ. 

Ὑοχὶϊ πιο 4] τς βίης ἰοβῖα ρεγαπιογαῖ; δά 

Εἰ τὰἀμηι] πὶ : ΡΔΓΙ]6 ΠῚ δε η ϊαὶ ᾿Ρ0586 νΊ θη, 

81:1. 26 Νιοῦεο. 

ὙΙΔ65 βθρυ]οἤσαπι αυοά οαγοὶ οδάδυθγθ, 

5᾽πιὰ]} οαάανον ᾿Πβ ρα πὶ ΘΟΠΒΡΙΟἶ8. 
864 φυοά 56ρυ]οθγαηι εϑῖ, {αοα οδάδνει,, δϑὲ ἰάθιη, 

8314. ΑΒΙΝῚΙ ΟΥΑΡΒΑΤΙ, 

εἶδ ἱμίον [δοιἰς υἱοίονα διίία σοπομία Ποπιαπο. 

Οὐοβ ξο ἴεντὰ ἴορὶῖ, Βομηᾶπο Μαγὶ ρθε 1 

Μαχίηια υἱν τι{15 βίσηὰ ἀεάθυ βιιξθ. 

Ἡογαπὶ Πδπῖο [αἰΐ, 41 ἰογροὸ να] ποτὰ ἔεγγεῖ, 

ΟἸλη68 ΠΟ511 564 ρϑυῖουα ἀο]0. 

3 2Ὡς ἸΝΟΕΒΑΤΙ,. 

ἐπ Τίπιοπα ἰοπιϊηίδιις ἱπὶπείσιεπι, 

Ηἰἷς 5ιἴι5. ἀργαρία νἱΐα Ἰη 6} 106 4α θβοο : 

Νοιλθῃ πὸ τορίαϊθ : πιὰ]ο08 ΠῚ Υ05 πιᾶ]θ ρεγάϑῃξ, 
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814. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ. 

: Εἰς τὸν αὐτὸν Τίμωνα. 

Μὴ πόθεν εἰμὶ μάθης, μηδ᾽ οὔνομα " πλὴν ὅτι θνήσχειν 
τοὺς παρ᾽ ἐμὴν στήλην ἐρχομένους ἐθέλω. 

916. ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ͂, οἱ δὲ ΡΙΑΝΟΥ͂. 

Εἰς τὸν αὐτὸν Τίμωνα. 

Ῥρηχεῖαν κατ᾽ ἐμεῦ, ψαφαρὴ χόνι, ῥάμνον ἑλίσσοις 
πάντοθεν, ἢ σχολιῆς ἄγρια χῶλα βάτου, 

ὡς ἐπ᾽ ἐμοὶ μηδ᾽ ὄρνις ἐν εἴαρι κοῦφον ἐρείδοι 
ἴχνος, ἐρημάζω δ᾽ ἥσυχα χεχλιμένος. 
γὰρ ὃ μισάνθρωπος, ὃ μηδ᾽ ἀστοῖσι φιληθεὶς 
Τίμων οὐδ᾽ ᾿Αἰδὴ γνήσιός εἶμι νέχυς. 

816. ΛΕΏΩΝΙΔΑ ἢ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Εἰς τὸν αὐτὸν ὁμοίως. 

Τὴν ἐπ᾽ ἐμεῦ στήλην παραμείδεο, μήτε με χαίρειν 
εἰπὼν, μήθ᾽ ὅστις, μὴ τίνος ἐξετάσας" 

ἢ μὴ τὴν ἀνύεις τελέσαις ὁδόν" ἣν δὲ παρέλθης 
σιγῇ) μηδ᾽ οὕτως ἣν ἀνύεις τελέσαις. 

3171. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Εἰς τὸν αὐτὸν Τίμωνα. 

α. Τίμων (οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἐσσί), τί τοι, σκότος ἢ φάος, ἐχθρόν; 
β. Τὸ σχότος ὑμείων πλείονες εἶν ᾿Αἴδη. 

918. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Εἰς τὸν αὐτὸν Τίμωνα. 

Μὴ χαίρειν εἴπης με, χαχὸν χέαρ, ἀλλὰ πάρελθε" 
ἶσον ἐμοὶ χαίρειν χἄστι τὸ μὴ σὲ πελᾶν. 

519. ΑΔΗΛΟΝ. 

Εἰς τὸν αὐτὸν Τίμωνα. 

Καὶ νέχυς ὧν Τίμων ἄγριος" σὺ δέ γ᾽, ὦ πυλαωρὲ 
Πλούτωνος, τάρόει, Κέρόερε, μή σε δάχη. 

ἢ 
! 

Ι 

9395 

314, ῬΡΤΟΙΕΜΕΙΙ. 

ἴΙ͂πη δυπᾶάσμι ΤΙΠΠΟΠ 6 ΠῚ,᾿ 

ΝΘ ὑπ68 51η} ἀἰβοδβ, πὰ ΠΟΙΏΘΗ ; ἰδηΐατη ΠΟΥ Ϊ 

608 Ζαϊ τηθυτη οἰρραμῃ ργφίθγθαηΐ υοΐο. 

315. ΖΕΝΟΒΟΤΙ, «ε11|95 ΒΗ͂ΙΑΝΙ, 

[πη δυπάδπι Τἰ ΟΠ ΘΠ. 

ΑϑρΡϑγδῃῃ τ Ϊΐ, 6 ῬαΪν 18, βρίπατῃ οθυ ἶγ 

ππηάϊχαδ,, δυΐ ἰογίαοβο ἀστοϑίία Ὀγδορία τοὶ, 

Ἐξ ἸΠ ΠῚΘ ΠΟΩῸ 6 ἃΥΪ8 ὙΘΓΠῸ ἰθΙΏρΟΓΘ ΙΘΥ6 ἐτηρυ μηδέ 

γοβείυνη,, 5013 864 ἄσσδτη ἰγδη 16 τϑοϊπαΐα. 

Ἐσδγη ΘηΪπὰ 1116 ΠΟΤ ΠΤ -Ο50 1, Π6 Οἰγθα5 φυϊάθιη διηδίαβ,. 

Τίμηοπ, πράὰ6 Ρ]υΐοπὶ δοοθρέιβ 801 τηογἔατι8. 

δι6. ΕΟΝΙΌΖΕ δυΐ ΑΝΤΙΡΑΤΗΙ. 

Ιῃ ουπάοσπι. 

Ππηροβίξαχῃ ταϊῃὶ οἴρραμι ργεθΐογὶ, ΠΘΩᾺ6 τα βάν ο 
ἀϊοθηβ, πθ6ο «αϊ 5:π|, ΠΟ ΟὈΪ 5 5.7): ΦΌΘΟΓΘΗΒ : 

δαΐ φυοᾶ ΡοΓσῖβ Π6 ΔΌΒΟΙ 85 6. ; ὙΘΓΌΓΩ 51 ὑγϑη βου 5 

ἰδοϊίο---πὸ 5ἷο φυϊάθιη φυοᾶ Ρογρὶβ ΔΌ5ΟΙ γ85. 

317. ΟΑΙΠΊΜΑΟΘΗΙ. 

Ιῃ εὐπᾶοπι ΤΙ ΠΟΠΘΠΙ. 

α. Ο Τίμηοη (πΠ0η ΘΗΪΠῚ πὴ 65), φαΐϊὰ [Ὁ]. (ΓΘ ΠΘ τ δαΐ ᾿ὰχ, 

ὃ. Τδηθθγῶ : γϑβέγπι θ] υΓ65. ἴῃ Τη[6ΓΪ5. [«ἸΠ ]Πὶ ὃ 

318. ΕΣσὔθϑῶμηκδ5Ρ.ΡΕΜ. 

[ἢ ϑυπάσιη ΤίμηοΠ6Π). 

ΝΘ 5ΔΙΥΘΓΘ ΤῈ6 [0 }0688,, Ο ΤΙΔΙ ΌΤΙ ΟΟΓ, 56 ργωΐοσὶ : 

Ἰάθῃῃ δϑέ τἱῃΐ χαοα βάν γ, ἴθ ΠΟ ΔΟοσΘᾶθ 6 8Δ4-Ἰη6. 

3419. ΙΝΟΕΒΤΙ. 

Ιὴ θαπάδιῃ ΤΙπιΟΏΘΠ. 

Εἰ ροϑβῖ τυογΐθεη ΤΊ μη 65} [ὉΓῸ15 : (ἃ Ὑ6ΓῸ, Ο [Δ] Ὲ0 

ΡΙυΐοπὶβ, ἔμηθ, Οοθογο, π6 ἰδ πιογάθϑδί. 

8314. ῬΤΟΙΕΜΖῚΙ; 

: εἰς εοάεπι. 

ὕὉπάθ Ἔρὸ ποὴ ἀΐβοθβ, π66 4110 5[πὶ ΠΟΙΪΠ : 5ϑ αιοά, 
Βυμης ἰὰπιυϊυμι υ δα }}5. ρει οσΙϊ , Ορίο ΠΟΥΪ. 

318. ΖΕΝΌΒΟΤΙ, 

εἶε εοάϊεπι. 

Ευπάα ἱττιο68 βρὶπᾶ5 πο δἴάια μίης 540} }} 148 ἰ6}]11|5, 

Ἡογγθηίεβαι8 5ῈΡΕΙ ποβῖγα 5ερι οἶα ΤΌΡΟΒ : 
Νε γεὶ ΑΥΪ5 ροηῃδῖ ᾿6ν]8 Ὠΐο ψθββι βία ὙΘΓΏΟ 

“Τεπιροτα » 88α βερτεὲχ οἱ βπ6 ἴθβδίβ οι θ 6 πη. 

16 ἔδγιιβ ϑὰπὰ ΤΊΠ]Ο, πηθὶβ ΌΟαι6 ΟἸΥθῈ5 ΒΟΒΕ15 ., 

Νες Π]15 'ρβα ρυΐαὶ πιιπο βἂι15 6556 5111Π1. 

316. ΤΕΟΝΙ.2Ε, 

εἶς εοάεπι. 

Ηυης ᾿ὰπηυϊιηι ἰγᾶηϑὶ, Π6Ὸ Π16 ταὶ νοοα ϑβδἰυΐᾶ : 

Νεο π|6 4015 ἔμ γῖ πὴ, 40 ΘΘΗΙ ΟΕ, ΤΟρᾶ. 
51) Π6 ΡΓΟροβιϊαμη ρογασαϑ 116}; δὶ ἴδοι γὩ115 

51 ΓΔ η51015, 116} 516 416 Π6 ρϑγαρᾶϑ. 

317. ΟΑΙΙΙΜΑΘΕΙ; 

ἐἶε εοάεπι. 

Μογίαε ἀϊο ΤΊποΠ, ἰχ αἰ βρ]]οαῖ,, ἃπ ἴαμα ῦγῷ Ρ]05 ἢ 

ΡΙυβ ἰθηα το, ὙΘβΊΓΠῚ ΡΔΓ5 4ι]ὰ ΤΩΔ]ΟΓ 101 δϑὲ 

318. ΕΥὔΒΡΕΜ 

εἶδ δοάεπι. 

ΠΠΡΓΟΡ6, ΡΓίεσ 801, πθὸ ἃΥύΘ τ 18] ἀΐσογα ουΓᾶ. 

51 ἴὰ ποῃ στἰάθβ., μος δαὶ ἄύθυα πΉ1Πἱ οβῖ. 

319. ΙΝΟΕΚΤΙ. 

εἶὁ εοάεπι. 

Τίπιομ,, ἀπηθγὰ ᾿ἰοδὶ, ἴθ δϑὲ : ἰὰ ᾿δηῖῖον ΟΓοὶ 
ΟΕγΡΕΓΘ,, ἢ πιο ῦϑι ἰθ ρεῖαϊ 1116, οᾶγ6, 
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820. ΗἩΓΗΣΙΠΠΟΥ͂. 

Εἰς τὸν αὐτὸν Τίμωνα μισέλληνα. 

Ὀβξεῖαι πάντη περὶ τὸν τάφον εἰσὶν ἄκανθαι 
χαὶ σχόλοπες" βλάψεις τοὺς πόδας, ἣν προσίῃς" 

Τίμων μισάνθρωπος ἐνοιχέω" ἀλλὰ πάρελθε, 
οἰμώζειν εἴπας πολλὰ ,) πάρελθε μόνον. 

321. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Γαῖα φίλη, τὸν πρέσθυν ᾿Αμύντιχον ἔνθεο κόλποις, 
πολλῶν μνησαμένη τῶν ἐπὶ σοὶ χαμάτων. 

Καὶ γὰρ ἀειπέταλόν σοι ἐνεστήριξεν ἐλαίην 
πολλάκι, χαὶ Βρομίου χλήμασιν ἠγλάϊσεν, 

χαὶ Δηοῦς ἔπλησε, καὶ ὕδατος αὔλαχας ἕλχων 
θῆχε μὲν εὐλάχανον, θῆχε δ᾽ ὁπωροφόρον. 

Ἄνθ᾽ ὧν σὺ πρηεῖα κατὰ κροτάφου πολιοῖο 
χεῖσο, χαὶ εἰαρινὰς ἀνθοχόμει βοτάνας. 

822. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Κνωσίου Ἰδομενῆος ὅρα τάφον" αὐτὰρ ἐγώ τοι 
πλησίον ἵδρυμαι Μηριόνης ὃ Μόλου. 

823. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἷς δύ᾽ ἀδελφειοὺς ἐπέχει τάφος" ἕν γὰρ ἐπέσχον 

ἦμαρ χαὶ γενεῆς οἱ δύο καὶ θανάτου. 

824. ΑἈΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

"Ἀδ᾽ ἐγὼ ἃ περίδωτος ὑπὸ πλαχὶ τῇδε τέθαμμαι, 
μούνῳ ἑνὶ ζώναν ἀνέρι λυσαμένα, 

325. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς τὸν Σαρδανάπαλλον. 

Τόσσ᾽ ἔχω ὅσσ᾽ ἔφαγον καὶ ἐφύόρισα, καὶ μετ᾽ ἐρώτων 
ἕρπν᾽ ἐδάην' τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλθια πάντα λέλειπται. 

8206. ΚΡΑΤΗ͂ΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΥ͂. 

Ταῦτ᾽ ἔχω ὅσσ᾽ ἔμαθον καὶ ἐφρόντισα, καὶ μετὰ Μουσῶν 
σέμν᾽ ἐδάην: τὰ δὲ πολλὰ χαὶ ὄλδια τῦφος ἔμαρψεν. 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙἊἍ ΡΑΙΑΤΙΝἪΕ 

390, ΗἨΕΘΕΒΙΡΡΙ. 

τη δαπάθπι Τὶ μιοπθπι ΘΙΘΟΟΓΆΠΙ ΟΒΟΓΟΙΗ. 

Αοαΐα: ὈΡΙααΟ οἶγοδ ἑαπηα]απὶ βυπξ βρίμς 

οἵ ρᾶ]1; ἀο 16 0185 ἃ ρϑαϊθιιβ, δὶ δ 6 ΓἸΒ : 

ΤΙΠΊΟἢ ΠΟΙ. ΌΒΟΥ ἱπῃ δ ϊΐο : 564 Ῥγοοίουσγοᾶογο, 

τη] πὶ Ῥ]ογαγο ᾿Ὰθ6 8, ΡΥΘίο συθᾶθυ πη060. 

321. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ΤΟΥΓὰ διηΐοα, 566 η ΑἸ Ὠ ΙΟ απ Θχεῖρο βίηα, 

ΤΠ] ΓΟΓ ΠῚ ΠΟΙΟΥ͂ ἸΔΘΟΓ ΠῚ 4.08 ἔπ σταίϊα βυδβοθρίξ, 

Εἰδηΐπὶ 5 ρογ-γοηα! 5- οοτηδηΐομα ἰη-θ δίαξαϊ ΟἹ γἂμ 

Βρδπιπηθτο, δ ΒΔΟΟΝὶ 6 ῬδΠΙΡΙ Πδ ογπαυέ,. 

οἵ σόγογο ἱπηριουϊξ, οἵ ας Υἶνοβ ἀπ θη8 

(δοἱξ ἐ6 Ἰεσατηϊπυχη-ἰγδοοιῃ, Γθοϊαα6 ἔπποία απη-[αουπ- 

Οὐδρτορίου ἔα Ἰοηΐβ5. δὲ ἴῃ (οι ρου ιι5 οδηΐ5 [ἄδῃι. 

ἱποῦτηθα,, οἵ υϑῦπδ8 γϑϑίϊ- ΠΟΥ ι15 ΡΙαπέαβ. 

395. ΑΝΟΝΥΜΝΙ. 

Οποβϑὶϊ Τἀουηθποὶ υἱὰθ {τη ἢ] πὶ : 564 660 ΘῸΠῚ 

Ἰαχία οομπηροβί(ι5-8πὶ Μογοηθ5 ΜΟΙῚ Πἐιι8. 

398. ΑΝΟΝΥΜῚ], 

Τη8 ἀπο8 {γαΐγοβ ΘΟ ἶθοΐ απ! δ; ἀπὰμῃ υἱάἀ δ! οοί ΒάΡ6- 

ἀίΐδηι δὲ μαϑοθηᾶὶ σουηϊηΐ οἵ τηουϊοπαϊ. [ταπΐ 

394. ΑΝΟΝΥΜΝ)]. 

Ηφὸο 6ρὸ οοἰθὈγαΐα 581} ΠΠΔΥΊΏΟΥΘ ἤοῸ ΒΘΡΟΪἃ 5.1ΠῚ, 

485 αηΐ 5011 Υἱγὸ ΖΟΠΔ ΠῚ 50ἸΥΪ. 

328. ΑΝΟΝΥΜῚ, 

Τη βαγάδηδρδὶυπι). 

Ηώὸο Βᾶθθὸ φυθ δὰϊ οἱ ΠΠΡ᾿ αἰ 5- πη ρθηαϊ δὲ οὐλὴ Δλ ΟΠ) ν}8 

ἠπουμᾷα αἰαϊοὶ : πηι! 114 οἵ θϑαΐδ ουποίδ ΓοἸοἰδ-ϑαηΐ. 

3206. ΟΒΑΤΕΤΙῚΒ ΤΗΕΒΑΝΙ. 

Ηδώο Βᾶ060 φιῷ ἀἰάϊοὶ οἱ δχοορίίανιὶ, οἵ οὰπιὶ Μιιβὶβ 

βδποία αἰα οἱ : πυ]έα 11ὰ οἵ θϑαΐδ ἔαϑίιβ γδρυϊέ. 

320. ἨΕΘΕΒΙΡΡΙ, 

ὁ δοάεπι. 

Ἡσμο οἶγοᾶ ᾿ὰπλυ τη βασραηΐ 5ρ᾽ πα 6 βιυάθβαα : 

51 ΡΓΌΡΘ 518, ΓΘίεγο5 β8 0118 ἱἰπάθ ροάθπηι. 
1 ργοοὰ! μἰης : Τπιοὴ ποτὸν Ηἷο που τα] θι5 ἨΠοϑιϊβ, 

Με(αδ 7} 6,, 51 υἱβ, ἔδυ ; βδὰ ἱ ργοοῦὶ Ὠΐηο. 

3921. ΙΝΟΕΒΤῚ. 

Μυϊῖα Ἰαθονανὶῖ σαὶ ρον ΑπλγΒ Ιομιιβ ἴῃ ἴδ, 
Ἐχιϊποίαπι Ρ]δοῖο ἰθυτὰ γθοοπάδ ἴηι. 

Ναης ἰὰ Ρα!]δάϊς ἀδοογαθαϊ γοηἀϊς ΠΌΠΟΙ, 

ἸΝαΠο ΟἸΓΟυ πὶ Υἱΐθ5 θυ μἶα Ἰοηία ἀὰμαῖ. 
Αἀάϊάϊι οἱ σθγουθι, τἰνόβαιθ οἱ Πυαηλῖηα ἀθοθιβ, 

ἩΐΪπο 9], ᾿ἶπο ἔβοϊτ βαγρογα ρομιᾶ {}]. 

Ἀράάθ νἱθεπι, οαρ 4116 ν 6} 15 ᾿ΠΟῸ ΤΏ Π6 6 οᾶΠ0 
1,65, δἱ 6 ἵππλι]ο βΊβηον 6 ὙΘΓΙ8 ΟΡ685. 

323. ΙΝΟΕΚΤῚ. 

τῦηυ5 Πια]γεῖ ἔγαΐγο5 ἐπα! 5. ἄπο, αυΐρρὸ σϑηιθ]]ο 5 

Ῥγοΐα!ς πὰ ἀ165, βία} 1 πὰ (1685. 

824. ΙΝΟΕΚΤῚ. 

Ηος Ε6ρ0 511}0 ἱπηλ}}}0 τ] 16. οΘ] ΡοΥ πὰ οοπάοι : 
ὕπ| ἀυπίαχαϊ Ζομᾶ 5οϊαΐα πηθᾶ δϑῖ. 

3.5. ΟΒΑΤΕΤΙΒ ἷ ᾿ 

ἱπεϊαίϊο ερὶ φγαπεηιαίὶς 6 ϑαναπαραίο. 

Οὐ ἀϊάϊοϊ,, 4118 5ι1πι πηθ αἰ αἴι5., ΟΠ 46 ΟΔη] ἢἾ5 
Ρυ]οθνὰ 5011, πῖθὰ βιιηῖϊ : {1 ἱποϊγία οδίθγα, Βυβεὶ. 
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527. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Μὴ σύγε θνητὸς ἐὼν ὡς ἀθάνατός τι λογίζου" 

οὐδὲν γὰρ βιότου πιστὸν ἐφημερίοις» 
εἰ χαὶ τόνδε Κάσανδρον ἔχει σορὸς ἥδε θανόντα, 

ἄνθρωπον φύσεως ἄξιον ἀθανάτου. ; 

3928. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Τίς λίθος οὐχ ἐδάχρυσε, σέθεν φθιμένοιο, Κάσανδρε: 
τίς πέτρος, ὃς τῆς σῆς λήσεται ἀγλαΐης ; 

Ἀλλά σε νηλειὴς καὶ βάσκανος ὥλεσε δαίμων 
ἡλικίην ὀλίγην εἴχοσιν ἕξ ἐτέων, 

ὃς χήρην ἄλοχον θῆκεν, μογερούς τε τοχῆας 
γηραλέους, στυγερῷ πένθεϊ τειρομένους. 

329. ΑΛΛΟ. 

Μυρτάδα τὴν ἱεραῖς με Διωνύσου παρὰ ληνοῖς 

ἄφθονον ἀχρήτου σπασσαμένην χύλιχα, 

οὐ χεύϑει φθιμένην βαιὴ κόνις" ἀλλὰ πίθος μοι, 

σύμόδολον εὐφροσύνης, τερπνὸς ἔπεστι τάφος. 

390. ΑΛΛΟ. 

Τὴν σορὸν, ἣν ἐσορᾷς, ζῶν Μάξιμος αὐτὸς ἑαυτῷ 

θῆχεν, ὅπως ναίη ὀπρουφνι βιότου- 
σύν τε, γυναιχὶ Καληποδίη τεῦξεν τόδε σῆμα, 

ὡς ἵνα τὴν στοργὴν κἦν φθιμένοισιν ἔχοι. 

391. ΑΛΛΟ. 

Ῥύμόον ἐμοὶ τοῦτον γαμέτης δωρήσατο " Φρούρης, 
- ἄξιον ἡμετέρης εὐσεδίης στέφανον" 

λείπω δ᾽ ἐν θαλάμοις γαμέτου χορὸν εὐχλέα παίδων, 
πιστὸν ἐμοῦ βιότου μάρτυρα σωφροσύνης. 

Μουνόγαμος θνήσχω, δέχα δ᾽ ἐν ζωοῖσιν ἔτι ζῶ," 
γυμφιχὸν εὐτεχνίης χαρπὸν ἀειραμένη. 

992. ΑΛΛΟ. 

Αἰνόμορον Βάχχη με κατέχτανε θηροτρόφον πρίν" 
οὗ " χρίσει ἐν σταδίοις, γυμνασίαις δὲ χλυταῖς. 

327. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ναΐα, τηουἕ8}15 απ). 515, ἐδ 81 ἱγυτηογί8}15 φυϊὰ οορίίθ8 : 

πΪΉ1] οπΐτι υἱΐ πάσπη Βοιηηῖ 5-ππ|ὰ8-αϊοὶ, 

8ἱ δὲ ἤῦπο Οαβαπάγιπι μαθδξ Ἰοοῦ]αβ ΠΗ τηουΐααπι, 

Υἱγατη ἡδίαγα αἀἰσηθτη ἱτητηΥδ]}. 

328. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Οὐυοα βάχύχη ποη ᾿ΠΔουτηδυϊξ, 6 ὀχϑέηςίο, Οδϑαπᾶγο 

ααοὰ Ξάταχῃ 65έ, φυοᾶ ἔπε ΟὈἸ ἐνἰϑοδίαγ ρα] οὨγ ξα ἀ15 ἢ. 

56 ἴδ γα 6}15 οἵ ἰηνιάυβ ρογάϊαϊξ ἀφοηοη, 

τοΐαΐε βᾶγγα βθχ εἔ υἱρίῃηξι ΔηΠΟΤΌΠΙ, 

4υὶ υἱάσδτη σοπίυσοι οἰδοϊξ, πηοϑίοβαα ρᾶγοηΐα8 - 

δγαπάςφυοβ, ἰοΐγο Ἰπσΐα σοηέγί[οϑ. 

329. ΑἸ1Ὸ Ὁ. 

Μυτγίδαθιη π|6, 580 ΓῸ8 49 ΒΔΟΘΝΪ ΡΓΟΡΘ ἰδου8β 

οορίοβδτη τηϑῦὶ ἀποθθδτῃ ρῥϑίθγαμῃ, - ]Πΐ 

πο ἐοπαϊξ δχβεϊποΐδιη δχίσιιβ ραΪνῖ5 : 56 ιὐῶλον 

βίσπαχτη 1 ΕΠ Ἐϊ26, Γοβεϊγτιβ ἱτηροβιξιβ- 68[ ἑυτηυ]αϑ. 

330. ΑΜΠΌΒ. 

Ποουϊυτῃ, 4αθ πὰ δϑρίοῖβ, υἱγθηβ Μδχίπηιβ 'ρ56 5310] 

Ροβυϊξ, αἱ ἱππαθιίος Πηϊὰ νὰ; 

Βα χαθ,, ὑχοτὶ (α]δροάϊς βέγυχίξ μθΟ Τηοπυμηδπέαμῃ, 

ἴΐα αἱ ἀῃπογοιη- 6 ὰ5 οἔϊδη ἴῃ πηογέιι 5 Ὠδθθδί. 

3391. ΑἸΤΌ. 

Τυπηυϊυτα ταϊϊ Βα ποῦς οοηΐαχ ἀοηᾶυῖ ΕΌΓΘΗΒ, 

ἀϊφσηδιη ποϑβέγεθ ρἰθίδϊβ ΘΟΓΟΏΔΓ ; 

Το πα δαΐδτῃ ἴῃ 8] ἅ πο Υἱγὶ ΘΒΟΓΌΤΩ ΠΟ ΘβἔΌ ΠῚ ΡΕΘΓΟΓΌΠΙ, 

Πάστη τηϑῶ υἱἕθ [θϑίθιῃ βδποῖ τη ηΐθ. 

τηϊνῖγα τηουῖογ, ἄθοθιη ΥὙ6ΓῸ ἴῃ ΥἿΥΪΒ [ΆΓ ΥἹΥΟ, 

βροηβάϊοιῃ [ρουπα 815 ἐγαοίατη δάθρίδ. 

332. ΑΠΌ. 

[ἴααβέυτη Βαροῖα πι6 ἱπίογίδοι: χαΐ- ἴθγα5- ΔΙ οθατη δηΐθᾶ : 

βοὴ ἠυάϊοῖο ἴῃ 5ἔδα 15, θχγοϊ (δ! οπ! θαβαιι6 οθ] Θ γα. 

327. ἸΝΟΘΕΒΤΙ, 

ἐε (αεξαπάνγο. 

Μοτίαβ ΠΟΙῚ 5δἴιι5 ᾿πιπηουίδ! α τηθηΐα 
ψοΐνεγε : πὶϊ οογίιπι ἀθοογα τᾶ βἰηϊΐ, 

Μοτίυυς μὰς ἀυδπάο ἰορίϊαν τε! γε αβαπάδσ, 
ἘΠΕ Βεύπι υἱΐαπι νἴνεγε ἀἴρηυϑβ Ποπιο. 

3528. Σὲ εοαΐεηι. 

Οἱ ᾿αρὶ5 εϑὶ ροΐαϊε φαὶ ἴα ποὴ ἤδθγα, (αβάπαεγ ἢ 

Οὐδ γρε5 [ογπιᾶπιὶ ΠΟ ΠΥΘΙΜΪΠΟΓΟ ἴπδπι ἢ 

Οὐπὶ 5οχ δάγίσογεβ δὰ Βῖπα ἀξοθπηϊα ἸΠ6Π565., 

[ηἤβοθῦα πηᾶπιβ ᾿ηνῖάα ἕαία Ἐ] ; 
Ὁχογοπίαας 5᾽πνι τάδ πη, τη ἸβογΓΌσι16 ρᾶγθηΐα5 

Ἐεοογηΐ, 561} {1615 σΤᾶν 6 ΠΊΘΓΟΙ ΟΠ115. 

329. ΙΧΟΕΚΤΙῚ. 

Μογίδάα, χιιὰ ΒΡΌΠΗ ἰοἰϊε5 δά ργϑὶα 50] ᾶπὶ Ὁ 

Ῥάςσεγα Ρύγρυγεο ροσϊα ΡΙθηᾶ ΠΊΕΓΟ, 

Ναπο ἰεπυῖς πα ἴογγα ἴθριὶ : 5βεὰ ἀυ]οο 5ερυ !ο γαπι 

Ἐβὶ πῃ], χαὶ βἰσηαὶ σαυάϊα ποβῖγα,, οδάιιδ. 

330. ΙΝΟΕΚΤῚ. 

Ηαπο, Ὁ] ἀείαποῖα5 υἱϊα γεχυϊεβοθγεῖ οἱ πὶ, 

Ἐχϑβίγυχις βεάθαι Μαχίπηβ ρ56 810], 

ὕχονίψας δαϊοροάϊεε οφοπηπιπα δθρα]οἤτιιπα, 

Ῥοβῖ υἱ εἴ ἀπ θοΓι πὶ απο γα Υἱϑαῖ ὉΠΊΟΓ. 
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8388. ΑΛΛΟ, 

Μηδὲ καταχθονίοις μετὰ δαίμοσιν ἄμιμορος εἴης 
ἡμετέρων δώρων,, ὧν σ᾽ ἐπέοιχε τυχεῖν, 

Ἀμμία, οὔνεχα Νικόμαχος θυγάτηρ τε Διώνη 
τύμδον καὶ στήλην σὴν ἐθέμεσθα χάριν. 

. 884. ΑΛΛΟ. 

Νηλεὲς ὦ δαῖμον, τί δέ μοι καὶ φέγγος ἔδειξας 
εἰς ὀλίγων ἐτέων μέτρα μινυνθάδια; 

ἢ ἵνα λυπήσῃς δι᾽ ἐμὴν βιότοιο τελευτὴν 
μητέρα δειλαίην δάκρυσι καὶ στοναχαῖς, 

ἥ μ᾽ ἔτεχ᾽, ἥ μ᾽ ἀτίτηλε, καὶ ἣ πολὺ μείζονα πατρὸς 
φροντίδα παιδείης ἤνυσεν ἡμετέρης; 

ὃς μὲν γὰρ τυτθόν τε χαὶ ὀρφανὸν ἐν μεγάροισι 
χάλλιπεν᾽ ἣ δ᾽ ἐπ’ ἐμοὶ πάντας ἔτλη χαμάτους. 

Ἢ μὲν ἐμοὶ φίλον ἦεν ἐφ᾽ ἁγνῶν ἡγεμονήων 
ἐμπρεπέμεν μύθοις ἀμφὶ διχασπολίας" 

ἀλλά μοι οὐ γενύων ἐπεδέξατο χούριμον ἄνθος 

ἡλικίης ἐρατῆς,, οὐ γάμον, οὐ δαΐδας" 
οὐχ ὑμέναιον ἄεισε περικλυτὸν, οὐ τέχος εἶδε, 

δύσποτμος, ἐχ γενεῆΐς λείψανον ἡμετέρης, 
τῆς πολυθρηνήτου" λυπεῖ δέ με χαὶ τεθνεῶτα 

μητρὸς Πωλίττης πένθος ἀεξόμενον, 
Φρόντωνος γοεραῖς ἐπὶ φροντίσιν, ἣ τέχε παῖδα 

ὠχύμορον, χενεὸν χάρμα φίλης πατρίδος. 

8895. ΑΛΛΟ, 

α. Πώλιττα, τλῆθι πένθος, εὔνασον δάκρυ. 
Πολλαὶ θανόντας εἶδον υἱεῖς μητέρες. 

β. Ἀλλ᾽ οὐ τοιούτους τὸν τρόπον καὶ τὸν βίον, 
οὗ μητέρων σέῤοντας ἡδίστην θέαν. 

α. Τί περισσὰ θρηνεῖς ;; τί δὲ μάτην ὀδύρεαι; 
εἰς χοινὸν “Αδην πάντες ἥξουσι βροτοί, 

386. ΑΛΛΟ, 

Γήραϊ καὶ πενίη τετρυμένος, οὐδ᾽ ὀρέγοντος 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΖῈ ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂ 

333. ΑΠΌ}. 

Οὐ πΘ ᾿ῃἴδυοβ. φυϊάθηη ἰηΐοῦ ΜΔΠ65 ΘΧρθὺβ 655685 

ΠΟΒΙΓΟΓΡΕΙΠῚ ΠΠΙΠΘΓΠ., «δ ἀθουΐί Εἰ] οὈξίηρετα. 

ΑἸημηΐα, ἰᾷθο ΝΙΟΟΠΊΔΟΠ 5. ΠΙ Δα 6 Πΐοπα 

{ππη] πὶ δὲ οἰρραμη ἔπ ΡοΒυΐπητ5 σγδίϊδ. 

334. ΑΠΌ}. 

Ὀ ΓΙ 551Π|6 ὁ ἀθθιηοη, φαϊᾷ ἰαπάθιῃ ταΐμὶ ποθ οβίοπα 861 
ἴῃ ῬΔΘΟΡΙΙΠ. ΔΗΠΟΓΆΙῚ βραΐ απ ὈΓΟΥ ΒΒ: Πα Ό ΠῚ ὃ 

8η τὖ ΘΟΠ ΠΟΘΙ 65 ΟὉ τηθῶ υἱέ οχϊ ἔα τὰ 

Τηδί ΓΘ ΠῚ ΤΠ ΒΘΓΔ ΠῚ ̓ΔΟΓΙΠἶ5. οἵ σϑηλ 18 ἢ 

49 Π16 σοηυ, 418 γὴ6 δ} υἱξ, οἵ {δ πλ]Ο ΓΤ Δ᾽ ΟΓΘ Τὴ φαδιι 

Θαγᾶτη δἀποδίϊοπὶ αἰζα!ξ ποβίγω. [Ραΐου 
Ηΐὸ φαυϊάθηη δηΐπὶ ΡΥ α]υτ16 η16 οἵ οὐθαμῃ ἴῃ ἐοα νιι8 

ΤΟΙ χαϊ : 118 ὙΘΓῸ ΡΓῸ τὴ6 οπποίοβ Θχδηεαυξ ἸΔΌΟΓΘ6Β. 

5816 ἀυϊάριη πὶ ἁυτ  ἀθθαΐ 88} ρατὶ8 δη ἰ8Ε {5 
ΘΧΘΘΊ]ΘΓΘ βου ηΐθιι8 6 [υγἰβργιἀοηξία : 

864 ΠΙΘΠῚ ΠΟ 6-Ἰηρηΐο βιιβοθρὶξ Βθοῖ θὰ ΠΟΤΘΙΩ 

δϑίδ( 8 Δι. 8 1118, ΠΟῚ Πρ 8, ΠΟῊ 8065: 

ΠΟῚ ΠΥΤΊΘη Θαμ οροἰηἰξ οοΙεθγθπι, ποη ῬΓΟΪΘ μὴ υἱάᾶϊξ, 

ἸηΈ6}1χ ΒΕ Ρ᾽5. Βα ΓΟΌΪ πὶ ποβίγϑο, 

γα]άθ {ΠΠ1π|8 Ἰατη θη 8 Ὀ}}18. : δηρσὶξ δαΐθι π6 γϑὶ τηουέα μην 

ῃηδίγ 15 ΡΟ] δ Ἰοΐιι8 5ΘΠΊΡΟΥ -ΟΓΘΒΟΘΉΒ, 

ἴῃ ἸαραθΥῖθι5 46 ἘΤοπΐοπα οὐγῖβ, ας ῬΘΡΟΥ ρῬαθγα μὰ 

(66.185 - [αἴ], ἰπᾶη6 σα ΠῚ 508 Ῥαΐγϊθ. 

335. ΑΠΌ}. 

α. Ῥοϊΐα, συβέϊηδ ποίη, Βορὶ ᾿δου Πλδ 

Μυ]ϊΐδο τπογέιοβ υἱάδγηΐ {108 Τηδίγϑ, 

ὑ. δ864 ποῃ [8168 πιουΐθι18 οἱ δυο, 

ΠΟῚ ΤηδίΓ ΠῚ δία Ὑϑηθυδηΐθ8 ἀυ]οἰβϑ᾽ Πγ ΌΤὴ ἀϑρθοΐξιμη. 

α. Ουἱὰ γδηδ σϑιηΐβ ἢ φυϊάψαθ ἱποδβϑαμη ΔΙ πίδυ 5 ὃ 

δα ΘΟΙΏΠΉ ΘΙ ΟΥΟΙΠῚ ΟΠΊΠ65 ΡΟΥΥηΐθηξ Τηογἕ8168. 

396. ΑΙ. 

δοηροίυΐο οἱ ραυρογίαΐα οοηίγὶ 8, ΠΘΩ6 ΡοΙτσϑηΐα 

333. ΙΝΟΕΚΕΤῚ. 

ὕιτ᾽ πος ἂριιά Νίδηθβ βχρβὶβ 515, ΑΠΊΠΪα, ΠΟΒ[} 15 

Μυμοῖρυβ, [5 δδὶ 48 ΕΟ Ἰυβαὰθ ἀατὶ, 

ΝΜ] ομλΔΟ].15 ᾿ὰπλι πὶ 5ἰαἴαθηβ οἱ ᾿υδῖα Ὁ Ομ 6 
Οὐτῃ οἷρρο,, πιθυ 118 τἀ πλὰ5 ἃΏ}}Ὸ ν]ΟΘ1}. 

334. δὲ Ῥρομίοι βίϊο Ῥοίμις. βορογίμη ΟἽ εἰοὶ, 

ΠΟΙΘΙΘἢ5 Ο Ραγοᾶ, 4υϊ4 ἢδὰ τ] ῃὶ Ἰυμΐηὰ νυ 

1ῃ ϑμᾶϊῖϊα ΔΠΠΟΙ ἢ ρᾶιοᾶ νἹάοΓα ἀδ)ὰ8ἢ 

Βόοοηδ {101 θα} πλῖβογῶ Ἰδπηθηΐδ ράγθηϊ!, 
Ετ Ἰοηρβᾶβ ΔΟΥΓΥΠΊΔ5 [ἼΠΘΓΕ ἴθουτθ ΠΊ60 ἢ 

Ουδὸ τη86 ΠΟ ΘΘΏΜΪ ΡΥΪπιᾶ πηοάο ᾿ο6,, 564 'ρ505 

: ΟΟμία] δά ΠΙΟΓῈ5 Ρ]05 σϑηϊΐογ τ] ῃϊ. 

ΝΝπι Ῥᾶῖδι ᾿πίδ 6 πὶ ΠΟΥ ΙΘῺ5. 50} πηδῖγα σε] χυΐὶ : 

Μαινγῖβ εἴ οχ 110 ουγὰ Ἰδθόγχιθ [αἱ. 
Φατλχια ἀριὰ ὀχ] πηϊα5, δἵ δραὰὶ τ] ἀμ]οθ, Οαγι]65 

ΥῸΧ 8]1υμη ιν} ποβῖγα ἴδρεθαϊ ορεπι. 
Αἵ πο {ἃ πιθὰ Ἰἰαϊα 6δῖ ΠΊ65868 ΘΘΠΔΙΌ ΠῚ Ἶ 

ΝΟ {Πι8] πιο8 υἱάἱι, Ἰδρὶ ἰπηᾶβαιθ ἴδ 668 ; 

Νεο Ἰϑίαμ οδηίϊαν Ηγπηθη, Ἡγυπθηδ, το] ϊοία 
Νϑο 58] 16 πὶ 50})}0165 5861 Π15 ὉΠ} πιοὶ., 

ΘΔΠΡ Ϊ 5 μοὶ ἤδηαϊ. 781} 5βἰπι ᾿ϊοθὶ ἀπ γὰ., ΡΆΓΘΠ 5 

ῬοΙ τώ ογαοἰαϊ τη6 Πονιι8 116 ἀο ον, 
ἘΤΟΠοΟΠΙ5. γθίθΡ 8 ̓οἴτι5 ΒΌΡΟΡ : δα 1 118 

Θαυάϊα πδο ρδῖγι πθο ἀϊαϊυγ πᾶ 518]. 

335, Αἰϊμαά δ δοάεπε, 

Ρο]τῖα,, 5ἰβῖδ Ἰδου ΥΠπ]ᾶ5., Πποῖτ15 ῬΓΘΠῚΘ : 
ΨΊάΘΓα τι] 18 ΠΠΡΈΓῸ5 Ταρίοβ ἤΘ66. 

Αἴ ποῃ, αἱ 116, ΠΟΥ Ἶ 115 Υἱΐε ῬΓΟΡΟ5., 

ψυϊίαπι οΟ] μι 65 Π)81}15 ἰΠδῖδ] ΠΙΙΠ  ΠΪ5. 

Οὐἱὰ ἱπᾶπα ἰογαι65 ἰθπιοῖ, οἵ γαδῖγα 56:15 ἢ 
ΌΓᾶρΟ οὐποῖοβ ὑπᾶ τηουΐα 65 πιϑηθῖ. 

336, ΙΝΟΕΆΤῚ, 

εἶα 6ο φιὶ ἀπὲθ πιογίθπι 56 δοροίϊοναί. 

Ραμυρογίαϊα σΤαΥΪ, ΚΓΑΥ ΡΌΒ4ΙΘ Αἰ 115 ἃ}0 ἃηηὐδ, 



ΘΟΑΡΌΤ Υι. ΕΡΙΘΒΆΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΤΙΑ. 

- οὐδενὸς ἀνθρώπου δυστυχίης ἔρανον ὃ 

τοῖς τρομεροῖς χώλοισιν ὑπήλυθον ἠρέμα τύμθον, 
εὑρὼν οἰζυροῦ τέρμα μόλις βιότου. 

᾿Ἠλλάχθη δ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ νεκύων νόμος" οὗ γὰρ ἔθνησχον 
πρῶτον », ἔπειτ᾽ ἐτάφην' ἀλλὰ ταφεὶς ἔθανον. 

337. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Μή υὑε θοῶς, κύδιστε, παρέρχεο τύμόδον, ὁδῖτα, 
σοῖσιν ἀχοιμήτοις ποσσὶ, χελευθοπόρε" 

δερκόμενος δ᾽ ἐρέεινε, τίς ἢ πόθεν; Ἃ ρμονίαν γὰρ 
γνώσεαι, ἧς γενεὴ λάμπεται ἐ ἐν Μεγάροις: 

“πάντα γὰρ, ὅσσα βροτοῖσι φέρει χλέος, ἦεν ἰδέσθαι, 

- 

εὐγενίην ἐρατὴν, ἤθεα, σωφροσύνην. 
᾿Τοίης τύμθον ἄθρησον" ἐς νδβδνας γὰρ ἀταρποὺς 

ψυχὴ παπταίνει σῶμ᾽ ἀποδυσαμένη. ᾿ 

398. ΑΔΗΛΟΝ. 

δε τοι, Ἀρχίου υἱὲ Περίχλεες, ἃ λιθίνα ᾿γὼ 
ἕσταχα στάλα, μνᾶμα κυναγεσίας" 

πάντα δέ τοι περὶ σᾶμα τετεύχαται, ἵπποι, ἄχοντες, 
αἷ χύνες. αἱ στάλιχες, δίχτυ᾽ ὑπὲρ σταλίχων, 

αἰαῖ, λάϊνα πάντα" περιτροχάουσι δὲ θῆρες" 
αὐτὸς δ᾽ εἰχκοσέτας νήγρετον ὕπνον ἔχεις. 

899. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Οὐδὲν ἁμαρτήσας γενόμην παρὰ τῶν με τεχόντων᾽ 
γεννηθεὶς δ᾽ ὁ τάλας ἔρχομαι εἰς ᾿Αἴδην. 

μῖξις γονέων θανατηφόρος! ᾧ μοι ἀνάγχης, 
ἥ με προσπελάσει τῷ στυγερῷ θανάτῳ. 

Οὐδὲν ἐὼν γενόμην" πάλιν ἔσσομαι, ὡς πάρος, οὐδέν" 
“δι Α }Ὶ -- ΄ " ’ οὐδὲν χαὶ μηδὲν τῶν μερόπων τὸ γένος" 

λοιπόν μοι τὸ χύπελλον ἀποστίλδωσον, ἑταῖρε, 
᾿ ΄ » ΄ κ᾿ ᾿ , 

χαὶ λύπης " ὀδύνην τὸν Βρόμιον πάρεχε. 

840. ΑΔΗΛΟΝ. 

Νικόπολις Μαράθωνιν ἐθήκατο τῇδ᾽ ἐνὶ πέτρη, 

9917 

Ὁ}10 Βομηΐηθ ᾿ῃ ον αἱ φΟἸ]Θοἰδι δ ρθπι, 

ΥΘΠ.}18 ΤῊΘΙΉ ΓΒ ΒῸΒΙ 5θηβίμη ἔπμη πτ,, 

ββθοῦξαβ ΤΉ ΒΘ :8 μηθίδη ἕθρτο υἱΐθ. {πιουξαιι5-ΒΌ 1 

Μυΐζαίι5-65βῇ δυΐθιῃ ἴῃ 16 ΤΠΟΓΓΌΟΓΕΙΠῚ Τ08 : ΠΟ ΘΠΪΠῚ 

Ῥγμηυπ,, ἀοὶπαθ βορυξα5 ; 564 βθριυ]έιβ τηογίαιι5- ΘῈ ΠΏ. 

337. ἸΝΘΟΕΆΤΙ. 

Νὼ πὴ6 οἰξίιι5,, ΠΟΠΘβ ΕἸ 5β᾽πη6., Ῥγίογσυθάθγα ξαμη] πη, Υἱὰ- 

{υἷ5. ἰΠ5οΡ {15 ρϑαϊθι}8 υἱδι-Θ 168 : [ἴον, 

ΔΒΡΙΟἸΘἢ8 ὙΘΙῸ ἱπέθυτορα, 48 δ: ππ46 ὃ ΗΔΥΠΙΟΠΐδΔΙ Θη 

ὨΟβ668, Οὐ] 5 6 Π05 βρηαρθί (1) Μοραῦῖβ. [|{υἱάθγο, 

Ουμποία Θμΐπ 4πιὲ6 του] θιι8 αὐοσιιηΐ ἄθουβ, ἐπὶ δα δτγαῖ 

ΠΟΡ Ια ΐθυη Δι Ὀ Θὰ, τοταβ, (οι ρογδηξδτη. [νἱὰ5 

ῬΑ] 5. ΓοηλΐπιαΣ τὰγηυϊαμτη οοηίθιηρίαγα : ἰη οὐ] θϑίθϑ δηΐπη 

δηΪηγ5 ἰηΐθηαϊξ ΘΟΓΡὰΒ Θχαΐα8. 

338. ΙΝΟΈΒΤΙ. 

Ηἰς {ἰδὶ,. Ατομίο ΠῚ ον] 65, Ἰαρι ἀθιι8 οθῸ 

Ροβί αβ-8ἴο οἴρριβ,, τηοπτηθηΐατη Ὑϑηδίϊοηἱϑ ; 

οὐποία δαΐθτη {{ 0] οἶγοᾶ βίσπυτη (δθυ οαΐδ-ϑαπΐ, δαιΐ, ἃ 

ΟΆΠ68, γαγδθ, Γοίΐα ΒΌΡΟΥ Ὑδυΐὶβ, [εὐ]ὰ, 

Βα, Βθιι, τηδυτηογοᾶ ουποίδ ! οἰγουτησυγγαηΐξ δυΐθπῃ (θγῶ, 

ἶρ86 Υ61Ὸ Υἱεἰ πε! "ππ ΔηΠΟΒ-Πδίτ5 ΡΟΓΡΘἔ αι ΒΟ 1 ΒΔ 65 

339. ΙΝΟΕΕΤΙ. 

ΝΏΪ]Ο τη] 0- ΟΠ ΠἾ580. πδᾶΐβ- 8. Θχ 115 4 ΠῚ6 ΘΠ ΘΓ ηΐ : 

παίυβαιθ, ΠῊΪ56Γ 650 ΡΙΌΡΘΓΟ δὰ ΟΥΟΙΠΙ. 

Ο εοπουθίξαμη ραγθηΐαπι Ἰοἐἰδγατη ἢ Πδὶ τ ΪἘ] : ου-ἰαἴσι, 

φιοάᾶ πη δαιηουθθὶξ ἰηυ βεθ τη τί. 

ΝΙΝ δγαπη-ὲ παΐιι8- 501 ; ΓΌΓΒΕΙΒ 6ΓῸ,, αἵ ΡΥΐα8,, ΠΙΠΠ]. 

ΝΙΒῚΙ δὲ ΠῚ ἢ οϑὲ Βομγίπαπ ΚΘ ηῈ8 : 

͵ϑτὰ μΐπ] Ροσα]αμη ἴΔ0-5ρ᾽παθδΐ, 5048}15., 

οἱ {γἰβέι:6. τοπηθάϊαμη Βδοουπι ρΓΘΡ6. 

340. ἸΝΟΕΒΤΙ. 

ΝΙΘΟΡΟΙ 5 Μαγδαίμοπίπ ροβυϊ Βοο ἴῃ Ἰαρὶβ, 

Νϑπῖο τϊ πὶ πποάϊοα οὐιπὶ 5ι]ρα ἴογγεῖ ορεπι, 

Ῥτγογαρβὶ ἱγθιιι!ο ρμϑάδ,, βισοαββί 8 ΒΘρυ οὮτΟ : 

ὙΊΧ ἈΡ 11 πηϊβοιὸ 5ῖς φυοχια υἱΐα τ]. 

16χ ἴπ πιδ πιιϊαῖα γθῖιβ  Π6Ὸ ΠΙΟΓΙα5 ἱνὶ 
1π ταπηαϊαπι, ρορυὶὶ πογα, 56ἀ αἱ ΠΊΟΓΈΓΕΥ. 

337. ΙΝΟΕΒΤιε. 

αι πὶ ργρίθγθαβ ΠῈ 816 ργορόγαϊο, υἱαῖου, 
Τπἀε]αββαῖο φυΐ ρθάθ ρϑυρὶβ ἴἴθν. 

Ἀεδρίςο, 5εῖγα οαρὶβ 415 εἴ ἀπάς ἢ ἀσοο θυ β 6556 
Ἠατιποπίδηι, Μεβᾶνβ δαὶ πηδᾷ ποῖδ ἀομλι8. 

Τὴ πῖδ σοηβ 65 ἔπεγαϊ βίπεοτα ὈΟΠΟΓΊΙΠΙ, 
ΝΟΡΙΝ τα5., ΠΊΟΓ65 9) σγαῖῖα θἰδπάα,, ρυιάον. 

Ηυὐυβ Βἷο εϑὲ τυμπιυ 5. : ΡΟΒ1 15 ΤΠ 5 φΟΓΡΟΥΙ5 Βυ]5 

Ἐχανὶὶβ οαἹ! βοδπάϊε δὰ ὑ54ι6 ἀοπιυπι. 

338. ΙΝΟΕΒΈΙ. 

Ηΐς ἘΡῚ οἴο, Ῥευίοϊββ, ουὐυ5 ραῖον Ασομῖα, οἱρρὰ; 

ἈΝΤΒΟΙΟΟΘΙΑ. 1. 

εηαίυβαιι6 ᾿η605 ἀοοία ἤρυνα ποίαϊ : 

Οἰπηΐα πὴ Ἰαχία, νὰν, ἀϊβίεπίδαιθ τ γ}5 

Ἀειΐα, οογηϊροάοβ, ἴεἰα, οἰ Ἰ4ιι6 ΘΔ Π65 : 
ϑαχϑὰ οἰποῖα, ἴδετε οἴγοιπι 4υΘΉῈ6 : 4υδίτιο 8615 

Τὰ [Ἰυβιγ]5 πιοάϊυ5 5θὰ βίης ἔπε οὐθ)ᾶ8. 

339. Ἰκαεπτι ; σεσμπάμπι φιοδαίαπι ῬΑταΑΌΛι. 

ΝῚΪ ἐρὸ ρϑοοάγδῃι., ΟἹ ΠΔ ΠῚ6 ΘΈΠΌΘΙΕ ΡΑΓΘΗ[65 ; 

7ατα βσϑηϊίι5. Π1115 "πη ηὰ ὙΘΓΞῸ5 60. 

Οἴξπεγα ρυϊποῖρίαηιν ἰδίαι ἔα : ᾿πὰ6 Πθοα558. 68,., 

Με πιδρὶβ δίψιθ πηδρ 5 ΠΟΤΕ ΠΙΓΘ ὙἹΔ ΠῚ. 

Οὐἱ π1}}}} δηΐα ἴαϊ, Πᾶπὶ ἢ} Ταῦβιι5 αἴ δΗΙΕ : 
Ἀδ5 Πομηϊπιιπὶ γδπίαβ δαπὶ [ον 5.5 ὈΠΡγα, ΠΙ8}]. 

Οὐυοά τεβίαϊ,, ογδίμυιπι πὴ] ἴα σρίθπάθνο, 0 4}15, 

Ῥάσιδ ΠΙΘΓΙΠῚ, ΟΓᾶ5 (0 ἀ που 1556 νεϊαῖ. 

340. ΙΝΘΕΒΤῚ, 

γερεγίμιπι Τὶιοσεαἰοπίσω. 

Μαγπιοσα ΝΙΘΟΡΟΙΪῃ ροβυϊ! Μαγαιμοη 5. ἴῃ ᾿ἰβῖο, 
22 
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δυθρήσας δακρύοις λάρναχα μαρμαρέην. 
Ἄλλ᾽ οὐδὲν πλέον ἔσχε" τί γὰρ πλέον ἀνέρι κήδευς 

μούνῳ ὑπὲρ γαίης, οἰχομένης ἀλόχου ; 

841. {ΠΡΟΚΛΟΥ.] 

Πρόχλος ἐγὼ Λύκιος γενόμην γένος, ὃν Συριανὸς 
ἐνθάδ᾽ ἀμοιδὸν ξὴς θρέψε διδασχαλίης. 

Ξιυνὸς δ᾽ ἀμφοτέρων ὅδε σώμοτα δέξατο τύμόος, 
αἴθε δὲ χαὶ ψυχὰς χῶρος ἕεις λελάχοι. 

842. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Κάτθανον, ἀλλὰ μένω σε" μενεῖς δέ τε χαὶ σύ τιν᾽ ἄλλον' 
πάντας ὁμῶς θνητοὺς εἷς ᾿Αἰδης δέχεται. 

848. ΑΔΗΛΟΝ. 

Πατέριον λιγύμυθον, ἐπήρατον, ἔλλαχε τύμόος, 
Μιλτιάδου φίλον υἷα καὶ Ἀττιχίης βαρυτλήτου, 
Κεχροπίης βλάστημα, χλυτὸν γένος Αἰαχιδάων, 
ἔμπλεον Αὐσονίων θεσμῶν σοφίης τ᾽ ἀναπάσης, 

τῶν πισύρων ἀρετῶν ἀμαρύγματα πάντα φέροντα᾽ 
ἠίΐθεον χαρίεντα, τὸν ἥρπασε μόρσιμος αἶσα, 
οἷά τε ἀγλαόμορφον ἀπὸ χθονὸς ἔρνος ἀήτης, 

εἰκοσικαιτέτρατον βιότου λυχάδαντα περῶντα" 
λεῖψε φίλοις δὲ τοχεῦσι γόον χαὶ πένθος ἄλαστον. 

844. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Θηρῶν μὲν χάρτιστος ἐγὼ, θνατῶν δ᾽ ὃν ἐγὼ νῦν 
- - ,ὔ . ’ , Φρουρῶ, τῷδε τάφῳ λαΐνῳ ἐμδεδαώς. 

3 

Ἀλλ᾽ εἰ μὴ θυμόν γε Λέων ἐμὸν οὔνομ ά τ᾽ εἶχεν, 
οὖχ ἂν ἐγὼ τύμόῳ τῷδ᾽ ἐπέθηχα πόδας. 

845. [ΑἸΣΧΡΙΩΝΟΣΙ] 

᾿Εγὼ Φιλαινὶς ἢ ̓ πίδωτος ἀνθρώποις 
ἐνταῦθα γήρα τῷ μαχρῷ χεχοίμημαι. 
Μή μ᾽, ὦ μάταιε ναῦτα, τὴν ἄκραν χάμπτων, 
χλεύην τε ποιεῦ χαὶ γέλωτα χαὶ λάσθην. 
Οὐ γὰρ, μὰ τὸν Ζῆν᾽ οὐδὲ τοὺς κάτω Κούρους, 
οὖχ ἦν ἐς ἄνδρας μάχλος οὐδὲ δημώδης" 

Πολυχράτης δὲ τὴν γονὴν ᾿Αθηναῖος, 
λόγων τι παιπάλημα χαὶ χαχὴ γλῶσσα, 
ἔγραψεν οἷ᾽ ἔγραψ᾽, ἐγὼ γὰρ οὐχ οἶδα. 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙἊ ΡΑΓΙΑΤΙΝᾺῈ 

Βυχηθεΐδηβ ΔΟΥΙΓῚβ. ΔΓ ΘΔ ΠῚ ΤῊΔΥΤΩΟΥ 6 ΔΒ. 

ΑἸΙσυα μ1}}]} οἱ ταὶς : φαϊὰ φημ γοᾶθαΐ ργωίογ-ποξαπι ΥἱγῸ 

8011 ΒΌΡΘΙ ἔδγγα,, ροβίαιυδιη- ΟὈ  τιχὸῦ ὃ 

ώ 341. ΡΒΟΟΘΙΠΙ. 

ΡΓΟΟΙῸΒ 690 Το 5 Πδίμ 8:80} ΘΠ, ΠΌΘΙΩ ΘυΤ Δ ΠῸ8 

Εἴ ΒΟ ΘΒΒΟΥΘΤΩῚ 58 ἃἸἱξ ἀοοίγίης. 

ΟΟΠΉ ΜΒ ἃ 6 αΪΓΟΓ ΠΧ ΒΟ ΟΟΡΡΟΓὰ Θχοορὶξ ἐγ]: 

ὉΠΙΠΔΠῚ ὙΘΙῸ οἵ δηΐη:08 ἸΟΟ115 ἘΠῚ18 510-80 Υ {8 

342. ἸΝΘΟΕΆΤΙ. 

ΟΡΪΪ, 564 πβᾶῃηθο 1ὸ, ΤΠ Ὀΐθαα6 οἔϊδιη ἔπ ΔΙ ΙΦΘΤ αἰ μαμὰ : 

οαποίοβ Θ.Ὸ6 τον 8165 ἅπ18 ΟΥΟΙΙ5. ΔΟΟΙρΙξ, 

343. ΙΝΟΕΚΤΙ. 

Ῥαίογίατη, ἀυ]οθ-Ἰοφαθηΐθι, Δι Ὀ]]Θ τὴ, βου 5- 65. (απηα- 

ΜΙ δα β οαγατα Π]ΐαπ οἱ Αὐτοῖς σγαυ θν-Ρα θη 18, [1π|8, 

Οθογορίς εἰγδὲὶς σουτήθη, οἰδγαϊη σθηι8 ΞΕ δοϊἀδγιμι, 

ταϊαΐαπλ ΑἸιβοη 5 ̓οσῖθι8 ἀοοίτπααὸ οπγηΐηο ομηηΐ, 

ἀυδίογηδγιιμι υἱγέαἑ απι ̓ ατΐπἃ ομηΐα [ΘΓ ΘΠ, 

Ἰανθηθηὶ στ 5- Ιθαπι,, 46 γὰρ (δ 8} 15 50Υ8, 

βίουΐξ ηἰἰἀσ πὶ 6 ἴουγὰ 50 ΓΟ] απ ἔα) 0, 

ἀαυδγίυτη-οἴ-ὙἹσοβ π ΠῚ ἑοΥΐ ΔηΠ 1 ἀσθηΐθηῃ : ἱΡοίθι 

ΤΟΙ ΤαΪϊξ ἀαιΐθ πη οαΥ 8. ῬᾶΓΘ ἢ ΕΠ 18 σοτηϊατη οἵ Ἰποίμππι Ῥ6Γ- 

844, ΒΙΜΟΝΙΟΙ5. 

ἘδΙ Λα. Τυϊάδπι διυη)ὺ ὙΔ] ἀἰββίμηιθ., του δ] τὴ ὙΘΙῸ 8 

ουβίοαϊο, Βαΐοοθ ἑατη]ο Ἰαρίἄθο ἱπηΐχιβ. [46 Δ 650 ΠΟ 

ϑ0α 51 πο ΒΡ γα Π ΤΠΘΌΤΩ ΠΟΙΙΘΏΖαΘ, 1,60 Βαβι ϊββοΐί, 

0 ἢ 650 ἔστη !ο ̓πΐο ᾿μηροϑιι β8θ πη ΡΘᾶ68. 

345. ἘΒΟΗΒΙΟΝΙΒ. 5ΑΜΙΠ]. 

Ερο Ρ]Ν]δοηἶβ., || ἰδηηοϑὰ ἱπίθυ-Ποτηΐη68, 

Ὠἶο β5θηῖο Ἰοῆρο βορ ζδ- 8. πη. 

Νδ π|6, ὁ Ἰ6Υ]5- πϑηΐα πδυΐα,, Ργομιοηΐονί τη ΠΘοΐθ 8, 

Ἰυάο5 [δοίαβ. οἵ σίβυχῃ οἵ σοηξα 6} 181. 

Νοὴ Θηΐμη, ΡΘΡ ΨΦοΥΘΙὴ οἵ ἰῃ ΘΓ Π05 ΠΙΟΒΟΙΠΙΌΒ, 

ΠΟΙ ΘΙ Πὶ δ ὙἱἹῸΒ 5 ]ὰχ πϑίιθ γὙυ]Ἱρίγαρᾶ : 

8604 Ροϊγογδίθϑ σθηθγο Αἰ θη θη βἰ8, 

ὙΘΙΡΟΥ τ φαςοάδηι γϑ βα Π15-1η018 οἵ μηδ] ᾿ἰΐησαδ, 

βου ρϑὶς ααδ]ὶα βου ρβὶξ : 650 δηΐμ ἤθη ΠΟΥΪ. 

Οὐμοά πιδάϊανπι ἸΔΟΓΎΤΙΙ5 [δοδγαῖ 1056 5015. 

56 1} μος αν. ψιάαση. ϑάιῃ σοη]υρα ἢ ἀἃ 

Ετ 50] απὶ ἴῃ ἴθυ Ὁ Ὶ5 Τα] ηἰδὶ ἤθυα ἡανεῖ ἢ 

342. ΙΝΟΕΚΤῚ. 

ΟΡΡουῖον ἴδ πὰπο 60 αἱ δπὶ τπουίαιϑ ; αἱ ἴὰ 
Μοχ αἰϊυπι ; οαμοῖοβ πὰ ὙΟΡΓΑΡῸ Τρ ]ῖ. 

3ήη4ς.. ΒΙΜΟΝΙΠ2Ε, 

ἰδ ΓΠεοοπὶάα. 

Ουιδηϊιηι ὙΠῸῸ ἴογα8 δρΦ ΤΌ ΠΟΥ 8, νἱοθγαὶ 1116 

Τδηϊαμι ΠΟΙ Π65., οἰ} 115 5}})0 ρ6άθ ᾿υιῖα ργθπιο. 

Ηυῃο τυϊηυ] πηι ΠΟ] ] πὶ ρα δ ἰλησοῦβ,, ΠΟΙΪΠ6 5ἱ ΠῚ8 

ΤΕαηυδββοῖ πολ οἱ ὙἹΓΙ 115 ἰδῖ 1.60. 

345. ΙΝΟΒΕΤΙ. 

ΡΒ ηἶβ 1}18, ΘΟ ΘΌΓΘ θη θιι5 ΠΟπ θη, 
Ροϑβῖ σγδῃά β ΔΠΠ05 Ὠΐσς οα0 βθπθοῖμ 18. 
ΝΕ, 4αΐϊβαι85 ΜΠ οἴροι!5 Ἰασαηι Πδιιία, 

Εἰβαπι Ἰοουμηηι πλ6 ἴας οἱ ἀΐοαχ ἀϊοίιηι. 

ΝΟ ΡῈ. Τοπδηΐθπι, (αϑίουθ5 ΡῈ} δἰ [6 ΓΒ, 
ΕῸϊ νἰγοβᾶ,, Ρ] 615 ἀρρϑίθιβ ποοίβϑ: 

ΑἸ ΘηΘηΠϑβὶ δε ῬοΪγοιγαῖθβ οὐἵα, 
ΑΤΡΌΠ ΑΓ απ ΟΥ̓ΡΆ πὶ, ΡΓΟΟΔΧ [ἰηριᾶ, 

Οὐ 5ουῖρϑιῖ ΠΠ|6, ποβοϊθηΐθ Π18 βου ρϑὶῖ, 



ΟΑΡΌΤ ΥἹ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ 

3840. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ. 

Τοῦτό τοι ἡμετέρης μνημήϊον, ἐσθλὲ Σαόϊνε, 

ἡ λίθος ἢ μιχρὴ, τῆς μεγάλης φιλίης. 
Αἰεὶ ζητήσω σε’ σὺ δ᾽, εἰ θέμις, ἐν φθιμένοισι 

τοῦ Λήθης ἐπ᾽ ἐμοὶ μή τι πίης ὕδατος. 

.,847. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΚΗΙΟΥ. 

Οὗτος Ἀδειμάντου χείνου τάφος, οὗ διὰ βουλὰς 
Ἑλλὰς ἐλευθερίης ἀμφέθετο στέφανον. 

348. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Πολλὰ πιὼν καὶ πολλὰ φαγὼν, καὶ πολλὰ χάχ᾽ εἰπὼν 
ἀνθρώπους, κεῖμαι Τιμοχρέων Ῥόδιος. 

3549. ΑΔΗΛΟΝ, 

Βαιὰ φαγὼν χαὶ βαιὰ πιὼν καὶ πολλὰ νοσήσας, 
ὀψὲ μὲν, ἀλλ᾽ ἔθανον. "Εῤῥετε πάντες ὁμοῦ. 

350. ΑΔΗΛΟΝ, 

Ναυτίλε, μὴ πεύθου τίνος ἐνθάδε τύμιος ὅδ᾽ εἰμὶ, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς πόντου τύγχανε χρηστοτέρου. 

851. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ. 

Οὐ μὰ τόδε φθιμένων σέξδας ὅρκιον, αἴδε Αυχάμδεω, 
αἷ λάχομεν στυγερὴν χληδόνα, θυγατέρες, 

οὔτε τι παρθενίην ἠσχύναμεν, οὔτε τοχῆας, 
οὔτε Πάρον νήσων αἰπυτάτην ἱερῶν. 

᾿Αλλὰ χαθ᾽ ἡμετέρης γενεΐῆς διγηλὸν ὄνειδος 

φήμην τε στυγερὴν ἔόλυσεν ᾿Αρχίλοχος. 
Ἀρχῶλοχον, μὰ θεοὺς καὶ δαίμονας, οὔτ᾽ ἐν ἀγυιαῖς 

εἴδομεν, οὔθ᾽ Ἥρης ἐν μεγάλῳ τεμένει. 
Εἰ δ᾽ ἦμεν μάχλοι καὶ ἀτάσϑαλοι, οὐχ ἂν ἐχεῖνος 

ἤθελεν ἐξ ἡμέων γνήσια τέχνα τεχεῖν. 

8353. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ, οἱ δὲ ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Δεξιτερὴν ᾿Αἴδαο θεοῦ χέρα καὶ τὰ χελαινὰ 
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346. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ηοο «υϊάθπι ποϑβέγϑο πιοπατηθηξιπη, ΒΟπ6 ϑδθίηθ, 

ἸΔΡ15 ράγυιτιβ, τηᾶσῃξρ διηϊ οἰ εἶς. 
ΒΘΙΡΘΥ Ζυζογδιὴ ἴθ : ἰὰ γ6ΓῸ, 5ὶ [85 δϑέ, ἰπΐου τηοσέποβ 

1εἴῃωὶ, απο δὰ τὴδ δἰξίπδξ, πἰ ἢ}} ΒΙΠΡα5 Ἰαἰἰοῖβ. 

347. ΒΙΜΟΝΙΘῚ5 ΟΕΙ. 

Ηϊο Αἀϊπηδηξὶ ἢΠ18 απ] 5, σα 5 [6 Γ ΘΟμΚ || ἃ 

ατεῖδ Πρ γίδεβ εἰγουτη ρα ϊξ 5:0] σογοηδμη. 

348. ΒΙΜΟΝΙΌΙ5. 

Μυ]ΐα φαυΐϊ-Ὀ]0ὶ οἵ πηυ]α οοτηθαϊ, δὲ τη υ]έα ππαΐα αἰχὶ. 

ἴη-Πογηΐη68, δοθὸ ΤΙποογθοη ἈΠοαϊα5. 

349. ἸΝΟΕΚΤΙ. 

Ραθοᾶ «υϊ-οαϊ δὲ βᾶποᾶ ὈΪὈὶ, δἔ τηυϊέατη ἑστοίαυ!, 

561Ὸ αυϊάδιῃ, δ ΟὈἱϊ. ᾿ΘΓΘδίΪ5 ΟΤη 65 51 Π}Ὲ] ! 

9500. ΙΝΟΕΚΤΙ. 

Ναυΐα, πα βεἰβοϊξογὶ5 οὔ͵ 5 Βῖο μοδὶδι ᾿ὰΠ.Ὰ]Ὲ}5 ΘΡῸ 31πὶ, 

564 ρ86 ροῃΐαπη 5ουίίγα ὈΘηΙ σῃΙΟΓ ΠῚ. 

351. ΒΙΟΒΟΟΕΙΘ. 

ΝΟῊ, ΡΟΓ ΒΟΟ του γα τη 5ΔΟΓῈ ΠῚ ἰη- γα υταηᾶα, πὸ ΤΥ - 

485 ΒΟΓΕ 2 -5Όγηι5 « ἀἰοβᾶτη ἰδιηδγη, ἢ]166, [οἀθδ, 

ὉΠ00 τηοᾶο υἱγρίηϊαΐθπη ἀδίυγρανυίμηιβ, ποι ραγθηΐθβ, 

ΠΟ4Ὸ6 ῬΑΓΈΌΠῚ,, ἰΠ50]ΔΓῸΠΙ Ργεϑἔδη Ἰ551 8 ΠῚ 5ΔΟΓΔΓΊΓΩ. 

5θα ἴῃ ποβίγαμη 56 Π0}8 ΠουτΙ ἀδπὶ ἸσηΟΓΪ 8 ΠῚ 

[τηδτηάπ6 οὐΐοβατῃ οὐαα ξ Ασο]Ποοἰν8. 

Ασομ] μα πι, ΡΘῚ ΒΌΡΘΓΟΒ οἱ ἰπίθγοβ - 608, ΠΘ4Ὲ6 ἴῃ βίγδ]5- 

Υἱάϊπηβ., ΠΟαῸ6 ΦΌΠΟΙΪΒ ἰπ Τηᾶσηο [π00. [Ὑἱᾶγὰπὶ 

51 δΔυΐθτη θββϑτηι5 5818 668 οἵ ᾿πηρυαΐοεθ, ποη 1116 

γοϊυϊδβοῖ 6 ποθ 5 Ἰορὶ Εἰ πλο58. ΠΠΠΟΓῸ5. ιΦΟΓΟΓΟ. 

352. ΑΝΟΝΥΜΙ, δ}115 ΜΕΠΕΆΘΒΙ. 

δ οχΐίογαμῃ Ρ] υἴοηἶβ ἀδὶ μηδπι πὴ οἵ ΠΙσΤΌΠΙΩ 

346. Εα Ἐρὶᾳταπιπιαίὶς δαποῖὶ Θγεροτγιϊ ΤΙ εοἰορὶ. 

Τεβιῖβ δι οἰ τἴς8., ΠῸ5 ᾿πῖε νυ πηᾶσηᾶ., 540 1Π6 
Οριϊπιθ, ψιδ ἔμεγαΐῖ, ραγτὰβ ἢϊς βίο Ἰαρὶβ. 

ϑεπΊρεῦ ἰε ουρίδπ. 81 ἴαϑ,, 1, εἰ Πιϑθα υἱοἰββί τ 

ΘαπιαπῖῸῦ ἀς τηα ροσυΐα πο ΐα 10]. 

348. 5ΙΜονιῦ. 

Ἑὰὶ πα, ΒΙΡῚ τα, εἰ ργοῦγα ρἰαγίιηα ἀϊχὶ, 

Ουἱ 5ἰἴυ5 Βῖο πῦπο 5ιπ|, ΤΊ πποογεοη ἈΒοά 5. 

349. ΕὔΞΡΕΜ. 

Ἑάὰὶ ρᾶυσα,, ὈΠῸΣ ΠλΪΠι5., ξΈσῈῚ Ρ] ΟΓΙ πιὰ ΥἸΧῚ» 

ΥἹχ ἰδπάσδπι πιουῖοσ. Οὐἱ [6515 ᾿ς ρεγεαβ. 

350. ΙΝΟΕΒΈΙ. 

Ναυϊῖδ, 531πὶ οὔ] 5 ̓ὰπηυ} 15, πα 4υῶγεγα οαγὰ : 

Ηος 5415 εβὶ : ἔγεῖδ βἰπΐ ργοβρεσίογα {{0]. 

351. ΒΙΟΒΟΟΒΙΠ, 

εἶς Γγεαπιῤιάϊδιις. 

ΦυΓᾶπιι5 4! ουϊὰ ἴα5 ἐβὶ ἴαγαγα βθρυἴοβ,, 
Νο5 4085 ξανὰ ργεῃῖ ἴαμα Γγοδιη δά ε5, 

Νεο ρυάου ἃ ποῦ!5 ἢδο ἰᾶι15 ἰεπηεγαία ρᾶγΘ Πα}, 

Νες ρεΐαδο ποιῖδῃ ΠΟΡ1]6 ποβίγα ῬᾶΓῸ5, 
Θεὰ ἴτὰχ Αὐτό! οομι5 [515 ΓΙΠΊΟΥΊ 5 ΔΌΟΙΟΥ, 

Ιῃ ποβίγαπι τοσπηαῖ αἱ ρτοῦγα ἴσια ἀομηιηι. 

ΡῈΓ ϑιγξα, ΡῈὺ ϑιρεγοβ : πες Π08 ΖιιΠ0 115 ἴῃ διε, 
Νεο ῥεῖ 5ἰγαῖδ υἱβὲ υἱάϊπιι5. Ασομ] μαπι. 

51 5οἰββεὶ Π05 6556 ἰυρᾶ5, ποῃ 1}|6 οιρίπβεϊ 

Τρ  Εἰπιαπι ἐχ ΠΟΒΙΓΟ ΘΟΓΡΟΓΕ ἔεγγε δΈμιι5. 

352. ΙΝΟΕΚΤῚ. 

εἰς Ατοεἰιοοίιϊο. 

ΡῈῚ 7ουἱβ ἰπΐογηὶ ἀεχίγαμι, οι πίσψιο ει}, 

22. 
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ὄμνυμεν ἀῤῥήτου δέμνια Περσεφόνης, 
παρθένοι ὡς ἔτυμον καὶ ὑπὸ χθονί" πολλὰ δ᾽ ὃ πιχρὸς 

αἰσχρὰ καθ᾽ ἡμετέρης ἔόλυσε παρθενίης 
Ἀρχίλοχος: ἐπέων δὲ καλὴν φάτιν οὐχ ἐπὶ καλὰ 

ἔργα, γυναιχεῖον δ᾽ ἔτραπεν ἐς πόλεμον. 
Πιερίδες, τί κόρησιν ἔφ᾽ ὑδριστῆρας ἰάμόους 

ἐτράπετ᾽, οὐχ ὁσίῳ φωτὶ χαριζόμεναι ; 

858. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Τῆς πολιῆς τόδε σῆμα Μαρωνίδος, ἧς ἐπὶ τύμξῳ 
γλυπτὴν ἐχ πέτρης αὐτὸς ὁρᾷς χύλιχα. 

Ἡ δὲ φιλάκρητος καὶ ἀεὶ λάλος οὐχ ἐπὶ τέχνοις 

μύρεται, οὐ τεχέων ἀχτεάνῳ πατέρι" 
ἕν δὲ τόδ᾽ αἰάζει καὶ ὑπ᾽ ἠρίον, ὅττι τὸ Βάχχου 

ἄρμενον οὐ βάχχου πλῆρες ἔπεστι τάφῳ. 

884. ΓΑΙΤΟΥΛΙΚΟΥ͂. 

ΠΠαίδων Μηδείης οὗτος τάφος, οὺς ὃ πυρίπνους 
ζᾶλος τῶν ᾿ΓΠλαύχης θῦμ᾽ ἐποίησε γάμων, 

οἷς αἰεὶ πέμπει μειλίγματα Σισυφὶς αἷα, 
μητρὸς ἀμείλικτον θυμὸν ἱλασχομένα. 

8ὃδ5. ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ͂. 

Τὴν ἵἱλαρὰν φωνὴν χαὶ τίμιον, ὦ παριόντες, 

τῷ χρηστῷ « χαίρειν » εἴπατε Πραξιτέλει' 
χ τ ὃ᾽ ἐντὶ , Α ᾿ Ε ΡΥ: 
ἦν δ᾽ ὡνὴρ Μουσέων ἱκανὴ μερὶς, ἠδὲ παρ᾽ οἴνῳ 

χρήγυος. ὯὮ χαίροις Ανδριε Πραξίτελες. 

826. ΑΛΗΛΟΝ, 

Εἰς τινα ὑπὸ λῃστοῦ ἀναιρεθέντα χαὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ πάλιν θαπτό- 
μενον. 

Μωὴν συλήσας, δωρῇ τάφον’ ἀλλά με χρύπτεις, 
οὐ θάπτεις. Τοίου καὐτὸς ὄναιο τάφου. 

857. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

Κἀν με χαταχρύπτης, ὡς οὐδενὸς ἀνδρὸς δρῶντος, 

ἈΝΤΗΟΘΙΠΘΟΙ,Ὲ ΡΑΤΑΤΙΝἊῈ 

οἐοϑίδηαν ποη-ἀϊοοηάς Ἰδοΐαμη Ῥγοβογρίπ, 

Υἱγρίη68 ΠΟ ὙΘΓ6 6856 Θἔϊδηη 51} ἰδυγὰ : πη] [ἃ Ὑ6ΓῸ ΔΟΟΓΡιιβ 

τυγρΡὶὰ ἴπ ποϑέγδιη οὐα ἐξ υἱγσιηἰταΐθι 

ΑΤΟΒΠΟΟΙΒ ἢ ὙΘΥΒ 4116 ΡΟ ]ΟΓἂπι ἸΟ Θ᾽ απ ποθὴ πῃ Ρὰ]- 

ὁροῦᾷ, 564 πη] 16 γ6 σοηγ ΓΕ ἴῃ Ὀ6]] πὶ. [οἢγὰ 

ΡΙου65., φυϊᾷ ἴῃ Ρι 16 1185 ἱπ] ΓΙΟΒ05. ἰτθ05 

ΟΟΠΥ ΘΓ ἰ5[15.. ἐμὴ ραγο Πομηϊηὶ στα οαΐω ἢ 

353. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΙΙ. 

Οδηφ Βοος δδέ τηομιμηθηΐα πὶ Μδγοη ἀΪβ., οὐ} 18. ἴῃ ἔα] 0 

βουϊρίαμη 6 Ραδίγα 'ρ86 υἱᾶδθϑ δ οθιη : 

111ἃ δυΐοιηι θὲ θὰχ οἵ ὑϑ4ὰδ Ἰοφαᾶχ πο ἀ6 ρ ΓΒ 

ἀοϊοῖ,, πραὰθ 6 ῬαΘΓΟΓ πὰ ΘρθηῸ Ραΐν : 

ὉΠῸΠῚ Υ6ΓῸ ΠοΟ σοπιὶΐ οἰϊαπι 511} {ππλυ]ο,, φυοα ΒΔΟΟΪ 

ἰῃβίγαπηθηξα πη πο θδΟΟ ΠΟ Ρ]Θηα πη 5[θ ΒΡ. ΒΘΡΌΪΟΓΟ. 

3584, ΑἘΕΤΌΠΙΟΙ. 

Ραδιόγαμῃ Μοάδο ἤοο 65: ΒΘρα]οσπι, 408 Δι ἄθ ἢ 8 

δου] αἰϊο ΟἸδιιοθβ πα ρἐϊαγ απ υἱοξπηαβ [δοὶξ : [Πυτι5), 

4υΐϊθβ Βουαροὺ τλἱ{{{ μ᾽] οδηηΐϊηα ϑ βυρηΐα ἔθγγὰ (ΟὐΤὶν- 

Τηδίγ 15 ὨΘΒΟΙ Π)-ῬΙ ΔΘΑ δηϊ πηι αΐ- χορ (ἰοΐ. 

355. ΘΠΑΜΆΘΕΤΙ. 

ἨΠ δύο γόοθπι δὲ ΒΟποΥ ΠΠοΔΠ}), ὁ υἱαΐου 5, 

ΒΟΠΟ « 58 ΙΓ » αἰοϊία Ῥγαχ το] : 

οὐδέ δηΐπὰ Υἱγ ΜΌΒΔΓΙΤ ἀΐσηδ Ρᾶγ5, οἵ ἰπίου ροσι]ᾶ 

Ἰαουπάμι8. Ο βαῖνο, δυ- πάτο Ργαχί(οὶθϑ ! 

356. ἸΝΟΕΑΆΤΙ. 

Ιη φυοηάδηι ἃ ργωδοηθ οοσοίϑαμῃ δὲ ἃ} ὁ0 ἀδίπαθ βαρ! τη, 

Υἱΐδιη ργεθάδἔιιβ στα ἢ οΔΥ 8 (πη ] πὶ; 56 τὴ6 οοου] ἃ 5, 

ΠΟῚ 86 06115. ΤᾺ]Ϊ οἴϊδιν ἴρ86 ἔγιιαγὶβ απ ]0 ! 

357. ΑἸ. 

Ιη δυπάδπῃι. 

ΕΠ τὴ6 οοου]ΐαβ, ἰδηαδη π}}}0 ποιηΐηθ υἱἀθηΐθ, 

Οὐοά ἰορὶῖ ἀροδηδ ΠΟΟΙΪβ ἰδ η6 ΟἾἶἸδΟ5 : 

ΨΙΡρΊ ἢ 5 ΠΟ }} 15. οἱ δά {Π|ω8ἃ., 568 ΑἴτῸΧ 

[π ποβίγαμι γ μα πλυ] τα μα ἀἸο ἰδ πη 

ΑὐοΒ ] οομιι5. : νουΐθῃβ διἃ, ΠΟῸῊ ἴῃ ἰδοία ΥἹΓΟΓΙΙηῚ 
ΟἸανα,, 56 ἴῃ "6! }ΠαὩλ σαν ἢ πᾶ [δ Π]ΠΘῈἢ]. 

Νοὴ οναΐ, Αομάθ5,, γϑβίγιηι [εθϑιι νὰ Ρ116}}85 

ΝῚΙ 705 σαγαῃι} ἰγδάθρα ἴθ ]ὰ ΥὙἱΠῸ. 

353. ἈΝΤΙΡΑΤΆΙ ΒΙΌΟΝΙΙ. 

Ἡφὸ νϑίυ! βαηὶ δῖα Μαγοηϊίος., ἴῃ 4116 ΒΘΡΌΪΟΓΟ 

Ἐχ Ἰαρίἀδ δϑὶ βου! ρίιβ, ΘΟ ἢἾβ αἱ 1ρ56, ΟΠ Ϊχ. 

ΜΆ] ρα αἴψιθ Ἰοψιᾶχ : πΘαιι6 πιιης ἐδ ργῸ]6 γϑ] οί, 
Ποὰ6 5ι188. ΡΓῸ 15 ρᾶθ ρον Ραῖγ6., ἀοίοι. 

ὕπαῃι τϑὰὶ Π᾿οηάαμῃ ρμαϊαΐϊ οἱ ἐὰπηυ]αῖα,, φαοά ἀρίαπὶ 

ὰ5 θγοιηϊο ῬΓΟΠΪ ΠῚ ΠΘΓᾺ ΠΟ Παρθαΐ, 

35δήη. 

Μεάρα ρα ΘΡῸ5 ἰθρὶϊ Πἰο ἰαρῖβ., ϑηλ]α ΟἸιιοθ8 

ΟἈΎ ΌΤΙΟΙ, 

Μαοίανιι {Πα ]α 15. 4105 ἔα Ἰαΐα ΡΆΓΘΠ8. 

ΘΙΞΥ ΡΠ 5. πὰ5 [6 }}18 ἀοη 5. 5016} 1} 015 ἈΠ ὈΓ 5 

ΜΙῖραὶ, αὐ παῖ γῚ5 ποη Ρῥἷὰ [δοῖα μἱοῖ. 

355. ΒΑΜΑΘΕΤΙῚ, 

Οὐ βαι}5 [16 ἴαοϊβ ἢυς, Ὀ]αηάδάια Ρίααιθ., ΠἸΘΙΏΘῃΪΟ » 

66 ΤΌρΡΆΡ 15 ἄνα ἀἴσογα ῬΓΑΧ Ιο]!. 
Νδηι οἱ Αομϊάσπι θοηὰ ΡοΟΥΪο, νΘγ8 οἱ ἰοὺ 

Ῥοσιΐα : 515 [οἸἶχ, ἀπάγιθ Ῥγαχίίθὶ ες, 

356, ΙΝΘΕΒΤῚ, 

εἰὁ φιιοάίαπι α μγάζοιια οὐοοὶδο δὲ φεριιίο. 

ΑἸ δίυ! νὰ5. υἱϊᾶπι, ἰμπη! πὶ πα πο ἀδϑ5 τ1Π} : οο]αβ., 

Νοη 56 ρ6}15 : 56 οἱ ἴθ ῬύθοΟυ ἀἰ [8 Ἀυμμοῖ, 

357. ἸΝΟΕΚΤΙ, 

εἰς εοάοπι. 

Με Ἰϊοεῖ ἀρβοομῃάδβ, πὰ} 5 γοὶαΐ ἀν 16 δάϑὶ!, 



τ ὄμμα Δίκης χαθορᾷ πάντα τὰ γινόμενα. 

8358. ΑΛΛΟ. 
ἘΠΕ : Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ἕχτανες, εἶτά με θάπτεις, ἀτάσθαλε, χερσὶν ἐχείναις, 
αἷς με διεχρήσω" μή σε λάθοι Νέμεσις. 

8359. ΑΛλΟ. 

Εἰ: τὸν αὐτόν. 

Εϊμε νέχυν χατέθαπτες ἰδὼν οἰχτίρμονι θυμῷ, 
εἶχες ἂν ἐκ μακάρων μισθὸν ἐπ᾽ εὐσεδίῃη" 

υὖν δ᾽ ὅτε δὴ τύμόῳ με χαταχρύπτεις ὃ φονεύσας, 
τῶν αὐτῶν μετέχοις ὧνπερ ἐμοὶ παρέχεις. 

960. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

Χερσὶ χαταχτείνας τάφον ἔχτισας, οὐχ ἵνα θάψης, 
ἀλλ᾽ ἵνα με χρύψης" ταὐτὸ δὲ χαὶ σὺ πάθοις. 

301. ΑΔΗΛΟΝ. 

Υἷϊ πατὴρ τόδε σῆμα" τὸ δ᾽ ἔμπαλιν ἦν τὸ δίκαιον" 
ἦν δὲ δικαιοσύνης ὃ φθόνος ὀϊύτερος. 

862. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ. 

᾿Ἔνθάδε τὴν ἱερὴν χεφαλὴν σορὸς ἦδε χέχευθεν 
Ἀετίου χρηστοῦ, δήτορος ἐχπρεπέος. 

Ἦλθεν δ᾽ εἰς ᾿Αἴδαο δέμας, ψυχὴ δ᾽ ἐς Ολυμπον" 

ἀφ ον φύξοςος. ἀθάνατον δὲ 
ΕΣ ᾿ "- ΕΣ ᾿ ΓῪ) 

οὔτε λόγος ποιεῖν οὔτε θεὸς δύναται. 

868. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

“ Τετμενάνης ὅδε τύμδος ἐυγλύπτοιο μετάλλου 
ἥρωος μεγάλου νέχυος χατὰ σῶμα χαλύπτει 

Ζηνοδότου" ψυχὴ δὲ κατ᾽ οὐρανὸν, ἦχί περ Ὀρφεὺς, 
ἦχι Πλάτων, ἱερὸν θεοδέγμονα θῶχον ἐφεῦρεν. 
ἹἹππεὺς μὲν γὰρ ἔην βασιλήϊος ἄλκιμος οὗτος, 
χύδιμος, ἀρτιεπὴς, θεοείκελος" ἐν δ᾽ ἄρα μύθοις 
Σωχράτεος μίμημα παρ᾽ Αὐσονίοισιν ἐτύχθη 
παισὶ δὲ χαλλείψας πατρώϊον αἴσιον ὄλθον, 

ΘΟΑΡΌΤ νΤῖ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 9} 

ΟΟΌ] 5 ΦαβΕ 125 Ῥογβυ ἸοἱΕ φυϊάυϊα δέ. 

3598. ΑἸ. 

1η διιηάδπι. 

Οοοἰάϊϑεϊ, ἀδίη τὴ 56 ρ} 15, βοοϊθδέθ, τηδηΐθι {Π|5 

ΦυϊθῸ5 πὴ6 ἰηογίδοογαβ : Π6 ἴδ Ἰαΐθαΐ Νϑιηθβὶβ ! 

359. ΑΠΌ}. 

[πη δυπάθη 

51 ΤῊ ΤΟΥ ΠῚ 56 ΡΟ 1 ν ͵ 5565 ΥἰΒῸ ΠῚ τη 56 γα Ϊ Δηΐπιο, 

ΠΑ θΟΓ65 8} ἱτητηου 015 ργυρτηΐα τη ΟΡ ρἰοίδίθμη : 

ἤπη6 δυΐθη Φυοηΐδηη ἔππλ]0 τὴ οσουϊξα5 ἔπ φαϊ-οὐοἰα Ξε}, 

οδάθπὴ πηθοῖπ βογέϊαγο 4ε6 τηϊῃΐὶ ργοοξίαβ. 

300. ΑΠΌ}. 

Ιη δα πάδσπι. 

Μδηῖθὰβ Ὁ -οοοἰ ἀἰβέϊ, ἐπ πη τὰ βέγαχιβεϊ, ἤθη αξ 5 ρ 68, 

βοὰ τὸ τπθ ΘΟ ΑΓ65 : ἰάθη ροῦτοὸ δὲ ἀθ ἕο ἢαΐ ! 

361. ΙΝΕΟΕΕΤΙ. 

ΕΠ Ραΐογ μθο τηοπυπηθηξατῃ δέχ : αἵ οοπίγατγίαπη ογαΐ 

(υἱξ δαΐοτῃ ᾿α5{Πὰ αν αϊα οϑἰουοσγ. {1πϑέπτω : 

3602. ΡΗΠΠΙΡΡῚ ΤΗΕΒΘΑΤΟΝΙΟΘΕΝΘΙ5. 

Ηΐο βδογιπι σδρυΐ ἸοσῸ] 5 ἰδία ἀΡβοοπαϊέ 

ΑΘΕ Βοπὶ,, ογαΐου!8 θυ! !οηξβ : [ῥΡυμ. 

ΑΒΠΕ δαΐθμν δὰ Ρ] ΟΠ ΠῚ ΘΟΓΡῚΒ., ΔΠΪ πη ΥὙ6ΙῸ ἴῃ ΟΣ πὶ- 

λῶν ἐρην πν..5 56 ᾿πητοΓ δ] ἢ 

Π6Ο ογδίϊο ἔδοθγ πο ἀ::ι3 ροΐοϑβέ, 

363. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

οὐδνν, Σ δον ΒΟ ἔτη! 5 ΒΘ η6-5ου]ρέο 6 πηθΐϑ!!ο 

ΒοτοΙβ τηδαηΐ τηογέυϊ σΟΥΡῈ5 ΔΡβοοηαϊξ 

Ζοποάοίϊ : δηΐπι8 δαΐθη ἴῃ οΪο., θὲ ΟΥ̓ ΘιΙ5, 

ἘΔ Ρ]αΐο,, βδόγάτηῃ ἀθοβ- δριθηΐθπ βοάθιῃ ἱπυθηϊ. 

ἘΠῚῸ 65 δηΐπὰ δγαΐ προγαίουϊ 5 υδ] 5 Ὠΐς, 

Οἴαγαβ, ἀἰβογίαβ,, ἀθο- 5: Π}}}}5 : ἴῃ βουτηἶθῈ 15 Δα ΐθιη 

Βοογδί 5. ΘΠ. Ὁ}}}8 ἀρ ΑἸβοηΐοβ ἕο : 

Ῥυογῖβ ὙΘ1Ὸ ΤΟ Πα Θἢ5 ραΐθγηδβ [δ ἴθ 5. ΟΡΘ8, 

ϑεἴο Θου]05 πηᾶρηὶ σΟΓΠΘΓῈ οὐποία Τουΐβ. 

358. ΙΝΟΘΕΒΤῚ, 

εἶε δοαίεπι. 

ἘΡΙΡΟϊβιὶ δι πιᾶπι, τηδηΐ 115 πὸ ΘΟ Πα 15 εἰβάθηι. 

Ὁ 56εε 5: υἱέογοῖι οἐγοάε νεηΐϊγα Πειη. 

389. ΙΝΘΕΒΤῚ, 

εἶς εοάΐεπι. 

51 ΠῚ ΘΟΠΙΠΊΌΠΕΠῚ 5ΟΥ 6 ΠῚ Πηϊβαγαῖις ἨμΠΊᾶ55ε5, 
ΖἜφυδᾶ ἀδτοηῖΐ 5ΞΌρεγὶ ργὸ ρἰείαϊα τυὰ. 

Νίαης Βοπηίεϊάα πγεὶ ουπι πιθ ἴεΠυγα τεοοηάδϑς, 

Ουοά ἔδεῖΞ,, ορίαπάυπι δβὶ, αἱ {0 Ὶ αὶ ἄδην. 

360. ᾿ἴνσεᾶτε, 

εἶε εοείειη. 

45 ᾿ηϊουεοῖου ὑπηγε πὶ τ, ΠΟῚ πὶ ἢτ1Πγ65 ΠῚ» 

1086 5εἀ ιυἱἱ Ἰαϊθαϑ : 511 {101 50Γ5 εδίεπι. 

360 10 

Ηος 1101, παῖβ, ραῖεσγ. (οπίγα ἔμ! ἐραυϊα5 : Θ΄] πὶ 

566, [δϑι δ πτὶ ποη μἰδοεῖ ᾿ηνἹάϊς. 

ΙΝΟΕΆΤΙ, 

3602. ΡΗΙΠΠΙΡΡῚ ΤΗΕΘΘΑΙΟΝΙΘΕΝΒΙ5. 

ΑΘΕΠ βαποῖυπι ὀᾶρυὶ μδο 16] ] γα ἰεηδίυγ, 
Οὐἱ Ῥοπιιβ, εἴ τίου υοος ἀϊβογίιιβ δγαῖΐ. 

ΟογΡὰβ ΒυπλιΠι,, ΠΊΘἢ5 ἀϑίγα ρει : ργεϑίαγε βοϊαἴοβ 

Μογῖίε πες εἰοψαΐαμη, πθὸ Πδὰβ 'ρ5ε ροϊεβὶ. 



8) 
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ὠμογέρων τέθνηχε, λιπὼν ἀπερείσιον ἄλγος 
“ “ " 

εὐγενέεσσι φίλοισι καὶ ἄστεϊ καὶ πολιήταις. 

364. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂. 

Ἀχρίδι καὶ τέττιγι Μυρὼ τόδε θήχατο σῆμα, 
λιτὴν ἀμφοτέροις χερσὶ βαλοῦσα χόνιν, 

ἵμερα δακρύσασα πυρῆς ἔπι" τὸν γὰρ ἀοιδὸν 

Ἄδης, τὴν δ᾽ ἑτέρην ἥρπασε Περσεφόνη. 

865. ΖΩΝΑ ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ͂, τοῦ καὶ ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

Ἀΐδη, ὃς ταύτης καλαμώδεος ὕδατι λίμνης 
ν , - »" 

χωπεύεις νεκύων βᾶριν, ἐλεῶν ὀδύνης, 

τῷ Κινύρου τὴν χεῖρα βατηρίδος ἐκδαίνοντι 
χλίμακος ἐχτείνας., δέξο, χελαινὲ Χάρον" 

πλάζει γὰρ τὸν παῖδα τὰ σάνδαλα" γυμνὰ δὲ θεῖνα! 

ἴχνια δειμαίνει ψάμμον ἔπ᾽ ἠονίην. 

866. ΑΝΤΙΣΤΙΟΥ. 

᾿λῴου προχοαὶ σὲ, Μενέστρατε, καὶ σὲ, Μένανδρε, 
- , Ἷ . 

λαῖλαψ Καρπαθίη, καὶ σὲ πόρος Σιχελὸς 
Υ ἂν , , “ Ἷ ΕΣ 

ὦλεσεν ἐν πόντῳ, Διονύσις " φεῦ πόσον ἄλγος 

“Ἑλλάδι! τοὺς πάντων χρέσσονας ἀθλοφόρων. 

867. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Αὔσονος Ἠγερίου μ᾽ ἐλέει νέχυν, ᾧ μετιόντι 
νύμφην ὀφθαλμοὺς ἀμόλὺ κατέσχε νέφος, 

ὄμμασι δὲ πνοιὴν συναπέσξεσε μοῦνον ἰδόντος 
χούρην. Φεῦ κείνης, Ἥλιε, θευμορίης ! 

Εῤῥοι δὴ κεῖνο φθονερὸν σέλας, εἴθ᾽ “Ὑμέναιος 

ἦψέ μιν οὐκ ἐθέλων, εἴτ᾽ ᾿Αἵδης ἐθέλων. 

368. ἘΕΡΥΚΙΟΥ. 

᾿Ἀτθὶς ἐγώ " χείνη γὰρ ἐυμὴ πόλις" ἐχ δέ μ᾽ ̓ Αθηνῶν 
λοιγὸς Ἄρης Ἰταλῶν πρίν ποτ᾽ ἐληΐσατο, 

'χαὶ θέτο “Ρωμαίων πολιήτιδα " νῦν δὲ θανούσης 
᾽ ,ὔ , Ἷ ΕῚ ’ 

ὀστέα νησαίη Κύζιχος ἠμφίασε. 

Χαίροις ἣ θρέψασα, καὶ ἣ μετέπειτα λαχοῦσα 
χθώ ὶ ἣ χόλ ὕ εξαμέ χθών με. χαὶ ἣ χόλποις ὕστατα δεξαμένη. 

8609. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

᾿Αντιπάτρου βητῆρος ἐγὼ τάφος " ἡλίκα δ᾽ ἔπνει 

ἔργα, Πανελλήνων πεύθεο μαρτυρίης. 
Κεῖται δ᾽ ἀμφήριστος, ᾿Αθηνόθεν, εἴτ᾽ ἀπὸ Νείλου 

ἣν γένος" ἠπείρων δ᾽ ἄξιος ἀμφοτέρων. 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙῈ ΡΆΑΓΠΑΤΙΝᾺῈ 

Οὐ 6-5οηθχ ΟὈΙ , τοὶϊοῖο ᾿ηπηϊΐο ἀοίογο 

ΠΟΙ 115 Δι οἶ8. οἵ τὶ οἵ τη σι βίδ 8. 

304. ΜΑΒΟῚ ΑΒΟΈΝΤΆΒΙΙ. 

Τιοσπβίερ οἵ οἰοδᾶθ ΜυτῸ μοῸ Ροϑαϊΐ πο θη πη, 

[6 πιιθὴγ Δ θα 18 τηᾶπὰ 486-16 οἱξ ῬΌΪ]γ ΡΘὴ,. 

ΡΓϑ-ἀρϑιουῖο "δου πιδΐα ΒῸΡΟΥ ΤΌρῸ : σδηΐαί ΓΘ Θηΐπὶ 

ΡΙαΐο, αἰΐθυδηι Ὑ6γῸ γαραϊΐ Ῥγοβουρί δ. 

305. ΖΟΝΙΣ ΒΑΒΌΙΑΝΙ, ἀἰειὶ ΠΙΟΌΟΒΙ. 

ΡΙαΐοπὶ φαΐ Βυΐὰ8. ΡΘῚ για ηοϑὶ Δα δὶ ἰδοιι8 

ΤΟΙΉΪ5- 618 ΤΟΥ ΓΟΤΈΌΤΩ ΟΥ̓ΤΩ ΔΓ, Τα ΒΟΥ ἢ 8 ΔΟΙΟΓΘΙῚ, 

ΠΠ1ο Οἴηγτῶ τηδηππ ἀοβοθηβουα Θχθιηξὶ 

560818 ργοίθηδθηβ, δχοῖρθ δι, ἴθι ΟἸάγοὴ : 

ῃδπὴ {{{| το - [ἀοϊα αὐ ῬΌΘΥαμ βδηδαϊία : πιιᾶδ δα ΐθτη ἱπηρυῖ- 

γοϑίϊσία Ὠογγοῖ ΓΘ ΠΔΠῚ ΒΌΡΟΥ ΠΠ  ΟΓΔ] Θη,. [ΓΘ 

306. ΑΝΤΙΒΤΙΙ. 

Αοὶ Πυοσίαβ 6, Μοποβίγαΐο, οἱ ἴθ, ΜοπδηΟΥ, 

ΡΓΌΘΘΙα σγρδίῃϊα, οἱ ἴδ ἐγούαμη 5 ΟΌ] α 

Ρογάϊα ἴῃ Ροπίο, Ὀοηγϑὶ ἢ ῬγΟᾺ ἢ φυδηΐατη ἀοΙΟΥ 8 ΠῚ 

ἨοἸ]δὰϊ ! οχ ογηηΐθιβ ορἑϊμο5 δἰ] οἴ ϑ- Ὑ]ἹοίοΓ 8. 

367. ΑΝΤΤΙΡΑΤΙΕΙ. 

ΑἸβοηΐ5 ἘΡΘΥΪ ΓῊ ΒΟΥΘΓΘ ΘΟΓΡῈΒ-᾿ Πδηΐ 6, οΐ Ροίθηξι 

ΒΡΟΠβΔΤ ΟΟΌΪΟβ ΟὈβοῦΓα ΟΟΟΌΡΑΥΪ ΠῸΡ68: 

τηὰἃ δαΐθιη οπ ΟΟ1}18 βρ᾽ τἰαπι οχϑέϊηχίξ, ἰαπέυτημηοᾶο 

ῬΌΘΙ]απι. Ηθα ΠΠ]ὰπι, 50], (ἰδ θησβουΐθη ἢ [υἱάθπεβ 

Ῥογοαΐ 58η6 11 ἰηνί δ Παγημηδᾶ, 56 ΗΥΠΊΘΠδΘτ8 

δοοθηαϊξ οᾶπι ΠΟΙΪΘηΒ, 561 ΟΥΟῸΒ ὙΟΪΘΙΒ. 

3608. ΕΒΥΟΘΙΙ. 

ῬΓΟΟΘῺ] ὙΘΙῸ 

[ΑἸ Θπἰβ 

Αἰοα 6ρὸ : ΠΠῸ δ5έ ϑηΐπιὶ τηρᾷ ὑγθ8-ρδίνϊα : 

οχϊοϑαβ Μᾶγβ Πα] πη οἸπὶ ργϑδιη- θα υχὶξ 

εἴ Γδοὐϊξ Βοιηδηδη) οἰυ θη: πη δαυΐθιη ΤΥ ἕ 88 

οϑϑᾶ ἰῃ5Ό} ΑΓ ]5 Ονχίοιυϑβ ἰορὶξ. 

ϑ4ῖν6 ὁ (ὰ φα πυ 1511, οἵ τὰ ας ἀοίπαάθ ΟΡ ΕΠ υΐβ 

1615 πιθ, οἵ 48 σγθηιῖο ΠΟΥ βϑίπη8 Θχοθρ 811 ! 

309. ΑΝΤΙΡΑΤΗΙ. 

Απξρδίνὶ ογαΐου 5 ὁσῸ ἔμμλ]} 8 ; φυδηΐα δυΐθηι βρίγα δὶ 

οροῦᾶ, ουποίογαμη ΟΥΘΟΟΓΆΤΩ ἰηΐογγορᾶ [Θϑ( ΠΟ Π1Πὶ. 

Φαοοί δυΐθη δι ίσαυβ, Αἰ ΠΟ ηΐϑη6, 8ὴ ἃ ΝΊ]Ο 

οϑϑϑί βθηΘΓΟ : ἔθυσα 6 ΓῸ αἰ ση8 υΐΓΔΩΊΘ. 

368, ΕΒΥΟΙΙ. 

ΑἸΤΠΙ5 Θρὸ : ραϊνία δϑὶ δὰ πᾶ ΠΏ ] ; πλ6 561 ΑἸΒθηΪβ 

ΑΡΥΤραΐ βνὸ Μανία 1αιϊπὰ πηληα8. 
Ἡΐο ορο ἴδοϊα Οἰνβ : βεὰ ππιης πθὰ ΟΥ̓ΖίοιιΒ οϑϑᾶ» 

Ογζίοιιβ άιοῦοο βαγρίϊα οἰμοῖα, τορὶς. 

ϑαΐνα [θυ σὰ ΤΏ] σϑη!τὶχ ἴσας ᾿οϑριϊα το} τι. 

Ι Ταάαε βιΐδῃι Οὐἶἴπι5. ΠΌΠΟ ΓΘΠ]Ώ 6560 51Π||. 
͵ 

369. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ. 

ΑΒΤΙῤῥΑιγῚ ἐὰπλ] 5. δπὶ ΤΠ ΘοΥβ : Οὐ Ὁ ἀἰβουῖο 

Οὐδ! α ργϑι του, Ονθοῖα ἰ65115. Υ]!. 

Απιθίσαμηι ΝΟΣ 5. οἱ δἱ1 ἂπ Αἰτῖοα 16 }}15 
Ῥαίτῖα ς ει οεσῖε ἀϊσηι5 υἴγϑηαις ἔμ, 



5 Ἄστεα χαὶ δ᾽ ἄλλως ἑνὸς αἵματος. ὡς λόγος ἕλλην" 
ἐννν δ᾽ ἡ μὲν ἀεὶ Παλλάδος, ἣ δὲ Διός. 

310. ΔΙΌΔΩΡΟΥ. 

Βάχχῳ καὶ Μούσῃσι μεμηλότα,, τὸν Διοπείθους, 
Κεχροπίδην ὕπ᾽ ἐμοὶ, ξεῖνε, Μένανδρον ἔχω, 

" ἐν πυρὶ τὴν ὀλίγην ὃς ἔχει κόνιν" εἰ δὲ Μένανδρον 
δίζηαι, δήεις ἐν Διὸς ἢ μακάρων. 

811. ΚΡΙΝΑΤΓΟΡΟΥ. 

Γῆ μεὺ χαὶ μήτηρ χιχλήσχετο" γῇ με καλύπτει 
καὶ νγέχυν. Οὐ χείνης ἥδε χερειοτέρη" 

ἔσσομαι ἐν ταύτη δηρὸν χρόνον " ἐκ δέ με μητρὸς 
ἥρπασεν ἠελίου καῦμα τὸ θερμότατον. 

Κεῖμαι δ᾽ ἐν ξείνη, ὑπὸ χερμάδι, μαχρὰ γοηϑεὶς, 
Ἴναχος; εὐπειθὴς Κριναγόρου θεράπων. 

812. ΛΟΛΛΙΟΥ ΒΑΣΣΟΥ. 

Γαῖα 'Γαραντίνων, ἔχε μείλιχος ἀνέρος ἐσθλοῦ 
τόνδε νέχυν. Ῥεῦσται δαίμονες ἁμερίων! 

ἢ γὰρ ἰὼν Θήδηθεν Ἀτύμνιος οὐχέτι πρόσσω 
ἤνυσεν, ἀλλὰ τεὴν βῶλον ὑπῳχίσατο᾽ 

ὀρφανιχῷ δ᾽ ἐπὶ παιδὶ λιπὼν βίον, εὖνιν ἔθηχεν 
ὀφθαλμῶν. Κείνῳ μὴ βαρὺς ἔσσο τάφος. 

3813. ΘΑΛΛΟΥ͂ ΜΙΛΗΣΙΟΥ͂. 

Δισσὰ φάη, Μίλητε, τεῆς βλαστήματα γαίης, 
᾿ἸΙταλὶς ὠχυμόρους ἀμφεχάλυψε χόνις- 

πένθεα δὲ στεφάνων ἠλλάξαο" λείψανα δ᾽, αἰαΐ, 
ἔδρακες ἐν βαιῇ χάλπιδι χευθόμενα, 

Φεῦ, πάτρα τριτάλαινα πόθεν πάλιν ἢ πότε τοίους 
Ἕ ᾽ῳ , «εἩ Ν ’ ἀστέρας αὐχήσεις “Ἑλλάδι λαμπομένους: 

8714. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ. 

Δύσμορος ἐχρύφθην πόντῳ νέχυς, ὃν παρὰ χῦμα 

ΟΑΡΌΤ ΥἹι. ΕΡΙΟΒΆΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 943 

ὕτθο5. δὰ; αἰϊοχαίΐη πηΐ5-5δησυηῖβ δειη , αἴ ἔδπια ατοᾶ; 

βουΐθ δι ΐοπ Πὲς Βοροὺ δϑέ Ρα ]δαϊβ, Π1ὰ δυΐοπὶ Τονυΐβ. 

370. ΒΙΌΘΟΒΕΙ. 

Βδοοδ οἕ Μυβαγαμι ἐαγατι, ΠΙΟΡ ἘΠ15. Πα, 

Οδογορίάθη 50} τη6, μόβρθβ, Μοημδηάγαση ἢᾶθ6ο, 

ἴσηθ ἤδης ρϑυσδη (αὶ μαἰνοΐ (9) [αν Π]άτη. Αἴ 5ἱ ἰρβαμηῃ 

4υςουῖθ, ΤΟΡΟΓΙΘ5 ἴῃ 7οΥβ 566 διυξ Βρδίογιτῃ ἐπεί. 

371. ΟΕΙΝΑΘΟΒΕ. 

Τοῦτ οἵ Ῥάγ 3 πιθᾶ Ὑοσα δον : ἔουγα Τὴ6 ἀρΞοοπα ε 

οἵ τπιοτέσ τη. Νὸη ΠΠ]ὰ ᾿θθο ΡΘΙΟΥ : 

6ΓῸ ἴπ Πᾶς }617 ἸΟΠρτι πη ΓΘ ΠῚΡῸΒ : ἃ τηδίγα Ὑ6ΓῸ Τ}6 

ΓΑΡῸΪΣ 50}15 σαῖου ἀγάθη ἰβϑίγηιϑβ. 

ὅδοοο δυΐδηιν πῃ οχίογα, 50} Ἰαρίᾷθ., Ἰοῆραμπι ἀοίθέιι5., 

Ἰηδο 5, ἀοο}}}5. Οὐ πᾶσογερ ἈΠ. Ὲ]1185. 

372. ΠΟΠ1Ὶ ΒΑΒΒΙ. 

Τοῦτα ΤΑγοπ πο π, ἢᾶθ6 Ὀαηᾶδ υἱγὶ ῬοηΪ 

Ποῦ ἱπδηϊπη6 -ΘογΡα 5. Ὀροθρίογοβ διπΐ σϑηΐὶ τπου δ! σὴ" 

Εἰδηΐπ Ργοΐδοξις ΤΉ Θθῖ5. Αντηηϊ5. ποη ἴδηι υἰξογῖα5 

Ρογυθηϊξ, βοὰ ἴσδη σἰθθδτη 5.11 - 

ΟΥ̓ΡΟΖῸΘ Βα ρογβεξθ ῬΌΘΓΟ Πα 6 η5 υἱΐδμη, οὐθαμι το αἰ αϊὶ 

06 0}15 (ἀπες6). 1} π6 σταν β δϑίο ἐπγηυϊα8. 

3732. ΤΗΑΠΕῚ ΜΙΒΕΒΗ. 

ΒΙηδ ᾿υτηΐηα, ΜΗδΐδ, ἔπιδθ σουτηΐηδ ἴθυγῷ, 

[Δ] 16ὰ5 τηδίαγ -ταρίοβ εἰγοι πηγοίαυϊξ μυ]νῖβ, 

Ἰυσέαχαδ ΘογΌΠ 85 τη ΐαϑβίϊ ; γϑ 4 ἷ85 δαΐθι, μδα, ἰδ, 

ΥἹἀϊϑεϊ ἴῃ ρᾶγγὰ ὑγπᾶ οαἰαΐδ8 : 

γα, ραίτία θγ- πέδ!ῖχ., ἀπᾶ6 ᾿ΐδγατῃ δυΐξ φυδηο [4165 

5615 δοΐα 5 ατγοροῖθο ργωϊυσθηΐθ5Ὁ 

374, ΜΑΒΟῚ ΑΒΟΕΝΤΑΒΙ͂Ι. 

Τηξο χ οσευϊξαξιι5- ΘΠ ΤΔΥΪ τηογέαιβ, 4αθτὴ ᾿αχία Παοίαπι 

Ἑαρα γοΐουξ ἄτη αβ ὑμῖτι5 ΟΥῚ 15. ἘΓ[)65 
τς ἜΒ66 : 56 ἢξθοὸ 5015 εδὶ Ῥα!!δάϊβ, {1 Τ]ουἱβ. 

370. ΒΙΌΡΟΒΙ. 

Ἑῃ εσὸ (εοτγοριάς παῖϊ ΠΙοριῖ μα Μοπδμάνι, 
Ουὶ οοτάϊ Μυβῖϑβ οἱ {0]1, Βασομθ, ἔμ, 

Αϑββευνο οἴπεγεβ. Τρβιιπὶ 5ἱ ἕογ 6 γεααϊγαβ, 
ΕἸ γβῖξβ γα ]]ε5 δὰϊ Τουῖβ δυϊὰ ἰεηεῖ. 

371. ΘΒΙΝΑΘΟΒΕ. 

Τ τὰ νοοαθαϊον πηδῖθν πιθᾶ : γνεγὰ ρει θη ρίιηι 
(οπάϊε ἰευτα,, τὰϊῃὶ πα ραγεηῖα ππαρὶς : 

Ηδώς πὸ ρεγρεῖυο βεγυαῖΐ 5101 : 50115 8}} εοβία 
ΑἸβταϊεγαὶ μπδῖ τὶ πὴα οά ον δηΐε αἴ θΏ}. 

ΤΆδοιι5 οχίεγηα οοπόον ἰθ γα, ἤξογαιιθ, 
ΟὐἸπάρογεα «οπόδπι ἐεχίγα ἢ46}15 ΠΕΓΟ. 

372. ΤΟΓΙΙΣ ΒΑΒΒΙ. 

Οϑϑὰ υἱεῖ πὰ} 115, ΤᾺ 115 Παρ 6 ἴσια ΤΆΓΘΏΙΙ Ὡ 

δα ναΐνος μομπηπαηι [ἢ γα νοΐα 608 ; 

Α ὙΒΕΡῖ5 τεηΐθης οαπὶ γϑ οὶ ΑἸΥΠΊΠΙῈ5 τα 

Τοηρίυβ, ἴῃ σίεθα 5. 5. ΠῚ: ἐοος ἴπᾶ. 

ῬῈΡΙ απ γϑῖατὶ 5ρο! αἴτεον ̓ ὰ66 τε! !αυϊῇ : 

Ηος ρτάνε; ἴα 564 εἰ 515, ΤΌΒΟ, ἴθ [ενῖβ. 

373. τηλι,,ϊ. 

Εαϊσεηῖεβ, ΜΙεῖς, ἰσθθ 16} Παγ15. απ 05 
ΠΠΑπΐο ἀΐδηι "ἷποϑ [ἴ]8 σοηά!ξ Παπηι5. 

ϑϑυζουαπι βρεγαῖιιβ ΠΟΠΟΥ 511 Πποῖιι5, εἴ ἐμοα: 
Ηος 8} υἰγοσίδ, οσαρὶῖ φαοὰ Ὀγανῖβ ἅγπὰ, ἔπη ἐβῖ. 

ἈὮἘ ραϊγία ᾿πΐθ!χ, αυάπάο ἰδοἰαῖ5, εἴ ἀπὰς 

Ταὶα τε ΟΥα 5 σθηῖ 5 ἀϑῖγα ἀᾶγε ἢ 

374. ΜΑΒΟΙ ἈΒΟΘΕΝΤΆΒΙΙ. 

ΕΧΔΠΪΏΣ ΠῚ ὨΙΔΓΟ ΘΟΥρΡὰ5 μαρεῖ, 4υοά ἰν5τ15 δα πηδης 



344 ΑΝΤΗΟΙΟΘΙῈ ΡΑΓΑΤΙΝΑΙ 

ἔχλαυσεν μήτηρ μυρία Λυσιδίχη, 
ψεύστην αὐγάζουσα χενὸν τάφον’ ἀλλά με δαίμων 

ἄπνουν αἰθυίαις θῆχεν ὁμοῤῥόθιον 

Πνυταγόρην᾽ ἔσχον δὲ χατ᾽ Αἰγαίην ἅλα πότμον, 
πρυμνούχους στέλλων ἐκ Βορέαο χάλους. 

Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ναύτην ἔλιπον δρόμον, ἀλλ᾽ ἀπὸ νηὸς 
ἄλλην πὰρ φθιμένοις εἰσανέδην ἄχκχτον. 

815. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΊΟΥ. 

Δώματά μοι σεισθέντα χατήριπεν᾽ ἀλλ᾽ ἐμὸς ἀπτὼς 
ἦν θάλαμος, τοίχων ὀρθὰ τιναξαμένων,, 

οἷς ὑποφωλεύουσαν ὕπήλυθον αἵ χαχόμοιροι 
ὠδῖνες σεισμῷ δ᾽ ἄλλον ἔμιξα φόῤον. 

Μαῖα δέ μοι λοχίων αὐτὴ φύσις’ ἀμφότεροι δὲ 
χοινὸν ὑπὲρ γαίης εἴδομεν ἠέλιον. 

870. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Δείλαιοι, τί χεναῖσιν ἀλώμεθα θαρσήσαντες 

ἐλπίσιν, ἀτηροῦ ληθόμενοι θανάτου ; 
Ἦν ὅδε καὶ μύθοισι χαὶ ἤθεσι πάντα Σέλευχος 

ἄρτιος, ἀλλ᾽ ἥδης βαιὸν ἐπαυρόμενος, 
ὑστατίοις ἐν Ιόηρσι, τόσον δίχα τηλόθι Λέσῤου, 

χεῖται ἀμετρήτων ξεῖνος ἐπ᾽ αἰγιαλῶν. 

8171, ΕΡΥΚΙΟΥ͂. 

Εἰ χαὶ ὑπὸ χθονὶ χεῖται, ὅμως ἔτι χαὶ χατὰ πίσσαν 
τοῦ μιαρογλώσσου χεύατε Παρθενίου, 

οὕνεχα Πιερίδεσσιν ἐνήμεσε μυρία χεῖνα 
φλέγματα χαὶ μυσαρῶν ἀπλυσίην ἐλέγων. 

ΕΣ ᾿ , 3." ,ὔ [ ᾽ τὰ -Ὁ 

Ηλασε καὶ μανίης ἐπὶ δὴ τόσον, ὥστ᾽ ἀγορεῦσαι 
πηλὸν ᾿᾿Οδυσσείην χαὶ " βάτον Ἰλιάδα. 

Τοιγὰρ ὑπὸ ζοφίαισιν ᾿Κρινύσιν ἀμμέσον ἧπται 

Κωχυτοῦ χλοιῷ λαιμὸν ἀπαγχόμενος. 

878. ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ. 

ἔφθανεν Ἡλιόδωρος, ἐφέσπετο δ᾽, οὐδ᾽ ὅσον ὥρῃ 
[4 2 ᾿ , ,ὕ , 
ὕστερον, ἀνδρὶ φίλῳ Διογένεια δάμαρ. 

Ε ιν ’ Ἁ ἢ ’ 

Ἄμφω δ᾽, ὡς συνέναιον, ὑπὸ πλαχὶ τυμεύονται, 

ξυνὸν ἀγαλλόμενοι χαὶ τάφον ὡς θάλαμον. 

819. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ͂. 

α. Εἰπὲ, Δικαιάρχεια, τί σοι τόσον εἰς ἅλα χῶμα 
βέδληται, μέσσου γευόμενον πελάγους : 

Ἰυχὶξ τηδέθν ἱπογθα 6. χαδηΐαπι 1, γϑἰαϊοο, 
ἸηΘῃ ἄδοθπη ΘΟΠ ΘΙ ΡΙΔη8 Ὑδουπαμὴ {πη τ ; 5θἃ Π6 ἀμ ο ἢ 

ΘΧΔΗ ΘΙ ΠΤ ΘΥΡῚ5 [δ οὐ Ε ΘΟ ΒΟΥ ἔθ τὰ : 

Ῥηγίδρογδγη ; Παθαΐ δα ΐθιη μ6Ρ Ἐβδραμ τηδιὸ οχἰἐϊαπα., 

Ῥυρρ!-ΔΠσαΐοβ Θομ ΓΔ 65 ΡΓΟρίου ΒΟΓΘΤ [η68. 

5ρα πὸ ἴΐὰ φυϊάδιη πδυζουτη ἀ651ϊ} ὁ γβα πη, 56 ἃ 6 πᾶνὶ 

ΔΠΊΓὴ ἀρυα του 8 ἰπβοθηαϊ ογῃ θᾶμη. 

375. ΑΝΤΙΡΗΙΠΠῚ ΒΥΖΑΆΝΤΙΙ. 

Τροίδ χυἱ πὶ ϑιηοίδ οουΓΠΘΓηΐ ; 56 ΠΊΘῈ15 ᾿δυ!ἀ- ΘΟ] αρβᾷ 
βίαθαϊ {Ππδ] ἃ πηι5., ραγ ΘΕ θι15 τϑοίο- βέδίιι βι οοι5515, 

408 ἱπέγα υὖ-ἰη-ΔηΐΓΟ --Ἰδίοπίθιι Βυ ᾽οΓαηξ τιϊβουὶ 

Ῥδγἐ 9. ἀΟΙΟΓΟΒ ; οι Το 66 τηοίτϊ Δ] ἰὴ τηϊβοιιὶ θΥΤΌΓΘ,. 

ΟΡ βίθίγιχ Ὑ6Ὸ ταΐῃὶ ρᾶγίυβ ἴρβα 6γαί παΐαγα, δ υἰτίχης 

ΘΟΙΏΓΩΠΠΘῺΙ ΒΌΡΘΙ ἴογγὰ Υἱα πη 118 50] ΘΠ. 

376. ΟἈΒΙΝΑΘΟΒΖ. 

ΜΊΒΟΙΙ, αυϊὰ γδι18 ΘΥΓΔΤΉΙ5 ΘΟὨ δὶ 

ρΡΘθι8,, ἰηδϑίϑο Οἱ την 8 ἢ 

Ἐγδέ Ηΐο δ βϑυτηοηΐ θα οἵ τη υ 18 ΟἸἶη0 56] ΘΙ (08. 

Ρονδοΐα8 ; 5608 ἰαγθηΐδ ῬΔΓΌΓΩ ἔτ Θὴ9, 

ΟΠ Αἰμῖ5. ἴῃ ΠΡΟ 5. ἴδ Ἰοησο ῬΡΟΟΘᾺΪ 16800., 

Ἰδοοῖ ἱπηπηθηβὶ8. ΠΟ ΘΒ ΒΌΡΟΥΙ ον θ8. 

377. ἘΒΥΟΙΙ. 

Εἰ5ϊ 50} ἰθγτὰ ἰδοοῖ, μι Πομΐπιι8 οἔϊδιη πὰπο ῬίοΘι 

ἱπηραγΓἃ-Ἰοαθητ Βα ρου πα ΡΑγΠΘηΐο, 
αυοὰ ἰη-ῬΙου 448 δυό βοχοθηΐοϑ 1108 

{Ππποίτι5 - 8, οἵ δουηϊπαπάογιπι {Πα υΐθια ΘΙ θσογαχη. 

Ῥυϑοθϑϑὶξ οἰϊαπι Γαγου β ἰπ ἰδηΐτιτη » πῇ Δρροὶ]αγοΐ 

Ἰαΐατη Οαγββθδη, οἵ βίθγαυ )ηίυτη ΠΠἸδδ. 

ΟὈΔΡΙΟΡΙΘΙ Δ} ἃίγ8 ΕᾺΡ158. 1 -ταθαϊο δ] Πἰσαξιι5- οϑὲ 

᾿ Οοογίο,, οδηΐηο - ΟἸ]τὶ ἴα 68 οοηβίγ οἴ. 

378. ΑΡΟΙΠΟΝΙΏΕ. 

Οοομρανὶ Ηδοἀου 8, βθοιία-65ὲ δυΐθη, ποθὴ Ταυδηΐαχμῃ Ποτὰ 

Ῥοϑβίδυ 8, ὙἱΓΌΤΩ δαθτη ΠΙοσθηΐα χοῦ. [{ππηυ]δηΐαν, 

ΑΠΡΟ δυΐθη, αὐ ππ8-Π 81, δ᾽ πα 50 ΤΔΙΤΏΟΓΟ 

σΟΙΠηἰ σα θηΐαβ οἰϊδυη ΒΘΡΌΪΟΓΟ βίουΐ {Ππδ]δηηο. 

379. ΑΝΤΙΡΗΙΠΠῚ ΒΥΖΑΝΤΙ]. 

α. Ὅϊο, ιοεάγομθα,, φαϊὰ {Π0Ὶ ἐδηΐα ἵπι Πιδ 6 ΤΟ] 05 

οοη]θοίδ-ο5:,, τηδάϊατη αἰηρσθηϑ ροϊδριῃι ἢ 

ΤΥ ϑ:1οὸ ον νἱοῖα ἀοίουθ ράγθηβ, 

Πλιιπὶ ἐμ πλα! αι βρθοῖδὶ νδοιυμ. 5864. ἢ ΦΖΊΟΓΟ ἰαϊᾶ 

Τδοῖαν} ΠΊΘΥΡῚ5 ΤῈ 6 ὙΟΪ ΘΓ. ΡΆΓΘΠῚ 

Ῥηγιᾶρογδηι : ΒΟΡΘδ ἀπ [141}}}}5 αρῖο τπάἀθηῖθ5, 

ΑΡβίυλι ΖΈραὶ πα σραν 5 ̓γὰ ἔγειὶ, 

ϑθα πεάιο πᾶνα ὑυϑὴὶ ἀθϑὶ ἰἄπηθη., μᾶς Γΐθ ΠΔΠΊ6 

Ἐχροβίζαμη σΕαρὶϊ Π16 ϑιγρὶ5 αἴγα γδι 15. 

370. σκινλθομα. 

ΠΕΡ ϊὰ σθἢ5 ΠΙΟΡΕΪ, ΠΊΟΡ 5 ἰδ ΠΊ6 1. ΠΊΘΟΥΣ, ἢ6ὰ, φυϊά 

Ἐχ 5Ρ6 ρμεγρδίαυμ μομάμ]α ἴὰ})α διαμηιι ὃ 

Μουῖριβ ϑργθρίιβ, ἰδουηάα νοοθθ ϑοἰθιοιβ, 

Οὐἱ ἀδά!ι μαι πιυϊ τα πὶ ρου] εἶτα [ανβηΐα βαΐ, 
Α ραϊνία 1,650 τογτῖβ ρσοοι] μΟΘρ65 ΠΟ 15, 

Τἰτῖογο ἴῃ ἱπιπιθηβο {6 015 πὰ νὰ Ἰασοὶ 

378. ἈΡΟΙΠΟΝΊΘ,Ε. 

Ἠοϊϊοάοτυβ Οἱ : νἱχ τοῖα ᾿πϊθυίαϊ: ΠΟΤὰ, 

Ἐκιἰποῖυπι ΒΘ] ῸΓ ΠΙΟΡΘΠΘα ΥἹΓΊΙΠῚ. 
(οηβογίοβααθ οαραηὶ οἵ πσπο : ΗΥτ δ δοῖι5 ΘΟ 61 

Ναπι ἠραὶ ἴῃ Τἀπγ 010, 41105 ὈΥΪῸ5 ἴῃ 1Π]άτμο. 
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Ἷ ᾿Κυχλώπων τάδε χεῖρες ἐνιδρύσαντο θαλάσσῃ 
τείχεα " μέχρι πόσου, Γαῖα, βιαζόμεθα; 

: εἰς ἀμ γηΐτην δέχομαι στόλον εἴσιδε Ῥώμην 
ἐγγύθεν, εἰ ταύτης μέτρον ἔχω λιμένα. 

8380. ΚΡΙΝΑΓΌΡΟΥ. 

Εἰ χαὶ τὸ σῆμα λυγδίνης ἀπὸ πλαχὸς 
χαὶ ξεστὸν ὀρθῇ λαοτέχτονος στάθμ,, 
οὐχ ἀνδρὸς ἐσθλοῦ. Μὴ λίθῳ τεχμαίρεο, 
ὦ λῷστε, τὸν θανόντα. Κωρφὸν ἡ λίθος, 

τῇ χαὶ ζοφώδης ἀμφιέννυται νέχυς. 
Κεῖται δὲ τῇδε τὠλιγηπελὲς ῥάχος 

Εὐνιχίδαο, σήπεται δ᾽ ὑπὸ σποδῷ. 

381. ΕΤΡΟΥΣΚΟΥ ΑΠῸ ΜΕΣΣΉΝΗΣ. 

Ἡ μία καὶ βιότοιο χαὶ "Αἴδος ἤγαγεν εἴσω 
ναῦς Ἱεροχλείδην,, κοινὰ λαχοῦσα τέλη. 

ἜἜτρεφεν ἰχθυδολεῦντα, χατέφλεγε τεθνειῶτα, 
σύμπλοος εἷς ἄγρην, σύμπλοος εἰς ᾿Αἴδην. 

λόθιος ὃ γριπεὺς ἰδίῃ χαὶ πόντον ἐπέπλει 
νηΐ, χαὶ ἐξ ἰδίης ἔδραμεν εἰς ᾿Αἴδην. 

8582. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΈΩΣ. 

Ἠπείρῳ μ᾽ ἀποδοῦσα νέχυν, τρηχεῖα θάλασσα, 
σύρεις χαὶ τέφρης λοιπὸν ἔτι σχύδαλον. 

Κὴν Αἴδη ναυηγὸς ἐγὼ μόνος, οὐδ᾽ ἐπὶ χέρσου 
εἰρήνην ἕξω φριχαλέης σπιλάδος. 
τύμδευε χανοῦσα χαθ᾽ ὕδατος, ἢ παραδοῦσα 

γαίη, τὸν χείνης μηχέτι χλέπτε νέχυν. 

8383. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἸἨόνιον τόδε σῶμα βροτοῦ παντλήμονος ἄθρει 
σπαρτὸν, ἁλιῤῥαγέων ἐχχύμενον σχοπέλων " 

τῇ μὲν ἐρημοχόμης χεῖται χαὶ “ἦρος ὀδόντων 
χόρση᾽ τῇ δὲ χερῶν πενταφυεῖς ὄνυχες, 

πλευρά, τε σαρχολιπῇ, ταρσοὶ δ᾽ ἑτέρωθεν ἄμοιροι 
γευρῶν, χαὶ χώλων ἔχλυτος ἃ ἁρμονίη. 

Οὗτος ὃ πουλυμερὴς εἷς ἦν ποτε. Φεῦ μαχαριστοὶ, 
ὅσσοι ἀπ᾽ ὠδίνων οὐχ ἴδον ἠέλιον ! 

ΟΥΟΙΟΡΌΙΩ ΒΟ5 τηϑηῈ8 ΘΟὨδἐΓαχογαηΐ-ἰη ροηΐο 

ΓΩΙΓΟΒ : 400 υϑ406, Τοττα, Υἱπη-ῬΕΓῸΓ ἢ 1 ΒοΙΆτα 

ὃ. Τοϊία5 οΥθβ παυδίθιη γθοῖρίο δχϑγοϊϊαπι : οΟπἔθηρΙΔγθ 

ΡΓΟΡίΌ8, 51 ΠῸ 5 ΓΠΘΗΞΌΓΔΓΙΩ 76 Ὁ ΘΗ θηὶ ὨΔΌΘΆτη ρογίαπη. 

380. ΟΒΙΝΑΘΟΒΕ. 

Εϊ51 τῃοπυμηθηΐογη τηδιτηοσθᾶ 6 δρυΐ, 

εἱ Ιωυϊραΐστη τϑοΐο Ἰδρι ἀδυῖϊ οᾶποπς, 

ΠΟῚ 65ὲ υἱγὶ θοηϊ. Να οχ-ἰαρίᾷθ οοη ϊοῖδβ, 

ορξμηθ,, τηογίσυτη ψιραῖ5 δέ. 51π6-βθπβα δϑέ Ἰδρῖ5, 

400 οἵ ΟὈϑουγυτη οἰγουτηγθϑί αν ὁδάδγνου. 

7αοοσί δυΐοτῃ ἰνῖο ἀ6Ὀ}}}8 οὐ Ἰδοθγα- υθϑΕ15 (σογΡριι5) 

Ἑυμίοιάφ», οἱ ραυΐγοβοϊξ 5 ἔδυ]. 

381. ΕΤΆΌΒΟΙ ΜΕΒΒΕΝΊΙΙ. 

ὑπ εἔ δὰ υἱοΐυχμη εἵ δὰ Ὅγοῦτῃ ἀπχὶξ 

ΠΑΥΪ5 ΗἸοτοο άδτη,, ΘΟΤΩΤ  Π6 ΠῚ βου ϊΐα ἢ πθιν. 

Νυΐνεθδξ ρἰβοδβ:αρίδηΐοπι, οοιη αγοθαΐ τηογίπσῃ. 

πδυ σαί !οηΐ8- ϑοοῖα ἴῃ σαρίυγατη, ἴῃ ΟΥσαμη. 

Ἑογίαηδίαβ Ρἰβοδίογ ργοργία δἕ ροπίθμῃ βθοαθαὶ 

ΠΑΥΪ, δὲ δχ ργορτία συσυτνγῖξ ἰπ Οτουτη. 

382. ΡΗΠΙΡΡῚ ΤΗΕΒΒΑΤΟΝΊΟΕΝΒΙΒ. 

Οοπεϊηθηξι τη6 φυτ- το αἰ αἸ5Ε! τηουξαμ,, ΒΡΘΓΌΠῚ ΤΔ16.. 

ἔγδῃϊβ οἵ ἔδυ! τοὶ χυῦτα δάϊαο ρυγραιη θηΐυτη. 

Ετίδτη δρυᾷ Οὔουτη Ὠδιιγαριβ 650 5018, ΠΘ6Ὰ6 ἴῃ (6! ] ΓΘ 

Ῥδοθῖη μά ΡΟ ΡΟ 8Ὁ- οσγθηᾶο βοορυϊο. 

Αὐξ 56Ρ6ΙΪ φαθηη- οοοἰ ἀἸβΕϊ 5 δα, δαΐ πθὶ- ἰγδα 81 

ἴδγγδθ, 6᾽Ὲ18 Π6- ἴδ ΒΌΓΤΙΡΘ ΤΥ ἔπ Πη. 

383. ΕΌΒΡΕΜ. 

1η-Ἰτογα μοΟ ΘΟΓΡῈΒ τηογί4} 15 ἴῃ [6] 10] 551 πη ΘΘΓΠΘ 

ἀἰβρογβυσῃ, 46- γδοῖῖβ -τηδγὶ δ Γιβυτη 56. ΡῈ}15 : 

μῖς φυϊάοτη οομπια-ἀοππδδίστη ἰδοεΐ δἕ υἱάπδίσση ἀθη 5 

οδραΐ; ΠΟ σϑγὸ τηδηπαπῃ ἀυΪπέαρ! οἰ 6 Γ- Θηδί! τηρτ65., 

Ἰαΐογδαιιθ ΔΌΒ Τα - Αγ ΡῈ 5, [8}} δυυιΐθτη Θχ- δἰξογα- Ῥαγίθ θυ ροῦ- 

ΠΟΙΓΥΟΓΆΠῚ, δὲ ΤΠ Π ΓΟΓΌΓΩ Γοϑοϊ αἴ ΘΟΙΏΡᾶΡ65. [65 

Ηΐς ᾿η-πνυ  8- ἀἰβοογρίαξ ἀπὰ8 δγαΐ φαοπάδτη. Ηεΐ Βθαΐϊ 

αυοΐᾳφιοξ ἃ ραγίαᾳ ποη υἱάδγαηξ 5016Π1. 

38:. ΕἘΤΆΥΞΟΙ ΜΈΒΒΕΝΙΙ. 

Εἰάα Ηϊεσοο τάς υἱΐεα του βάθια πυϊηϊβίγα, 
Οἰδείυπι ἀπρῖεχ ρει! μὰ γαῖ. 

Ηΐης ερυΐδβ Βαϊ: Ρἰβεαΐου, πιογίυτιβ ἰρηθι : 

51. φοηθβ δά ργεάδβ, δὰ ϑίγρα ἴδοϊα φοπΊεβ. 

Ἐελκ 1Π|6 5υὰ βοιάδγαϊ 41 πᾶνε ργοίωπάιϊπι, 

Γηΐεγηυμηιε σὰ πᾶνε σπου Τ 16. 

389. ΡΗΓΠΙΡΡῚ ΤΗΕΞΒΑΙΟΝΊΟΘΕΝΘΙ5. 

Ἐχροβίτυπι ἰευτῖβ πε 5ὶς ἴῃ Ρᾶςε γϑ Πα 15, 

ϑεα οἴπογεβ γεχᾶβ ΦΒ ΠΠΟΤῚ5 τάδ ΠΊΘΟ5. 
ὕπυι Ροξὶ πιογίθην βυτι παι ξγασιιϑ : ΠΟΥΤἰὰ ΠΟΡΟΥ, 

Οὐ ἴδηδδπι ἰουτᾶβ, βᾶχᾶ {ϊπη6 γα ΠΊΔ1Ϊ5. 

Αὐἱ πὸ βυπια ἴὰ5 οἱ ἢ  Π} 115 ΟΌΓ 6 ἰοίτιΠῚ , 

Αὐτ ΠΡ 1 πα ἴστε ἱγαάϊα πηθῆθγὰ ρείθ. 

383. ΕΥῦ50 ΕΜ. 

ϑρᾶγϑα υἱ165 ΒΟΙΉΪΠ15 ἸΩἸΞΘΥῚ ΠΙΟΠΙΠΙΘ μὰ ῬΕΙ͂ Δοίδ ΠῚ, 

Α Ξοορυ 5 αοῖα χυξ ἰεγ απίυγ ἃ48. 

θεπιῖθα5 μἷς οὐθυπι σἀραὲ εϑὶ, εἰ ΒΟΠΟΓῈ ΘΟΠΙΔΓΏΠΩΙ ἢ 
Ἐϑβι {ΠΠ1Ὸ φαϊηῖβ ἀΠρα θυ5 αρῖα πηδᾶπιι5. 

Αϑὶ δὶ βἰπθ σᾶσπθ ἰαἴι5, ΠΕΡ ἰ5416 50} {5 

Ρες Ἰαοεῖ : ἃ ἰοΐο φόῦρογε φοῦρυβ ἂἰεβῖ, 

Τοῖ ἰδοῦ 'π ραγίεβ, ὑπ ἔα ἀπίθ. Βεαῖϊ, 

Οὐεῖς Ἔγορία ρυῖιβ ψαδηὶ ἀαία Υἱΐᾶ ἴα, 
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384. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂. 

Ἧ Βρόμιον στέρξασα πολὺ πλέον ἢ τροφὸς Ἰνὼ, 
ἣ λάλος ἀμπελίνη γρῆῦς Ἀριστομάχη, 

ἡνίκα τὴν ἱερὴν ὑπέδυ χθόνα, πᾶν τ΄. ἐμαράνθη 
πνεῦμα πάρος κυλίχων πλεῖστον ἐπαυρομένης, 

εἶπε τάδ᾽ - « Ὦ Μινοῖ, πῆλαι, φέρε, κάλπιν ἐλαφρήν" 
« οἴσω χυάνεον τοὐξ ᾿Αχέροντος ὕδωρ" 

« χαὐτὴ παρθένιον γὰρ ἀπώλεσα ν. Τοῦτο δ᾽ ἔλεξε 
ψευδὲς, ἵν᾽ αὐγάζη χὴν φθιμένοισι πίθον. 

3858. ΦΙΛΊΠΠΟΥ. 

Ἥρως Πρωτεσίλαε, σὺ γὰρ πρώτην ἐμύησας 
Ἴλιον ἱἙλλαδιχοῦ θυμὸν ἰδεῖν δόρατος, 

καὶ περὶ σοῖς τύμόδοις ὅσα δένδρεα μαχρὰ τέθηλε, 
πάντα τὸν εἰς Τροίην ἐγχεχύηκε χόλον" 

ν 2, Γ- } Ὁ» ιν 
Ἰλιον ἣν ἐσίδη γὰρ ἀπ᾽ ἀκρεμόνων χορυφαίων, 
χαρφοῦται, πετάλων χόσμον ἀναινόμενα. 

Θυμὸν ἐπὶ Τροίη πόσον ἔζεσας, ἡνίκα τὴν σὴν 
σώζει χαὶ στελέχη μῆνιν ἐπ᾽ ἀντιπάλους ! 

386. ΒΑΣΣΟΥ͂ ΛΟΛΛΙΟΥ͂. 

Ἥδ᾽ ἐγὼ ἣ τοσάχις Νιόδη λίθος, ὁσσάχι μήτηρ᾽ 
δύσμορος ἣ μαστῶν [θερυὸν] ἔπηξα γάλα" 

Αἴδεω πολὺς ὄλόος ἐμῶς ὠδῖνος ἀριθμὸς, 

ᾧ τέκον. Ὦ μεγάλης λείψανα πυρχαϊῆς ! 

887. ΒΙΆΝΟΡΟΣ. 

Θειονόης ἔχλαιον ἐμῆς μόρον, ἀλλ᾽ ἐπὶ παιδὸς 
ἐλπίσι κουφοτέρας ἔστενον εἷς ὀδύνας. 

, " Ν ,ὔ ᾽ .. 

Νῦν δέ με χαὶ παιδὸς φθονερή γ᾽ ἀπενόσφισε Μοῖρα" 
οἵ, , 2 λ λ λ , φεῦ. βρέφος ἐψεύσθην καὶ σὲ τὸ λειπόμενον. 

Περσεφόνη. τόδε πατρὸς ἐπὶ θρήνοισιν ἄχουσον " Γι" 5 , } ἈΝ 

θὲς βρέφος ἐς κόλπους μητρὸς ἀποιχου ἕνης. 

988. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἰχθύσι καὶ ποταμῷ Κλειτώνυμον ἐχθρὸς ὅμιλος 
ὥσεν, ὅτ᾽ εἰς ἄχρην ἦλθε τυραννοφόνος. 

Ἀλλὰ Δίκα μιν ἔθαψεν: ἀποσπασθεῖσα γὰρ ὄχθη 
πᾶν δέμας ἐς χορυφὴν ἐχ ποδὸς ἐχτέρισεν" 

χεῖται δ᾽ οὐχ ὑδάτεσσι διάδροχος αἰδομένα δὲ 

ΑΝΤΗΟΘΙΘΟΕ ΡΑΓΠΑΤΙΝΕ 

384. ΜΑΒΟῚ ΑΒΟΈΝΤΑΒΙΗΙ. 

Θυς Βιοιηΐαπι ἀἰΠἸσοθαΐ τὰ]έο ππδοὶβ ἀαπὶ μα γῖχ [πὸ 

ΘΆΥΓΙΪ ὙἹ ΓΙΌ - ΔΙΏΔΠ8Β Δηϊ18 ΑΥἸΒίοΙ Δ 6, 
ἀυσπὶ 58 Υδη 500} 6] ΛΓ ,, Ομπίβααθ δχϑιοοδίιβ- δὲ 

ΒΡ ̓ γ ὰ5 δηΐθα Θὰ] οἰ 5 ΒΟ ΟΡΟΙ σαγίβῶ, 

αἰχὶε πῶ : « Ο Μίποβ, ΠΟΥ, ἃ56., ὈΓΏΔΠῚ ἸΘΥΘΩ : 

« [δύ πὶ ΟςΡ Πα] τ ὁχ ΑΒΓ Οη ἕο ΠΌΔΙ: 

« πᾶ οἵ ἰρβἃ ᾿πυθ} ] 6 1- Πιαῦ ἔατη ρογαϊαϊ,» Ηοο δαΐοιχ,. 

ἔα]βαμπι, αἱ ἀϑρίοθγοῖ οἵ ἰπΐου τηογΐίαοβ ἀοϊ. τ[ςαἰϊνὶξ 

385. ΡΗΠΠΡΡΙ. 

Ηδθγοβ Ῥγοΐθϑιϊδο,, ἕὰ δηΐπὶ θυ ϊπηαμῃ οἀ σου 8 

Πίυμ) ΗΘ] ]οηἰοο Γὰγόγθηι υἱάθγ Παβίς, 

οἵ οἶγοᾶ ἔπυχῃ ππυυ]υτη φαοΐαιοί ΔΥΌΟΓΘΒ δἰ 26 οὐγθυθγαηΐξ, 

οὐποίδο {ΠΠὰ ἴῃ '᾿ΓΓοΐαμη σίαυϊάο-ϑαηΐξ Ρ116 : 

Πίυπι φυδηᾶο νυἱάθηΐ δηΐ πὴ ἃ ΓΔ μη 8 ἰη- ὁΔουχωΐη6, 

δύοϑοισηΐ, ΓΟἸΪΟΓα τ ογπδηθη ἀοίρβίαξεθ. 

Οἀϊο ἴῃ Τνοΐδιη φυδηΐο ἔπηι Θχαγβίβίϊ, φασπι ἰυδῖη 

βουυϑηΐ οἰϊδηη β[ 1 ΓΡ65- ἀΥ ΓΘ δ ἰγᾶπι ἴῃ Ποδία8 ! 

380. ΒΑΒΒΙ ΤΟΙ. 

Ηῶὸο 6ρὸ Νίοθο ψι (οί 5 Ἰαρὶ5., Φαοίϊθ5 μηδίου : 

Ἰη 6] 1χ., 48 ΠηδΙΏΤ ΔΓ [ΟΔ] ἀπ 1}} οοαραϊανὶ 80. 

Οτοὶ τπᾶσηδὸ αἰν 5 τηθογπ ρᾶγ αι δϑέ ΠΌΙΏΘΙΙ3, 

Ογοὶ, οαἱ ΡΘρΡΟΥΪ. Ο Θχ-τηᾶρηο το] αϊο τορο ! 

387. ΒΙΑΝΟΕΙΒ. 

ΤΊδΟΠΟ68 ἀρ θδη τηθδ τπουΐθιη, 564 00 ρᾳθυΐ 

5068 ἸΘΥΪΟΥΙθι15 στη θη ἀο] ον ιιβ.. 
Ναηο δυΐοιη Γη6 δ δι. ΘΓΟ ἰηγίἀὰ 58η6 βο᾽αηχὶΐ Ραγοᾶ. 

Ηδα, [γι δίιιβ- 5 οἰϊαμ 6, ΡαΘΙῸ Γο]ϊοίο ! 

Ῥγοβουρίπα,, ἤθΟ ραΐγὶ5 ἰπΐου σουηϊξαβ δυαϊΐ : 

ῬΟΠΘ ἰπίδηξοιη ἰ" βἰπιιβ τηδίν!5 οχϑίϊποίς. 

388. Ε]ΌΒΡΌΕΜ. 

ΡΙβοῖθι5 οἵ Πυγηΐηὶ Γογθηπαιηι ΟἸ οηγτάστη ἰηϊ ποι ἰυτθᾶ 

ΡΥ εροἰρι ἑαυ, φυῦγτη ἴῃ ἀγΌθτη γᾷ ἐγγδηηί οἰ. 

564 Ζυβέξα δυτῃ 5ορο! νυ! : ἀυυἶΐβὰ θηΐμ τὶρα 

Τοΐαχη ΘΟΥΡιι5 ἰῃ οἀραΐ ἃ Ρ646 ππιυ]ανῖξ : 

Ἰδοϑῖ δα ΐθηῃ ΠΟῸῚ ἃ }5 ρου μηδἀοίδοίϑ : τονθυ δαπο 

384. ΜΑΒΟΙ ΑΚΟΕΝΤΆΒΙΙ. 

Οαννυϊα,, αι Βγονλιηῖ θ} 115 4 η Μαΐθυ να Πα ΙΧ 

ΘΙ]οχΙϊ, 56 }}1 ΡΠ (15. ΑὙἸΙϑἰοΊΔ 06, 
ἰιπὶ 5ΔΟΓ ΠῚ 51 οοΘϑδὶζ ΠΕ ΠΊΙΠῚ .. ΟἸΙΠῚ ΒρῚ Εἰ ἔι15 ΟΠ ἶΒο 
Τάρυϊ (μπης μια] τα5 ἰονόναὶ δηΐθ οδ]ἰχ ), 

ΑἸ]οφαίταν Μίηοα : Τϑνθῖι ταὶ ἀἃ ΡΥΘΟΟΙ ἉΡΠΆΠῚ, 
ΤΠῚ ΒΙΡΙῸ Ἰαἴίοθβ οχ Ασμθγοηῖδ ἔθ}. 

ΥἹΡΡΊἰτ5. οἰ ἴηι ρου μἱ]. ΕἸηχοναὶ Πα, 
ΝΘΡ6 αὖ οἵ ππλ] γᾶ ἴάπιθη 40} 18 σοΟμβρϊοονοῖ. 

387. ΒΙΑΝΟΒΙΒ. 

ὙΠῸ Ιομ065 πον ἴοπὶ 46 6] δαὶ οΟμ ρῖ5 ; ΟὉ 506 η) 

ϑ6ἀ ΡθΘΓῚ ἰαν ον ρθοΐογα ᾿ποΐϊὰ5 δγαῖ. 

Ιηντἀἃ πθο Ῥυθγ πὶ ΠΟΡ 5 πὰπο ἔαϊα γο πααὰπῖ ; 
ψοῖα [ο[6 1511 τὰ φαοχιδ,, ρᾶγγθ, πιρᾶ. 

Ησοο 58]ἴθιῃ ᾿δογυ 5 οοηοθάθ, Ῥυοβουρίπᾶ, ραὶνὶ5, 
1 πηδῖ} 18 ῬΌΘΓΕΙΠΙ,, ἴ6 ΤΟΘῸ, ΡῸΠ6 51Π1. 

388. Εὐὔβρεμ. 

Τὸ οἀρίμπι ἴῃ πηθάϊα, ΟἹ ΟὨγ 6, οδδι 6 ὑγγᾶποὶ 

ΡΙβοῖθυ5 οἱ ἥανίο σϑὴβ Ἰηϊπηϊοα ἀαρδηΐ. 
Νοα τ}1 ᾿πν!άϊαπι ἰαπίδη) ΤΠ 6ι5 ΔΥΌ ἴον οχαὶ, 

ἈΙράαια ἴα ἰοΐαηι ἰαρβὰ γερθῆΐ ἰθρὶι. 
Νόοη ᾿ἰριταν Ὑἱν [ΟΥΕ15 Δ 45 ἀρὶϊα 6 ν 6 : [519 



ΘΟΑΡΌΤ Υἢ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

Γᾶ χεύθει τὸν ἑᾶς ὅρμον ἐλευθερίας. 

889. ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂. 

Καὶ τίς ὃς οὐχ ἔτλη χαχὸν ἔσχατον υἱέα χλαύσας; 
᾿ς ἀλλ᾽ ὃ Ποσειδίππου πάντας ἔθαψε δόμος 

τέσσαρας, οὺς ᾿Αἰδαο συνήριθμον ἥρπασεν ἦμαρ, 
᾿ς τὴν πολλὴν παίδων ἐλπίδα χειράμενον. 
Πατρὸς δ᾽ ὄμματα λυγρὰ κατομόρηθέντα γόοισιν 

ὥλετο" χοινή που νὺξ μία πάντας ἔχει. ᾿ 

890. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Κυλλήνην ὄρος Ἀρχάδων ἀχούεις" 
αὕτη σῆμ᾽ ἐπίχειτ᾽ ᾿Α πολλοδώρῳ. 
Πίσηθέν μιν ἰόντα νυχτὸς ὥρη 
ἔχτεινεν Διόθεν πεσὼν χεραυνός. 
Ῥηλοῦ δ᾽ " Αἰγανέης τε καὶ Βεροίης 
νικηθεὶς Διὸς ὃ δρομεὺς καθεύδει. 

391. ΒΑΣΣΟΥ͂ ΛΟΛΛΙΟΥ͂. 

Κλειδοῦχοι γεχύων, πάσας ᾿Αἴδαο χελεύθους 
φραγνυτε χαὶ στομίοις χλεῖθρα δέχοισθε, πύλαι. 

Αὐτὸς ἐγὼν ᾿Αἴϑας ἐνέπω " Γερμανιχὸς ἄστρων, 
οὐχ ἐμός " οὗ χωρεῖ νῆα τόσην ᾿Αχέρων. 

392. ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ͂ ΣΙΝΩΠΕΩΣ. 

Λαῖλαψ καὶ πολὺ χῦμα χαὶ ἀντολαὶ ᾿Αρχτούροιο, 
χαὶ σχότος. Αἰγαίου τ᾽ οἴδμα χαχὸν πελάγευς, 

ταῦθ᾽ ἅμα πάνθ᾽ ἐχύχησεν ἐμὴν νέα “τριχθὰ δὲ χλασθεὶς 
ἱστὸς διοῦ φόρτῳ κἀμὲ χάλυψε βυθῷ. 

Ναυηγὸν χλαίοιτε παρ᾽ αἰγιαλοῖσι, γονῆες, 
Ὑλησιμένη, χωφὴν στησάμενοι λίθαχα. 

393. ΔΙΟΚΛΕΟΥ͂Σ ΚΑΡΥΣΤΙΟΥ͂. 

Μή με χόνι χρύψητε, τί γάρ ; πάλι, μηδ᾽ ἐπὶ ταύτης 
ἦόνος οὐχ ὀνοτὴν γαῖαν ἐμοὶ τίθετε, 

Μαίνεται εἴς με θάλασσα, καὶ ἐν χέρσοιό με δειλὸν 
εὑρίσχει ῥαχίαις" οἶδέ με χὴν Αἴδη. 

Χέρσῳ ἐπεχόαίνειν εἰ ἐμεῦ χάριν ὕδατι θυμὸς. 

" πάρχειμαι σταθερῇ μιμνέμεν ὡς ἄταφος. 

947 

Τοῦτα οοἷαΐ 585 ρογίυτη Προ ίδίβ. 

389. ΑΡΟΠΠΟΝΙΌ.Ε. 

Εἰ «υϊθ 6ϑέ χυὶ ἤθη δχαπίϊαν! τηδαπι υἰ ἴπηατη, Πα τὴ 

56ἃ Ῥοβιίαϊρρὶ ουποίοβ βθροὶϊνὶξ ἀοπημβ { τοπτεηι Ρ]ογἂπ5Ὁ 

ᾳυδίίαοῦ ἤίοβ, χὰοβ Ρ]υΐοηϊβ ({αὐαϊ65) δοάθιη- πυτηοτο 

ΤῊ] [8 ΠῈ ΡΌΘΓΟΓΕΠῚ βρθτη ργοθοἀθηΐθβ. [γὰραθγαμπέ ἀἴθ8, 

Ῥαΐγῖβ υθγὸ οὐ ἐγ βίθϑ ρουίαβὶ ᾿δου πη ΐ8 

ΡΟΓΪΘγαπξ : ΘΟΙΠΉΠηἶ5, ΟΡΙΠΟΥ, ΠῸχ ἀπ ΟΙΏΠη65 πδροῖ. 

390. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ.. 

ΟΥἸ]Θηθη τηοηΐθτη Αγοδάμηη 6556 δυᾷῖβ; 

Βΐο τηοπυτηθηΐυτ βία“ ρΡΟῚ Αροϊϊοάοτο. 

ΡΙβα ΠΠαμ γοἀθαμπέθῃ ποοίαγπὰ ποτὰ 

οοοἰαϊξ ἃ- δον Ἰάρϑυτῃ ἤι]πηθη. 

Ῥτγοοὰ! γοτὸ δὉ- Ἐρδαϊβααο οἵ Βογᾶ 

Υἱοΐαβ ἅ΄ΟΥὙ6 ΘΌΓΒΟΥΙ ἀογτηϊ. 

391. ΒΑΒΒῚ ΠΟΠΠΠ. 

δδηϊίογοβ τηογίπογαμη.,, ομθηθβ Οτοὶ δαϊίαβ 

οοοϊυάϊέο, δἔ τἰτηῖβ βογαχιι οἷᾶνθδ δοοίρίαίβ, ρογίς. 

ἴρϑθ Ἔρὸ Ρ]αΐο δάϊοο : θυτηδηϊοαβ ϑίγογΌτη δϑέ, 

ΠΟῊ ΠΊΘΙΙ8 : ΠΟ οδρίξ πᾶΥθπὶ (πέδη) ΑΟἤΘτοη. 

392. ΗἨΕΒΑΟΠῚ.Ὲ ΒΙΝΟΡΕΝΘΒΙΒ. 

Τυγθο- συ η οἵ τηυἹέυβ Πυοσίυβ, οἵ ογίπιβ Αγοίυτί, 

οἵ ἰθποῦγε, “Ἐσφίααθ ἔσσηοῦ Πη8]}08 ρϑ]αρσὶ, 

ἢμὲθ6 5ϊτη] ογηπΐδ ἀἰβ]θ ΘΓ τηθδπ Πᾶύθιῃ ; οἱ ἱπεΐτία (γασέιιβ 

ΤΏ Δ] 115 ὉΠ8- ΟΠ ΟΠΘΓῈ οἴ πὶ Τ6 πηθΥβἰἐπἰη ργοίαηο. 

Ναυΐγαρσαμῃ Ἰυροίε ἰαχία Ηπ5., ραγοηΐθβ, 

ΤΙΟΒΙ θη, ἰπδηθη 5ίαἰποηΐθβ Ἰαρί ἀθ . 

393. ὈΙΟΟΠΙΒ5 ΟΑΒΥΞ5ΤΙ]. 

Νᾳ [16 ρΡαϊνογα οσου οί 5 (φαϊὰ οπηΐμη σαί 7) Γαγϑιιβ, ποὰ 

᾿ππξοτῖβ πο συϊραηδπη Παπαμ τα εἰ ἱτηροηϊίθ. [πα 8 

Ευγὶξ ἴῃ Τη6 ροπέμβ, οἵ ᾿π΄ 3011 0- ἔδῦγδθ τὴ 6 Τ᾿ ἸΒΘΓΌΤΗ 

ἰηγϑηΐϊξ ΒΟΟΡῸ] 15 : ΠΟΥΪΐ ΠῚ γε] ἴῃ Οτοο. 

Τη-501148Π}-ἴουτᾶτ Θχοθᾶθγα 5 τηδὶ οῦβα δας ᾿υθοΐ, 

58 15- 4060 ἰπη- ἤγτηο-5010 Τηᾶηογο αὖ 510})} ἱΠΒΘΡΌΪα8. 

Ῥγὸ Πιρεγῖδϊτὶ5 υἱπάϊος ἔδοϊς ᾿ὰηγιι5. 

389. Ἀρουτοπτρ,. 

19υγὰ φυϊάδπι μαι! ταν, παῖ 4} ἕππεγα Ἰυσεῖ, 

Παγὰ : Ῥοβιἀϊρρὶ βεὰ στανίογα ἀοῃηιβ: 

Οὐυδίταον Πδὰ παῖῖβ ἴῃ ἀυδίτιον οὔθ ἀϊεθ5 : 

806 500 0115 φυδπῖα ἀδοϊάϊι 116 ραῖον. 
Νεο 581ϊ5 μος : εἰϊὰπιὶ ἝΥΕΌΓΟ 5υᾶ ᾿ππηῖπα ἔθῖα 

Ῥεγάϊάιϊϊ, εἴ 515 ποχ οὔβηῖθιι5 εϑὶ δδίθη. 

3900. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Οὐ] ]επα τ᾽ ποῖιι5 Αγοδά πη ΤΟ ἢ 5 

Τοῖμβ. ργῸ ᾿πηλεῖο εδὶ ἀ ρο!]οάοτο. 

ΡΙ515 ΡῈῚ ἴεμθθγαβ {6} Παρ 5565 

ΟαἸ εκ σθοῖῖ ογεπηαΐιϑ ᾿ση6., 
Ποηροαια ΖΈραποϑα, ρΓοοι] Βεγορα, 

ΟὝΓΒΟΓ ͵8πὶ οὐδ αῖϊ ἃ ΤΟΥ οσουραίιι5. 

392. ΒΕΒΑΘΙΙΠ.Ξ ΒΙΝΌΡΕΝΒΙΒ. 

Νοχ ξιᾶνὶβ ΞΕ ββυπιχαθ ἔσγεης ἴῃ ἤαοι 5 Θ΄. 

Ατοϊαγαβαιθ οὐίθη8, οἱ ἔγεῖα πίμθιι5. ἀΡ ΘΠ: 

Ταηΐα πιθᾶπὶ ρείϊεγα ταῖθπι πηὰϊᾶ; [ναοί ἰθὺ ἈΥΡΟΓ 

Μδ πιᾶτῖβ ἴῃ ἕππάυπι πιῖϑις ὁπυβάαα βἰπια], 

ΤΙΘϑι με πεπὶ ἔγιβίθβ δὰ Ππονα ἤϊε ραγοπῖθϑ, 

Εἰ ἔδοϊῖς υἵ τεπθαΐ ποπιεὴ ἴπδηδ [Δ ῖ5. 



948 ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΙΖῈ ΡΑΓΠΑΤΙΝΕ 

8394. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ. 

Μυλεργάτας ἀνήρ με χὴν ζωᾶς χρόνοις 

βαρυόδρομήταν εἶχε δινητὸν πέτρον, 
πυρηφάτον Δάματρος εὐχάρπου λάτριν, 
καὶ κατθανὼν στάλωσε τῷδ᾽ ἐπ᾽ ἠρίῳ, 
σύνθημα τέχνας " ὃς ἔχει μ᾽ ἀεὶ βαρὺν, 
καὶ ζῶν ἐν ἔργοις, καὶ θανὼν ἐπ᾽ ὀστέοις. 

895. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ͂. 

Οὗτος ὃ Καλλαίσχρου χενεὸς τάφος, ὃν βαθὺ χεῦμα 

ἔσφηλεν Λιδυχῶν ἐνδρομέοντα πόρων, 
. ᾽ ΪἼ , ΄ 

συρμὸς ὅτ᾽ Ὦρίωνος ἀνεστρώφησε θαλάσσης 

βένθος ὑπὸ στυγερῆς οἴδματι πανδυσίης. 

Καὶ τὸν μὲν δαίσαντο κυχώμενον εἰν ἁλὶ θῆρες, 
χωφὸν δὲ στήλη γράμμα λέλογχε τόδε. 

3906. ΒΙΑΝΟΡΟΣ ΒΙΘΥΝΟΥ͂. 

Οἰδίποδος παίδων Θήδη τάφος " ἀλλ᾽ ὃ πανώλης 
͵ Ε 4 3 “ , 

τύμθος ἔτι ζώντων αἰσθάνεται πολέμων. 
Κείνους οὔτ᾽ ᾿Αἴδης ἐδαμάσσατο, χὴν ᾿Αχέροντι 

μάρνανται" χείνων χὠ τάφος ἀντίπαλος, 

καὶ πυρὶ πῦρ ἤλεγξαν ἐναντίον. Ὦ ἐλεεινοὶ 
παῖδες, ἀχοιμιήτων ἁψάμενοι δοράτων! 

8971. ΕΡΥΚΙΟΥ ΘΕΤΤΑΛΟΥ. 

Οὐχ ὅδε δείλαιος Σατύρου τάφος, οὐδ᾽ ὑπὸ ταύτῃ, 
ὡς λόγος, εὔνηται πυρχαϊῇ Σάτυρος" 

ἀλλ᾽ εἴ που τινὰ πόντον ἀχούετε, πιχρὸν ἐχεῖνον, 
τὸν πέλας αἰγονόμου χλυζόμενον Μυχάλας, 

χείνῳ δινήεντι χαὶ ἀτρυγέτῳ ἔτι χεῖμαι 
ὕδατι, μαινομένῳ μεμφόμενος Βορέξη. 

398. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Οὐχ οἶδ᾽ εἰ Διόνυσον ὀνόσσομαι, ἢ Διὸς ὄμβρον 
μέμψομ᾽ - ὀλισθηροὶ δ᾽ εἰς πόδας ἀμφότεροι. 

᾿ἈΑγρόθε γὰρ κατιόντα Πολύξενον ἔχ ποτε δαιτὸς 

τύμόος ἔχει γλίσχρων ἐξεριπόντα λόφων " 
χεῖται δ᾽ Αἰολίδος Σμύρνης ἑκάς. Αλλά τις ὄρφνης 

394. ΡΗΠΙΡΡῚ ΤΗΒΒΒΑΙΟΝ. 

ὙῈΓ τ]  ῸΓ τὴ6 οἵ ἴῃ υἱΐδο ἐθιρουῖθιι5 

ΒτΑΥ 6 Γ- δἰ θρθηΐθυη Πα θαΐ γϑυβα Π]6 πὶ ροίγδμι, 

{γυτηη Γ-ΟΟ Πα Θηΐθ ΟἝΓΟΥΙΒ [ΌΓΔΟβ ΤἈ Ὁ] Δ Π}, 

οἵ πηογΐαιβ οἱρρὶ- Ὑἱ 6 -Ῥοϑυλξ ΠΟ ΒΌΡΟΙ Τηοπυτηθηΐο. 

ἱπαϊοία μη δ. 18. : 8ῖ5 ἢ θ᾽ Τὴ ΒΘΙΏΡΟΙ σΥΔΎΘΙΩ, 

οἱ υἱνϑηβ ἴῃ ΔΡΟΥ 5, δ Του 8 ΒΌΡΟΙ οβϑᾶ. 

395. ΜΑΒΟῚ ΑΒΟΕΝΤΆΆΒΙΠΙ. 

Ηἰο (Ὁ ]]  βοἢγὶ γδοαιβ {πγη]ι5, οι ργοίαπάμπμ ἤπθη- 

τηϑυϑὶ( Τὐργοδ Ρογοαγγοηΐθηη [γοΐα, [ἀπ 

απ υἱοϊθηΐα5-πηροίαβ Ογοηΐβ ουθγεϊ τηδυὶβ 

᾿πη88-8668 ἰυτηθηξ- "ποία ρ6ὺ πιποδίαμη δβίνὶ-Οοοδβιιμη. 

Εξουπὴ χυϊάθτη δρυϊαΐτ-ϑαη ροβϑαμη-ἀδίυτη η τηατὶ θΘΙα, 

ἱπ8 Π 6 Πὶ Υ6ΓῸ Οἵρρα8 {{π]ἠΌΤΩ βου 5- 658. μυπο. 

390. ΒΙΑΝΟΆΙΒ. 

ΕΞ αΐρὶ ραθγογασῃ ΤἼΘθο (απ 8 ; 564 οἸμηἶΔ- 6] 6 ῃ5 

ΒΘΡΌΪΟΤ ΠῚ δάϊιιο υἶνγὰ βθηξξ δογιηι Ὀ6]18. 

1105 ποααθ ΡΙαΐο ἀομπναϊξ, οἵ ἴῃ Αομογοηΐα 

Ρυρπδηΐ ; ΠΠΟΓΌΠ γὙ6] τη αι8 Δα Βα ΓΙ 05, 

οἱ ἰϑῃΐ ἰρῆθι τηδηϊδδίδγαηϊς οοηίνγανία μη. Ὁ τ βουδη 

ΡΌΘΥΊ, ἰμ5οΡ [15 φαϊ-τηδηπμη- Δ που 5{18. Πα 5115! 

397. ΕΒΥΟΙ ΤΗΒΒΒΑΙ. 

ΝΟῊ ΠοΟ δϑὲ τ βουὴ ϑδίυυὶ ΒΘΡΌΪΟΓΙΠΩ., ΠΟΘ 58} ἰοῦ, 

αὖ [τη {εΠέ, ἀουιηξ τόρ ΘΔίυΤΒ : 

860 ἃ 5[σ}] ααθηάδη ρομΐπμι δια {18., ἀτηδυατη ἢ] τὴ, 

ΠΟῚ ῬΓΌΘΙΪ οΔρΥΔ85- ρΡαϑοθηΐξὶ Παοίιδηΐοιη ΜΙ γα, 
ἴη-1ὰ νογίϊοοϑα οἵ ἰπίωοπηᾶδ δάϊιο ͵δθθο 

δ΄ιδ, ΓαΓοπΐθμη πο β8η5 ΒΟΥ ΔΩ. 

398. ΑΝΤΙΡΑΤΗΙ. 

Ναϑβοῖο αγαπι ΒΔΟΟΙ απ Οα]ραἰ Γι 5-ϑ πὶ, ἃ ΦΟΥ 5 ἱτ ΓΘ Ια 

ΔΟΟΙΒΔΙΌΓΙΕΒ : 81 Ἰαρϑαγο- οἰ αηΐ ρο 685 Δηθο. 

Ἐχ-ἃΡΤῸ Θηΐ Γουθγίοηΐθιη ΡΟΪΥΧ ΘΠ πὶ ΔΙ Πα ηο ροϑί οΠ8 ΠῚ 

ταμ] 58 μα θοΐ ἸΌΡΥΙ οἷ ργοϊαρϑαμηῃ ΘΟ] ἰθι5: 

Ἰαοοίψαρ ΖΕ] ϑιηγγηδ ΡΓΌΟυ]. δαη ααΐβααο ποοία 

305. ΜΑΒΟΙ ἈΒΟΕΝΤΑΒΙΙ. 

Ηΐο δὲ (]] βου τὐτθα] 5, 564 ᾿πδηϊἷβ, ἃ} Αἰ ΤῸ 
Πτἴοτο φαθπὶ νϑοίιιαι ἀγα [ε 6} 1 ἀαια : 

Οὐ ρεἸαριβ βι᾽θη5., ιοά Ἰάμὰ τὰ θαθαὶ ΟΥίοῃ,, 
ἜΧΟΙ οΧ 1π}15 Θ]ΌΟΤα ἰογῖα ναι ]5. 

ΠΙὰπὶ 5. ἴ8. ἃ 185 ΡἾβο85 δάθυα ΑΓ ΙΗ] ς 

ἸΝΟΠΆΙ15 ἢ) " ϑεγυδῖ τηιὰ οΟἸ ἢ ηἃ Ποῖα5. 

3906. ΒΙΑΝΟΆΙΒ ΒΙΤΗΥ͂ΝΙ;, 

εἰ Εἰδοοίε εἰ Ροἰγηῖοο. 

ΟΕΙροάς παῖῖβ αν}5 οϑὶ ΤῊ θα Πὰ 56 ρα ΟὨ Γι ιηὶ ; 

Αἵ τυπηυ]ι5 φυοπάδπην ρ ΘΠ Ϊὰ 56 η1 δύο. 
1ρ88 πθο ὸ5 Ασμϑγο ἀοιμαϊῖ. 56 ρυρηδὶ ἴῃ ΟΥΟΟ 

Ῥαν5 ΄υοίθ,, πθο θιιϑῖιπὶ ράθγα ρδοὶβ μαβεῖ, 

ϑεοῖα [Ἄν }}1ὰ ἀοοεῖ, ΜΊϑουῚ ! χαὶ τα]ῖα ἴθ α 

ὙΤτδοϊαγιιηΐϊ, Ζυογι πὶ ΠῚ αἴ 1}}1ὰ 40} 1608. 

397. ΕΒΎΟΙΓ ΤΗΕΒΒΑΓΙΙ, 

ΝΟ δϑὶ ἢἴο ϑαῖνυι ἐὰΠ} ]115., π6 Οὐ Θά ἰ16 ἴαπης : 
ἈΘΠΠΦυΐὰ5. ϑαῖν}} ποὴ ἰαρσὶϊ ἰδὶθ ΤΟΡα5. 

Ἠοτβοιαηι γοϑί γὰ5 851 Πα πὰρ ὑΘηἱ 3 ἃι168, 

Ουοά Μυολϊοβ μιυ]5αϊ ράϑοιᾶ σταϊα ΘΔ ΠΡ 18, 

ΠῚ 5 ἴῃ ναβ1}5 οἵ {γϊδίθ ΓᾺΡ Π 0115. πη. 15 

Νυης οἰΐαηι Ἰαοθο., ἄθαας ΑΦΆΠ]ΠΟη6 {ΈΘΡΟΥ, 

308. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Αρουβοπὶ ΒΡΌΜΗΪ [δἰ ο πὶ πϊασὶβ, 8 7015 1 ὈΓ ΘΠ, 

Νεβοῖο; βᾶπὶ ἀμπθῖοβ ἴᾺ}}} ἴεν 6 ρεάοβ. 
Ροβῖ δρυ αβ ὑβαάϊ 4} σατο ῬΟΪΎΧΘΉΙΒ, ἐσ 06 

Ηΐο αοοῖ, ὁχ 60}}15. ἀδθοῖαῖὶ 116 }εῖο. 
Οὐδ ππης ϑΠΔΥΤΩδ ΥἹΓῸ ΡΓΟΘῺῸ] 28 0}15} ΠΏΡΓΟ ἸηδΔάἀθηΐθ8 » 
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δειμαίνοι μεθύων ἀτραπὸν ὑετίην. 

" 399. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ. 

Τηλοτάτω χεύασθαι ἔδει τάφον Οἰδιπόδαο 
παισὶν ἀπ᾿ ἀλλήλων, οἷς πέρας οὐδ᾽ ᾿Αἴδας- 

ἀλλὰ καὶ εἰς Ἀχέροντος ἕνα πλόον ἠρνήσαντο, 
χὠ στυγερὸς ζώει κὴἦν φθιμένοισιν Ἄρης. 

Ἠνίδε πυρκαϊῆς ἄνισον φλόγα" δαιομένα γὰρ 
ἐξ ἑνὸς εἰς δισσὰν δῆριν ἀποστρέφεται. 

400. ΣΕΡΑΠΙΏΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ 

Τοῦτ᾽ ὀστεῦν φωτὸς πολυεργέος. Ἦ δά τις ἦσθα 
ἔμπορος, ἢ τυφλοῦ χύματος ἰχθυδόλος. 

Ἴλγγειλον θνητοῖσιν ὅτι σπεύδοντες ἐς ἄλλας 

ἐλπίδας εἰς τοίην ἐλπίδα λυόμεθα. 

401. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Τήνδ᾽ ὑπὸ δύσδωλον θλίδει χθόνα φωτὸς ἀλιτροῦ 
ὀστέα μισητῆς τύμόος ὑπὲρ χεφαλῆς, 

στέρνα τ᾽ ἐποχριόεντα, χαὶ οὖχ εὔοδμον ὀδόντων 
πρίονα, καὶ χώλων δούλιον οἰοπέξην, 

ἄτριχα χαὶ χόρσην, Εὐνικίδου ἡμιπύρωτα 
λείψαν᾽, ἔτι χλωρῆς ἔμπλεα τηχεδόνος. 

Χθὼν ὦ δυσνύμφευτε, χαχοσχήνευς ἐπὶ τέφρης 
ἀνδρὸς μὴ χούφη χέχλισο, μηδ᾽ ὀλίγη. 

402. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Χειμερίου νιφετοῖο περὶ θριγχοῖσι ταχέντος 
δῶμα πεσὸν τὴν γραῦν ἔχτανε Λυσιδίχην - 

σῆμα δέ οἵ χωμῆται ὁμώλαχες οὖκ ἀπ᾽ ὀρυχτῆς 
γαίης, ἀλλ᾽ αὐτὸν πύργον ἔθεντο τάφον. 

408. ΜΑΡΚΟΥ͂ ΑΡΓΕΝΤΑΡΙΟΥ. 

ψύλλος, ὃ τὰς ποθινὰς ἐπιμισθίδας αἰὲν ἑταίρας 
πέμπων ἐς τὰ νέων ἡδέα συμπόσια, 

οὗτος ὃ θηρεύων ἀταλόφρονας, ἐνθάδε χεῖται. 

αἰσχρὸν ἀπ᾽ ἀνθρώπων μισθὸν ἐνεγχάμενος. 
Ἀλλὰ λίθους ἐπὶ τύμόον, ὁδοιπόρε, μιήτε σὺ βάλλε, 

ήτ᾽ ἄλλον πείσης- σῆμα λέλογχε νέκυς. 
Φεῖσαι δ᾽ οὐχ ὅτι χέρδος ἐπήνεσεν, ἀλλ᾽ ὅτι χοινὰς 

{ἰτηθαΐ δ γίιβ υἱᾶπὰ ραν -τηδαϊάδηι. 

399. ΑΝΤΙΡΗΠ,1. 

Βοιηο  ςϑῖπθ ἀσσόγαγα ορογίοθαΐξ ἐπιπηαϊαπι (ΕαΙρὶ 

ῬΌΘΓΙΙΒ ΔΙ οΥἹ 80 -δΐοτο, φυΐϊθαβ ἢπῖβ ἐπ ηιοϊ ἰαγς πο 

564 γ6] ἴῃ Αομογοπΐθιη ἀπᾶ παυΐσαγα γοουβατγαπηΐ, [ΟΥΟῚ8 ; 

οἵ ᾿ηγυΐϑυβ υἱνῖξ δἔδπι 'π οχβεποίβ ΜΑΓ8. 

Ἐσοδ Ρυγῶ ἀἰβράγθηι Παγηγηδιη ; Βα σοθηβα ΘΠΪ ΠῚ 

ΘΧ ὉΠῸ 7000 ἴπ ἀυδ8 ρᾶγίο8- ἰχδηΐοβ δἔ ἀυθυβαβ-α οἱ. 

400. ΞΕΒΑΡΙΟΝῚΒ ΑΓΕΧΑΝΡΕΙ͂ΝΙ. 

Ηοςοβδ ο8 Υἱγὶ Ἰαθογτίοβὶ. ὅ8π6 φυϊάδιη δγὰβ 

τηθγοδίογ, δυιΐ οϑροὶβ ἰη- Πα Εθ15 ρἰβοδίου. 

Ναυπεῖα του! 8 ΠΟΒ,, οβεϊπαπίοςξ, ἴῃ 84}185 

8Ρ68, ἰπ ἴδ 5ρθῖη οηῖτδ5 ἰδη θη ἀοίδυτί. 

401. ΟΒΙΝΑΘΟΒΕ. 

Ηδο 810} ἱπίοουπάα ργθιϊξ ἔθυσα Βουηΐηΐβ 56 θ᾽ θϑίὶ 

οβϑᾶ οὐΐοβο ἔππλ ]}}}8 ΒΌΡΟΓ οαρϊΐο, 

ΡΘοΐογδααα οοπίγασοβα, δὲ ποη Β6Π6-οΟἸθπΐθπι ἀθηξί τη 

ΒΘΥΤΆΤ, δὲ ΟΓΌΓΌΓΩ 5ΘΓΥ τὴ σοτηρθάθιη, 

ἀοριαΐατα οἔ εἀραΐ, Επηϊοϊά:θ βοιηϊβίυ]αΐαβ 

Γοϊφαΐαβ, δάδπας υἱγιἀδη8 Ρ] 6 πὰβ μα ϊγοαϊηΐ. 

Τοτγὰ ὁ τηδ]Θ-ἀδβροπβδΐα, ἀθίὉΥ τη 5- ΟΥΡΟΓΘ ΒΌΡΟΥ ἔδυ" ] δ τ 

Υἰγὶ Π6 ἸΘΥΪ5 ἱπουτηθαβ, πϑὰ τηοάϊοἃ. 

402. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Ηΐθογηᾶ πὲῖγα εἶγοᾶ Βυ τη 05- Ραγ οΐθβ ἀπ αΐα 

ἀοιηυβ ᾿άρϑα ἀηυτη οσοία ξ Γι γϑιἀΐσθη : 

ΤΩΒΙΘ Ὠ ΌΤΏΦΕΘ οἱ ρᾶρσὶ- πο 01:0 Υἱοῖηὶ ΠΟ ὁχ οἰ οβϑϑᾶ 

ἴογτα, 56 ἴρβδγῃ [αγγὶ ΡΟΒΌΘΓαπέ ἐπ] Πη. 

403. ΜΑΒΟῚ ΑΒΟΕΝΤΑΒΙΙ. 

Ῥβυ δ, φαΐ οχορἕαξαϑ τη ΓΟΥ 85 ΘΙ ΡΘΙ δΔη  οα 5 

τη ορδξ ἰπ ᾿αγθπυπ ἀυ]εία οοηγϊνϊα : 

ἴῆῖς φυὶ γϑηαθαΐον ᾿π ἢ ΤΩ ΔΤ ἴθ - ρα 6115, Ηἷο ἰασοί.. 

τυΓΡαιὴ 80 ΠΟΤ ΠΙθῈ5 τι ϑγοθύθιῃ δαδρίι8. 

56 Ἰαρ᾽ 465 ἴπ ξατη] τὰ, υἱαΐοσ, ποααθ ἔπ τη, [ἔσ8. 

ΠΘΉΖΠ6 515-ΔΌΟ(οΥ 4} : ΤΟ πυτηθηΐα πη ϑογ π5- 6ϑΐ τηοΥ- 

Ῥᾶγοο ποὴ 4υοᾶ ᾿πεγαπι ἀρροέϊνξ, βο φυρά ΘΟΙΠ63 

Οὐυΐϊπαιῖ5 65, ἜΓΡῸ υἱᾶβ ἜΌΥ 5 τὰ ἴππηε. 

ἄοο. ϑΕΒΑΡΙΟΝΙΒ ἈΙΕΧΑΝΌΒΙΝΙ. 

Ηος ουι5 ἕυϊξ ο5" ΥἹΓ Ἔγὰβ ρυΐο ἴδ! γα ρίϑεεβ 
ΠηΡίρεΓ, δὺϊ βταυϊάε γεπάθυε Πᾶν ]5 ΟΠι13. 

Ἀὶς ᾿ἰρίταν οαποῖῖβ, ΠΟ 5 5ρΡ65 5ΌΓΡΘΙῈ πα ἰάϑ : 
Νοκίγα 5βεὰ μᾶϑ ἴῃ 5ρ65 οῃηηῃϊὰ ἐθβίπεγε. 

ἄοΓ. ΘΟΒΙΝΆΘΟΒΕ. 

Ηδς τυπην}ϊ σι} τηοὶϊα Υἱγὶ ῬΓΘΠΝ οϑ5α ποίδηει 
Τηξεϊχ το 15, οἵ ἕατια!α οἀρυΐ: 

Οὐγῴαα ἀο]οβ 5ρίγαηϑ εἴ Ξε γγὰβ Οὐ 5. οἰ δι 5 

Ὑἱηοίαδααα 56 νυ 65 {ας ἰεπασγα ρείοβ, 

ΟλἸνασπαμο Επμ οὶ {γι ρείθην, ἀθι Γ!ἀ4τι6 ΠηΘθ θα 
Α ἴεθγε, μα υἰνῖ] πυπο 4ιοάιια ἴα})6 ἥυιηξ. 

Αἰ τὰ φυξ ἔμδάο οἴπευεβ ἀθ σοῦροῦε 8εγ νὰ, 

Νες ραννὰ ἱπιρεηάε ἴεγγᾶ, πες δβίο [εν ]5. 

403. ΜΑΒΟῚ ἈΒΘΕΝΤΑΒΙΙ. 

ῬΞΥ ]Δ5 ἀπιαίγιοαβ. ἰοῖϊο5 4υἱ πηϊδεγαῖ δ ρ[ᾶ5 

Αὐ "ανεπαπι νἷπο [βία βοάδιμϊα, 
Ηἷς αςεῖ, ἱποδυιΐΐαβ 4] ΟἰΓΟΙ ΠΊΒΟΓΙ ΕΓ πιο 65 

Νοζαΐ, εἵ ἱπάδ Ἰυσγαπι ἴὰγρα ράγάγ 5:}|0], 

Νε ἴατποπ ἴῃ τυπηθϊαπι ἰαρῖ465 Ἰαου]αγα , υἱδῖον;, 

Νες ἢετῖ [υ δᾶϑ : γὲ5 τενεγθηθα οἰ ηΐβ. 

Ρᾶγοα τόσο; αυζοβίμπι ἔεοῖς : 56 μι }1οα με θεπ5 
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θρέψας, μοιχεύειν οὐκ ἐδίδαξε νέους. 

404. ΖΏΝΑ ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ͂, 

ψυχρᾶς σευ χεφαλᾶς ἐπαμήσομαι αἰγιαλῖτιν 

θῖνα κατὰ χρυεροῦ χευάμενος νέχυος " 

οὗ γάρ σευ μήτηρ ἐπιτύμθια χωχύουσα 
εἶδεν ἁλίξαντον σὸν μόρον εἰνάλιον- 

ἀλλά σ᾽ ἐρημαῖοί τε χαὶ ἄξεινοι πλαταμῶνες 

δέξαντ᾽ Αἰγαίης γείτονες ἠϊόνος " 
ὥστ᾽ ἔχε μὲν ψαμάθου μόριον βραχὺ, πουλὺ δὲ δάχρυ, 

ξεῖν᾽, ἐπεὶ εἰς ὀλοὴν ἔδραμες ἐμπορίην. 

405. ΜΙΜΝΕΡΜΟΥ͂, οἱ δὲ ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂. 

Ὦ ξεῖνε, φεῦγε τὸν χαλαζεπῇ τάφον 
τὸν φριχτὸν ᾿Ἱππώναχτος, οὗτε χὰ τέφρα 
3 , ἤ » , Ἷ ἰαμόιάζει Βουπάλειον ἐς στύγος, 
μή πως ἐγείρης σφῆχα τὸν χοιμώμενον, 

ὃς οὐδ᾽ ἐν ἅδη νῦν χεχοίμικεν χόλον, 
͵ ,ὔ λ] [4 , . 

σχάζουσι μέτροις ὀρθὰ τοξεύσας ἔπη. 

406. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ. 

Εὐφορίων, ὃ περισσὸν ἐπιστάμενός τι ποῆσαι, 
Πειραϊκοῖς χεῖται τοῖσδε παρὰ σχέλεσιν. 

᾿Αλλὰ σὺ τῷ μύστη ῥοιὴν ἢ μῆλον ἄπαρξαι, 
, » ᾿ 4.» 

ἢ μύρτον" καὶ γὰρ ζωὸς ἐὼν ἐφίλει. 

407. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Ἥδιστον φιλέουσι νέοις προσανάχλιμ᾽ ἐρώτων, 
Σαπφὼ, σὺν Μούσαις ἡ ῥά σε Πιερίη 
ε" Ἁ Υ̓ Ν , ’ ἢ Ἑλικὼν εὔχισσος, ἴσα πνείουσαν ἐχείναις , 
χοσμεῖ, τὴν ᾿Ερέσῳ Μοῦσαν ἐν Αἰολίδι, 

᾿ ἼἜ ν χα ἦ ν ΕῚ ᾽ὔ ’ χαὶ Ὑμ μέναιος ἔχων εὐφεγγέα πεύχην 
σὺν σοὶ νυμφιδίων ἵσταθ᾽ ὑπὲρ θαλάμων᾽ 

ἢ Κινύρεω νέον ἔρνος ὀδυρομένη ᾿Αφροδίτη 

σύνθρηνος, μακάρων ἱερὸν ἄλσος ὁρῇς " 
πάντη. πότνια, χαῖρε θεοῖς ἴσα" σὰς γὰρ ἀοιδὰς ᾽ ,.ΧΑΊρΡ ἢ 

ἀθανάτων ἄγομεν νῦν ἔτι θυγατέρας. 

408. ΛΕΩΝΙΔΑ. 

Ἀτρέμα τὸν τύμόον παραμείδετε, μὴ τὸν ἐν ὕπνῳ 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΙἍ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

ἀυτη-41} 01, τη ὉΠ ατὶ ποθὴ ἀοοι τ μι Ύ 6 68. 

ἀρᾷ. ΖΟΝ ΒΑΒΌΙΑΝΙ. 

Εὐϊρίάσμι ἴῃ οδρι ἔπτη ἀσσονᾶτη ΕΠ {ον 

ΟΠ θη ἰη σο] στη [μη 68 οδάδγου. 

Νοιὶ Θηΐπλ ἔμπα Τηδίου ΒΡ 6 - τη] αγὴ Δ θἴδη85.. 

γἱαἱ τρᾶνὶ-υϑυθογαΐαιη ἔσαπὶ την ἔα! ΘΟ ΡῸ5 ἴῃ -Δ4 18 - 

56ἃ (6 βο]{ἀγίαια οἵ ἱηποβρι ρίᾶσ 

δοοορδυπηΐ ᾿Εροὶ νἱοίηω Εἰ{{οΥ]8. [γ1Ὸ ἸΔΟΥΤηᾶ τη, 

Οὐδ. ὮΘΡ6. δύθη αυϊάθδηι ραγἰοα]ατη Ὀγθύθηι, τ] δὴν 

ΠΟ5ρ68, Φασπη 'π ΡΥ Οἰοβᾶ πὶ ΟἸΙΟΌΥΤΟΡΙ8 παν σδί πο πι.. 

40ῦ. ΜΙΜΝΕΈΜΙ, 8115 ῬΡΗΠΗΡΡΙ. 

Ὁ Βοϑροβ, ἀρ νϑυ 5: σγδηαἰηδηΐθμη ἔπη], 

Βοντοηάσμῃ, Ηἰρροηδοίῖβ., οὐ) 5 οἰίαπη αν ἢ} 1ἃ 

δι 15- ἰἡνθῃ ταν ΒΡ θη56 ἷπ οἀΐϊαμη, 

Π6 ατἃ β811801{65 γΟΒΡΔΠῚ ἀΟΥΘηΐθ, 

αυὼ 6 ἴῃ ΟΥοο ΄υΐάοιι πὰ βορῖν! ὈΠ]Θ πὶ, 

οἰαυ αἰ οδηςθι15. ποῖ τ ἰ8 τοοΐαβ δου !αία γὙθΟ08. 

406. ΤΗΕΟΒΠΟΒΙΏ ΖΕ. 

τ ρουΐοη,, {16 οχἰπηῖατῃ ἀοοίαβ αἰϊψαϊᾷ οᾶμονο, 

ΡΙγοὶ ἰαοοῖ ΠΟ ᾿αχία τ 8: Οηρο8. ἶἷ οἴἵεν, 

δορὰ {ὰ τηγϑία πιδ απ -ογδηδίπ πη δ ΡοΙην. ὈΥ ΗΝ 185 

δαξ τηγγίαπι : οἴθηὶπ γἱνι5 ἀὰπη οϑϑοῖ δα διμαθαΐ. 

407. ΒῬΙΟΒΟΟΒΙΡ. 

Του] οἰβδιπηαπὶ διδη  θι5. ἡ ν θη 5 ᾿ΘΥΔΙΏ ΘΠ ΠΏ ΔΠΊΟΓΙΙΠῚ, 

ὁ βὅδρρ!!ο, οὕ Μαβἷ5 β8η6 ἴθ Ῥίογία 

ἃυΐ Ηρ]οοη μοάθιοϑιι8, ρᾶνῖὰ βρ  ΓϑΔηΐθμη 1}}18, 

οἵπαΐ, 6 Εγοδὶ Μαβαμι ἴῃ “ἘοΙἸά 6: 

δὺΐξ οἰΐατη Ἡγτηθη Ηντηθηζοιιβ ΠθΘη5. Βοπθ- αἰ ρ  ἄδιη μὶ- 

ἰδοῦ πη ΒρΟ ΒΔ 115 βίαξ ΒΌΡΟΡ {ΠᾺ ] Δ Γη 85 ; [8], 

διξ Οἴμγγὸθ ΠΟΥ ΠῚ σου ἢ ΡΙογδη  Ὑ Θμονΐ 

ΘΟΙΘΘΙΊΘΏ5., ΟΟἸΙΟΟἸΑΓ πὶ Βδογαμη Ἰαοαμπι Υἱ 68 : 

αθίψαθ., Ὑοπουδηᾶδ, βάϊγο 6 ἀὸ ΑἸ! ἔπᾶ8 δηΐμὴ ὁδῃ- 

ἱπητη γα] πὰ ἀπιοίτηιι85. πηο δάμιιο ΠΙΪ88. οπ65 

408. ΨΕΟΝΙΏ ΞΖ. 

Ἑδοῖίθ πὸ {ππηα! απ ργφίογιθ, Π6 ἴῃ ΒΟ0ΠΊΠῸ 

Οδιυάϊα, τπαϊθυϊαπὶ ἀδιηρϑιῖ δ θυ 115. 

ἠἀοά. ΖΟΝΕ. 

Ἡδης 4υ8πιὶ ΠοΟβΙΓᾶ τΔΠι5 46 ΠΠ 1016 5. ΠῚ ρ 511 ΔΡΘΏΔΙ , 
ΕσηΔ0 5ι06 } Ἰοῖῃο ἔρια πηθια γα 10]. 

Ῥροΐογα ΠΟῊ δἴθη ἐπὶ ΒΡ ἃ βιὰ ἌΠΟΡΑ Ρ]δηρὶῖ, 

Οὐΐη πϑὸ ΑἸοχδηίθ βοὶῖ ἰὰὰ ἰαΐϊα ρᾶγΘἢ 5: 

Θύθπὴ πιιης βιβοὶριαπὶ ἀδβουὶα οἱ ἱπμοϑριϊα βᾶχα,. 

Ἐχ αυΐϊρυβ δά Εἰπτὰ5 ρ6Π αν ἀπάα ΠΥ 15. 
Ἐχίρυιπι ἴον, 56ἀ ουΐὶ 1} οορία Ποία, 

ῬγῸΪ ἀο]ον Ε Οὔ ν θη τηοῦχ πιϊϑαγαπάα {0}. 

ἀοδ. ῬΏΠΗΡΡΙ, 

ἄε Ηἱρροπαοίε. 

Ηπσης σι πα ππδηΐθΠ}, 81 58 015. {Π}}}} 1 ἔτι5 8... 

ψιδῖον, ΗἸρΡροηδοιῖβ, ᾿ιοϑὶἰβ Βυρα]  ; 

Αἴτοχ ἰδ 5 δῖ θὲ ἴρ56 δἰϊᾶ πὶ οἰ ἢ 5. 
ΨΙάΘ ΓΑ ΤΟΙ ΠῚ Π6 ΟΠ ἈΠ 6 ΠῚ 5ι150 1165 : 

ΝΝοπάσιμ φαϊοδοῖξ 6᾽ι5 ἀρυὰ Οτγοιπι [ὈΓΟΥ, 

Θεὰ γροῖα υἱρνὰϊ ἴθ ]ὰ οἰδἀο ΘΑΓΏΪΠ6. 

ἦσϑ. ΤΕΟΝΙ.Ε 

εἶο εοάφηι. 

Οὐδπι ροΐο5 μἴπο ἰδοϊτα5 ἰγδ δὶ, η6 ἴου᾽6 ΟΥ̓ ΓΟ Θ ΠῚ 



ΘΑΡΌΤ ΥὙἹΙ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΒΕΡΟΙΤΟΉΛΙΙΑ. 

πικρὸν ἐγείρητε σφῆχ᾽ ἀναπαυόμενον. 
Ἄρτι γὰρ Ἱππώνακτος ὃ χαὶ τοχέων καταδαύξας 

ἄρτι χεχοίμηται θυμὸς ἐν ἡσυχίη. 
5 Ἀλλὰ προμηθήσασθε" τὰ γὰρ πεπυρωμένα χείνου 
ο΄ ῥήματα πημαίνειν οἶδε χαὶ εἰν ᾿Αἴδη. 

409. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ. 

"Οὔριμον ἀκαμάτου στίχον αἴνεσον ᾿Ἀντιμάχοιο, 
ο΄ ἄξιον ἀρχαίων ὀφρύος ἥμι θέων, 
 ΠΙιερίδων χαλχευτὸν ἐπ᾽ ἄχμοσιν, εἰ τορὸν οὖας 

ἔλλαχες, εἰ ζαλοῖς τὰν ἀγέλαστον ὅ ὄπα, 

5 εἰ τὰν ἄτριπτον χαὶ ἀνέμδατον ἀτραπὸν ἄλλοις 
μαίεαι. Εἰ δ᾽ ὕμνων σχᾶπτρον Ὅμηρος ἔχει, 

χαὶ Ζεύς τοι χρέσσων ᾿Ενοσίχθονος - ἀλλ᾽ ᾿Ενοσίχθων 
τοῦ μὲν ἔφυ μείων, ἀθανάτων δ᾽ ὕπατος" 

᾿ χαὶ ναετὴρ Κολοφῶνος ὑπέζευχται μὲν Ὁμήρῳ, 
ἁγεῖται δ᾽ ἄλλων πλάθεος ὑμνοπόλων. 

410. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Θέσπις ὅδε, τραγικὴν ὃς ἀνέπλασε πρῶτος ἀοιδὴν 
πρόξιονς γεαρὰς χαινοτομῶν χάριτας ; 

Βάκχος ὅτε τριττὺν χκάτ᾽ ἄγοι χορὸν, ᾧ τράγος ἄθλων 
χὠττιχὸς ἦν σύχων ἄῤῥιχος ἀθλον ἔτι. 

Οἱ δὲ μεταπλάσσουσι νέοι τάδε" μυρίος αἰὼν 
πολλὰ προσευρήσει χάτερα" τἀμὰ δ᾽ ἐμά. 

411. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Θέσπιδος εὕρεμα τοῦτο, τά τ᾽ ἀγροιῶτιν ἀν᾽ ὕλαν 
παίγνια, χαὶ χώμους τούσδε τελειοτέρους 

Αἰσχύλος ξξύψωσεν, ὃ μὴ σμιλευτὰ χαράξας 
γράμματα, χειμάῤῥῳ δ᾽ οἷα " χαταρδόμενα, 

χαὶ τὰ χατὰ σχηνὴν μετεχαίνισεν. Ὦ στόμα πάντων 
" δεξιὸν, ἀρχαίων ἦσθά τις ἡμιθέων. 

412. ΑΛΚΑΙΟΥ͂ ΜΕΣΣΗΝΙΟΥ͂. 

Πᾶσά τοι οἰχομένῳ, Πυλάδη » χωχύεται Ἑλλὰς, 
ἄπλεχτον χαίταν ἐν χροΐ χειραμένα" 

αὐτὸς δ᾽ ἀτμήτοιο χόμας ἀπεθήχατο δάφνας 
Φοῖόος., ἑὸν τιμῶν ἣ θέμις ὑμνοπόλον" 

901 

ΔΒΡΘγΆΓΩ 5:50 6 Ε 15 γοβράτη ΓΟ βο θη θμη. 

ΝΌΡΘΓ δηΐμη ΗΙΡροηδοῖβ, «υὶ δἔϊδην ἰη-αγοπΐο5 Δ] αἰγανϊξ, 

ΠΌΡΟΥ ΟΒαοττηΐνξ ἱπηροίποβιιβ- ηϊ πηπ8. ἴῃ τϑααΐθ. 

βοᾷ ργεθοδυοία : ἰσηϊξα δηΐπη ἰδίϊι5 

γοΓθὰ ᾿ράθγο πουθυιηΐ οἰϊαπι 'π ΟΥ̓ΟΟ. 

409. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΕΒΒΘΑΙΟΝΊΟΕΝΘΒΙΒ. 

Ἑογέθιῃ ἰηἀοἴδϑϑι υθύβατη απ α ἈΠΕ Δ οἢΐ, 

αἰσηυπι δ Ἰ ΦΠΟΓΌΓΩ ΒΌΡΘΓΟΟ Βοιη ἀθογιιηι, 

Ριουγϊάσπι τη] δαΐοτη ἴῃ ἱπουάίθιιβ,, 5ὶ [ϑγθίθην ΔΌΓΘΙΩ 

Θβ-ϑογε 8, 5ὶ αὐοοΐαβ ἃ - ἰδ - ΔΙ ΘΠ ΠῚ ΒΘΥΓΤΉΟΠΘΠΙ, 

8ῖ Πο0η οδϊοδίδιη οἵ ἱπδοοθββδπη ΒΘ [ἅτ 8115 

δρροίίς, 81 γϑγῸ ΠΥΤΩΠΟΓΌΓΙΩ βοορίγαυση ΗΟ Γι Βαροΐ, 

οἴϊατῃ Ταρρ ον β8η6 ροΐθηξίοῦ δε Νορίαμο : σϑῦατῃ Ναρίθηιβ 

Βος φυϊάθιῃ δϑέ τηΐπου, ἱπητηογίδ! τὰ διιἔθ ΘΠ Π.18 : 

δὶς δὲ ἱποοῖα ΟοΙορ Ομ Βα] αποίιι5- 65: φαϊάθ πη ΗΟΠΊΘΙῸ,, 

Ρτφξ δαυΐθηη Δ Ογαπι τη Ἰ αἀΐπθτη ροδίδγιτη. 

410. ΘΙΟΒΟΟΒΙΌ ΕΞ, 

ΤἬοϑρίβ Ὠΐο Θεέ, ἱγαρσίσατη «αὶ ἱπίοστηδυ ρυίγηιβ οδηΐα πὶ, 

Ῥδαδηΐβ γθοθηΐθϑ ΠΟΥΔΠ5 σταίίαβ, ἴ σου δι πιι 

Βαροῦυβ 4υδηᾶο μοῦ ἐγίδυτη ἀποοθαΐ ομογαμη, οαϊ Ὠΐτοι5 

οἱ Αἰϊουβ ογαΐ Ποιαγη οΟΥ 5 Ργδοπ στη δάδιο. 

ΤτΑπβίουτηδθαπέ δυΐθτῃ ᾿ππίογοβ ἤρα : ᾿ηΠηϊἃ ἐοΐαβ8 

τηὰ]έα δαϊηγθηϊοί οἱ δῖα, δὲ τηθὰ ογιηΐ τηθὰ 

411. ΕΟὔΒΌΕΜ. 

ΤΠ βρ αϊβ. ἱπνθηΐαση μος, οἵ ἀργθβίθχῃ Ῥ6ῈΓ 5: γὯΠ| 

Ἰυβὰβ, οἵ Ῥδοοιίοοβ- 05 Ποβ66 ἴῃ ρου δοῖ 5 

ΕΟ νας ονοχῖξ, φυΐ ποπ οδοϊαΐα οχαγαυ 

οδυτηΐηδ., οοα ἐογτοηΐα {υ8]184 νου ηΐαΓ, 

οἱ φυῷ δᾶ βοθπδμῃ ρου πθηΐ ἱππουᾶυξ. Ὁ ὁ8 οἷ ΠῸ 

Β0Ι6Γ5 (9), ἀπ ΦΟΟΓΌΓΩ ΘΓἃ8 ΔΙ Ὲ}15 ΒΘ) ἀΘΟΤΊΙΠΊ. 

412. ΑΓΟΖΕΙ ΜΕΒΒΕΝΗ͂. 

Οπιηΐβ ἰδ οχϑεϊπεΐατη, Ρυ]δᾶθ, δοῖοΐ ατωεία, 

ΠΟΠ-ῬΙΘχἂπ οοβδυίθιῃ δα ουΐεοτη [0η88 : 

δἴψαδ ἴρβ8 δβαυᾶ-Ξθοία ἀ6-οοτὴᾶ ἀθροϑβεϊξ ἸΔΠΓῸ5 

ῬΒΟΡαβ, 5 τὼν ΠΟΠΟΥΔῚ5 υΐ Ρᾶγ 65ΐ σϑηξογθ ὶ ; 

. 

Ἐχρενγβείδοϊαβ, {ιιθπὶ ΞΟΡΟΓ ἃ] τὺ5 μαθεῖ. 
ἩΪΡΡοπδοῖῖβ δπΐπὶ αυδε παῖοβ β5εούὰ ἰαϊγαυῖὶ 

[τὰ 8::05., πη] ὰ πιο οὐθαῖ ἴῃ τοηιῖθ. 

564 οἄνγθ πιηο εἰϊδπὶ βοάοϑβ : εχ ᾿ρϑβίιιβ δια 
Ῥῖτῖ5 δάδυς Ἰδάπηϊ ἰσηθα ἀϊοῖα Υἱγὶ. 

ἦἄσθ. ἈΝΤΙΡΑΤΕΆΙ ΤΗΕΒΒΑΤΟΝΊΘΕΝΒΙ5, 

αε “πἰϊπιαοίιο (Οοἰορίιοπῖο, φιιΐ Ηοπιογο σοπιραγαίμν". 

ΑΠΕΪΠ,ΔΟΝ ἴογ 65 πυμηθγοβ εἰ σαγηΐπα ἰαϑάα 

Ἠδγυσῆὶ νϑϊθγυμπη ἄσημα 5 ραγο  ο ; 
Ἑογπιαῖα Αοπΐβ που ῖθιι5, αὐυγὶβ ἀουϊα 

51 ἘΠῚ, 5ῖ ἴῃ πγηδὴβ οὔᾶ βεύδγὰ ρτοραΐ, 

ΝΠ 5 ρϑάς ἰγίτα Ἰαναὶ εἰ ἴῈ τῖα. Οιιοά 5ἱ 

ΡΙΕΥ δ βοδρίγπι Ἰδυᾷ 5 Ἠοπιετιιβ παροὶ, 

Ὑ πεῖς Νερίαπυμ φαοηια Τρ ΙΕ : δἰϊαπηθη 116 
Ταπι Ὀῖ5 εϑὲ πηδ]οῦ, 41ι8πὶ 1ΟΥῈ ΤΈΡ6 ΠΗΪΠΟΥ. 

516. ἀηἱ σοαϊξ οἰνῚ5 ΟΟ]ΟΡΒΟπ5 ΗἩΟΠΊΘΓΟ, 
᾿β64 0111 ἢυπο ναΐυπι οσεἴεγα ἱὰγΡᾶ ἀπο 6). 

12. ΑΙΟΣΙς. 

ἦε Ργίαάε, αοἰογε βαῤιίαγιιηι. 

Οὐποῖα ἴσδπι, ΡγΙαάς, ἀερίοταὶ σγοῖα πιουῖεπὶ 

ὕβᾳαο ουΐεπι βραγβὰβ Οτοῖα ἴοηϑᾶ ΘΟΠΙΔᾶ8. 

[ρ86 5.0 580Γδ5 ΔοΊ6η8 ἀθ σεγῖϊοα ἸΔΌΓΕΒ » 
Οὐ ἀεευῖς, νϑίοπι υχὶὶ ΑΡΟΙ]Ο 5υσπι. 



σι 

9ὺ2 

Μοῦσαι δ᾽ ἐχλαύσαντο᾽ ῥόον δ᾽ ἔστησεν ἀχούων 
Ἀσωπὸς γοερῶν ἦχον ἀπὸ στομάτων" 

ἔλληξεν δὲ μέλαθρα Διωνύσοιο χορείης, 

εὖτε σιδηρείην οἶμον ἔδης ᾿Αἴδεω. 

418. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝ. 

Οὐχὶ βαθυστόλμων Ἱππαρχία ἔργα γυναιχῶν, 
τῶν δὲ Κυνῶν ἑλόμαν ῥωμαλέων βίοτον" 

οὐδέ μοι ἀμπεχόναι περονήτιδες, οὐ βαθύπελμος 
εὐμαρὶς, οὐ λιπόων εὔαδε χεχρύφαλος" 

οὐλὰς δὲ σκίπωνι συνέμπορος, ἅ τε συνῳδὸς 
δίπλαξ, καὶ κοίτας βλῆμα χαμαιλεχέος. 

Ἄρμμι δὲ Μαιναλίας χάῤῥων μνάμα Ἀταλάντας 
τόσσον, ὅσον σοφία κρέσσον ὀριδρομίας. 

414. ΝΌΣΣΙΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ͂. 

Καὶ χαπυρὸν γελάσας παραμείφεο, χαὶ φίλον εἰπὼν 
δὼ ἢ (. Ῥίνθ ἴω δεο͵ιΣ , 

ῥῆμ᾽ ἐπ᾽ ἐμοί. “Ῥίνθων εἴμ. υραχόσιος, 

Μουσάων ὀλίγη τις ἀηδονίς " ἀλλὰ φλυάχκων 

ἐχ τραγικῶν ἴδιον χισσὸν ἐδρεψάμεθα. 

415. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ. 

Βαττιάδεω παρὰ σῆμα φέρεις πόδας, εὖ μὲν ἀοιδὴν 
εἰδότος, εὖ δ᾽ οἴνῳ καίρια συγγελάσαι. 

410. ΑΛΛΟ, 

Ἐὐχράτεω Μελέαγρον ἔχω, ξένε, τὸν σὺν ᾿ρωτι 
͵ , 

καὶ Μούσαις χεράσανθ᾽ ἡδυλόγους Χάριτας. 

411. ΜΕΛΕΑΤΡΟΥ. 

Νᾶσος ἐμὰ θρέπτειρα Τύρος " πάτρα δέ με τεχνοῖ 

᾿Ατθὶς ἐν ᾿Ασσυρίοις ναιομένα, 1 άδαρα" 

Ἰὐχράτεω δ᾽ ἔδλαστον ὃ σὺν Μούσαις Μελέαγρος 

πρῶτα Μενιππείοις συντροχ άσας Χάρισιν. 

Εἰ δὲ Σύρος, τί τὸ θαῦμα; μίαν, ξένε, πατρίδα χόσμον 
ναίομεν᾽ ἕν θνατοὺς πάντας ἔτιχτε Χάος. 

Πουλυετὴς δ᾽ ἐχάραξα τάδ᾽ ἐν δέλτοισ. πρὸ τύμόου" 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΚῈ ΡΑΙΑΤΙΝΙ 

Μυβῶααο ἱΠ]Πδοτϊππαγΐέ; Πυρηΐα γογο βεπξ δυιάϊθης 
ΑΒΟΡῸΒ ΠΟΡ 118 βοηϊζαμη οχ οἱ θὰ8 ; 

ἀοδίογυηξ δαυΐθηι ἰοοΐα ΒΔΟΟΝΪ οΠογοᾶβ, 

Φαυ,-ῬΓΙ ΠῚ ΠῈ δυγθᾶτη υἱδιη ἴῃ 8.1 Οὐ εἰ. 

413, ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΚΒΒΑΤΟΝΊΘΕΝΘΒΙΒ. 

Νοη 5[ο]Δ- ἀθΠ πθηΐο- ἡ υππι ΗΪρρΑΓΟ ἃ ΟΡΟΓὰ πλούτη, 

56 Ογηϊοογατη οἱθρὶ υἱγθτη υἱοΐατη ; 

ΠΟΩῈΘ ΜΝ (αηΐοο ἢ θυ} 185-ἀβίγοἴδο, πο ἃ]6-ϑο]οαΐυβ 

ΟΔΙΟΘ 8, ΠΟ ὑηραθηΐ 5 τηδαϊ τα ρδουΐξ τοίου] υτὰ ; 

ΥΘΓΌΠῚ ΡΟΓᾶ ῬΔΟῸ] ΘΟΠΊ65, οἵ οηστιΠ) 

ῬΔ]]Π ΤΩ -οΥ βϑατη, δὲ Ἰθοῖϊ βίγδτηθη ἰη 8010. 

ΝΟΡΐ5 δυΐομι Μωπαϊϊὰ Π]αβέγίου θγὶέ τηθιιογία Αἰαϊαπίὰ 

ἰδηΐο, συδηΐο βαρ θηξί ργε βίας συ ΓΒ θι15- ΡΟ-τηοηΐο8. 

14, ΝΟΒΒΙΌῚΒ ΠΥΆΙΟΖ, 

ΕΓ οἰᾶγ γἱάθῃβ ργφίουϊ οἵ διηϊουμῃ ἀἰοθηβ 

ὙΘΓΡΌΠῚ ΒΌΡΘΙ τη6. ἈΠ πἴΠ0 5ατη ϑυγασιβίαβ., 

ΜΈβΑΓΙΤη ἰθηϊῖ5 φαυδρᾶδηῃ ᾿Ἰυϑοϊηΐδ : 56 ΡΠ γδοῖριιβ 

ἀ6 ἰγαρίοῖβ ργοργίδτη Πα θΥ πὶ ἀθοοΓΡΒΙ ΠΉ115. 

415. ΟΑΛΉΊ ΜΆΘΗΙ. 

Βαί(ἰδδο ργϑΐθυ χη ΟΠ ΠἸΘηΐα μη ἴδ 8 ρθάθβ, ΔΡΡΥΪΠΊ6 ΟΔΠΘΓΘ 

4αυϊ-πονογαΐ οἵ δρρυίπιθ δᾶ υἱπαπη ὁρρογίσπδ ᾿οοδτῖ. 

4106. ΑΠΌ}. 

Επιογδί 8. ΕΠ ΜΟΙ Θαρταπι πᾶ θ060., ΠΟΒΡ65, 4αΐ Θὰ ΠῚ ΑΠΊΟΓΡ 

οἱ Μιιβὶβ Ἰαηροθαΐ ἀυ]οο-Ἰοφαοηΐο8 αν δίϊδ8.. 

417. ΜΕΠΈΑΟΘΆΙ. 

Τηβα]ὰ τθὰ ἡυΐτῖὶχ τ ταϑ: ραΐτῖα δαΐθιη τη6 σἰρηϊ, 
Αἰίοα ἰπ 55.115 Ποία, τὸ) ὃ5 αδάδγᾶ. 

Ἐπογδΐο βυμη- ηδίαιβ 4αϊ οὐτη ΜαΒ8. ΜΟΙ σοῦ 

ΡΓΪπηατη ΜΟηΐρροὶβ δα οοϑὶ αν. [πὰ ππιὴ 

5᾽ ὙΟΥῸ ΚΞ'ΎΓῸ5. διε}, χα! τηΐγαπη ἢ ἀηδπη, ΠΟΒΡ68, ῥδί γα μα 

ἱποοἸ πὰ 5 : ἈΠῸΠῚ τη Υἔ8 168 μη 65 Ργοσοη ΟΠδ05. 

ἈΠΠΟΘ115 γὙ6]Ὸ Θχαγανὶ πὼς ἴῃ (8}0}}8 ἀπίο ἐπτηυ]υμα : 

ΕἸογαηὶ Ῥίον ἀθ5, ἤθηϊθϑ πνϊβουαἴιι5. οἱ ἔμ 50 

ΑβΟΡα 8, βἴδητὶ {ΠΠπππηΐπ6 ΓᾺΡ ἰἴθυς 
Αἰὐῖα οοϑϑαγιηΐ ΒΥΟΠΝΪ θγυ το ΟΠ ΟΡ ἰδ, 

Ἑεουγαῖα δὰ Μαποϑ οὐμὶ {Εἰ ὶ {υ1{ὰ νὰ Θϑί, 

ἀἔιϑι ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ;» 

ὁ Ηἱρρανοίνα,, Οναιειὶς ον. 

Νοῆ Ἔρὸ ἴδιῖηθὶ ΠΟΥ 635 ΗΙρΡΡΑΡΟ Νὰ 56 ΧῚ5. 
ϑ6( πηᾶγα 5.1} ἴογῖο5 οορά βθοιιϊα οὰη685. 

ΝΟΣ. Ρἰδοιῖς ρα! } πὶ 551] σο 5. ἢ] α]α., πο ΡῈ 8 

ιπῃοίαβ,, οἱ πῃριιθη 5 ΟὈ ἴα νἰτὰ τ 
ϑ6ἀ Βαουϊα5 πυάϊαιο ροάοβ, συξαιιθ ἃΡ ])}15 ᾿ϑΓοὶ 

ΙΡΙοἱβ., ἰηαιιθ Ἰοσιην ἀγα οα}}}}}5. νει πλιι8. 

ΜώπαΙῖᾳ ἴδηι πὶ ρΟΊΊΟΥν πιθὰ υἱΐα ρα 6} ], 

Οὐδηΐϊο γε Πδγὶ αιιδ } 580 1}1556 Π.ΪΠῚ18, 

ἀτά. ΝΟΒΒΓΌΙΒ, 

ἐἰε ΚΙιιεοης ροεία. 

Ησμπο ἰγδηβὶ πα απ τ άθης, οἱ ἀυϊοῖα νου ρὰ 

Ὁῖς πὶ. ὅϑαμπι ἈΒΙπίμοη 116 ϑυγδοοοῖιβ, 

Ραγνυϊα Μυβάγιπι φυδοάδτιῃ ΡΆΪΟπιο : ΘΟΓΟ 5 

Ἐχ ἰναρίοἰβ μοάθνὰ δὲ ριΌργῖα οᾶγρίᾶ ΒΜ], 

4ἀἐπι7. ΜΕΓΈΕΛΟΆΙ, 

εἰ6 “6 ἵρμδο. 

Με Ὑγτὺβ δἀυχὶξ : βοπαῖὶ σθη5 Αἰιϊοᾶ, 56 συ 

Ταπὶ ῬγΌουΪ Α55Υ 115 ἀϊβδί θὲ ἴῃ Οδάαν δ : 

Ἑπονδίῖε5 υἰχὶ Μυβὶ5 Μοίθαρον διηΐοιιβ, 

ϑροϊαϊαβ ἡθπθγοα, ἀοοῖθ ΜΕΈΠΙΡΡΘ, ἰμα5. 

ϑπὶ Θ γ05., οἱ φυϊὰ ἴαπὶ} Μαπάυβ τηον ΤΑ! ἢιι5 τιπᾶ 

Ἐδὶ ἄοποιβ : 'πὰ ΒΟμΝΪπαπῚ σϑη 5 ΟΥἾΘῸ οἰ 08. 

15[α νἱοθαὶ ταπια!ὶ τα] .}}15 650 78 πὶ ρναν 5. ΔΏΠΪ5 



γήρι γὰρ γείτων ἐγγύθεν Ἄξῥεω. 
ἅ με τὸν λαλιὸν χαὶ πρεσθδύτην προτιειπὼν 

χαίρειν, εἰς γῆρας καὐτὸς ἵχοιο λάλον. 

“418. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

 Πρώτα μοι Γαδάρων χλεινὰ πόλις ἔπλετο πάτρα, 
᾿ς ἤνδρωσεν δ᾽ ἱερὰ δεξαμένα με Τύρος- 
ἸΝ εἰς γῆρας δ᾽ ὅτ᾽ ἔδην, ἃ καὶ Δία θρεψαμένα Κῶς 
ο΄ χἀμὲ θετὸν Μερόπων ἀστὸν ἐγηροτρόφει. 

Μοῦσαι δ᾽ εἰν ὀλίγοις με, τὸν Εὐχράτεω Μελέαγρον 
᾿ς παῖδα, Μελητείοις ἠγλάϊσαν Χάρισιν. 

419. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ς ἈἈτρέμας, ὦ ξένε, βαῖνε" παρ᾽ εὐσεδέσιν γὰρ ὁ πρέσ-- 
ο΄ εὕδει, χοιμηθεὶς ὕπνον ὀφειλόμενον, ἰόυς 
᾿ς Ἐὐχράτεω Μελέαγρος, ὃ τὸν γλυχύδαχρυν [ἔρωτα 

χαὶ Μούσας ἱλαραῖς συστολίσας Χάρισιν" 
᾿ς ὃδνθεόπαις ἤνδρωσε Τύρος Γαδάρων θ᾽ ἱερὰ χθών" 

Ε ΝΣ δ᾽ ἐρατὴ Μερόπων πρέσδυν ἐ ἐγηροτρόφει. 
᾿ς Ἀλλ᾽ εἰ μὲν Σύρος ἐσσί, Σάλαμ- εἰ δ᾽ οὖν σύ γε Φοῖνιξ, 
᾿ Ἐ Ναίδιος- εἰ δ᾽ “Ἕλλην, Χαῖρε" τὸ δ᾽ αὐτὸ φράσον. 

420. ΔΙΟΤΙΜΟΥ͂ ΑΘΗΝΑΙΟΥ͂. 

᾿ Ἐλπίδες ἀνθρώπων, ἐλαφραὶ θεαί ---- οὐ γὰρ ἂν ὧδε 
Λέσθον᾽ ὃ λυσιμελὴς ἀμφεχάλυψ᾽ Αἴδης, 

᾿ ὅς ποτε χαὶ βασιλῆϊ συνέδραμε, ---- ναὶ μετ᾽ 

: χαίρετε χουφόταται δαίμονες ἀθανάτων. 

τς Αὐλοὶ δ᾽ ἄφθεγκτοι χαὶ ἀπευθέες, οἷς ἐ ἐνέπνευσε, 
Ἷ χεῖσθ", ἐπεὶ οὐ θιάσους ἱερὸς οἵδ᾽ ̓ Αχέρων. 

421. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Αἰνιγματῶδες. 

᾿Ερώτων 

Α ,’ ᾿ Α' γφῳΐι ᾿Ὶ Ἁ Υ͂ ᾽’ Πτανὲ, τί σοὶ σιδύνης, τί δὲ καὶ συὸς εὔαδε δέρμα: 
' χαὶ τίς ἐὼν στάλας σύμθολον ἐσσὶ τίνος : 
τ. 3 ΕΣ ᾽ ΄ , δ ς ΄ , τ οὗ γὰρ ἼἜρωτ᾽ ἐνέπω σε --- τί γάρ; νεχύεσσι πάροιχος 

ο΄ Ἵμερος; αἰάζειν ὁ θρασὺς οὐχ ἔμαθεν --- 
δ οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ αὐτὸν ταχύπουν Κρόνον᾽ ἔμπαλι γὰρ δὴ 

ΘΟΑΡῸΤ γΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΆΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 309 

βϑηθοίαἐϊβ συὶρρα ΥἹοῖπιιβ 65ὲ ρυορίπασαβ Οἴοο. 

564 τὴ6 σάγγαυπι δ γϑίθ!ατη Ὁδ]-ΔΠοοαίαδ. ποσὶ σορδο 

γαϊθ, δὰ βοπδοίαΐθιῃ δὲ ἱ ἶρ856. ῬΘΥυθμΐδ8 ΘΑΥΡΌΪΆ πη. 

418. ΕΙΌΞΡΕΝ. 

ῬεΙΠ. τη τη ΟΔἀΔΙΌΓΌΤΩ οἰδγα ὉΓῸ5 (αἰ ρμαίτία, 

ΥἱΓΌΤη δυΐθμῃ οἰΐδοϊξ βαογὰ δχσθρέμμ πὶ ΤΎΤῸΒ: 

δα βοπθοίΐδιη υ8γῸ ζαμπὶ δοοδϑϑὶ, 48:8 δἔ Ζόυϑτη αἰυϊέ 05 

ΓΘ ΦΌΟΖΕΘ δα βετρίαστη Μογορίθιι5 οἴγϑγα ἴπ-βϑηΐο παυΐτὶ- 

Μυβῶθ Ὑ6ΓῸ ἱπίθι βᾶιο08 μη6, Επογαῖ8 Μοίδαστατη [Ὑξ. 

Ρυθγυμῃ, Μοϊοίοὶβ δχογπαγαπηΐ. αγδ 8. 

419. ΕΣ;ΞΡΕΜ. 

Τδοῖΐθ, ΒΟΘρ65, ἱηστθᾶσγ : ἰπΐδ ιν ῥὶο8 ΘῃΐΠῚ 56 Π6Χ 

ἀοττηϊξ, βορί 8 βοηπο ἀθθϊΐο, 

Ἐπογδίῖβ ἤἰζιι5 ΜοΙθᾶσον, φαΐ ἀν]ς68- Θ᾽ οἰ οπέοτη- Ἰδοῦ πγᾶ5 

εἴ Μυ885 ΒΥ θ5 οοπἸπηχὶξ Οὐδ : [ΑΙΠΟΓΘΠῚ 

4ύθτη ἀθογαμη-Π]1ὰ υἱγαγη-οὐΐθοῖ Τ γτιιβ Οδἀδγογαμη 6 ξᾶογὰ 

Οὐ5 δ᾽ΐθῃι διηδία 5ϑθ5 ΜΕΓΟΡΌΤΩ 5οπθη] δ] εξ. ἰΐοττα, 

ϑοα 5ὶ χυϊάδιη ΞΓΒ 68, ϑδίδγη ! εἴ γθγοὸ ἰὰ Ῥῃαηῖχ, 

Αὐδοηΐ ! οἵ 5ῖ σγόθουβ, ΟἼ ΘΓ ! ἰάθη υθτὸ δὲ ἐπ ἀἰοϊίο. 

420. ὈΙΟΤΙΜΙ ΑΤΗΕΝΊΕΝΒΙΒ. 

5065 ΠΟΙΩΪΠΌΠΙ, ΘΥ65 ἀθὲ --α αἰδέδγ' δηΐπ) ποὴ [ΐ8 

1 ΒθΟΠΘΤΩ ΓΊΘΠΙΠΓΔ- 80 ΠΥ 6 η8 ΘΟ ἀἰββοξ Ογοῦβ, [τἰθὰςξ 

ααΐ οἸἵπι δὲ γτϑβθπη- ῬΟυβάγιτη οαυδῃδέ --- 58Π6 ΘΠπὶ ΑἸηο- 

γαϊοίθ Ἰθυ ββί πιὰ πυτηΐηδ ἱπέου - τημηογίαϊθ9. [ἰπ|πυϊξ, 

Ῥὸ5 υϑτο,, {{ 28 πηαΐθο πϑαὰο αηιρίϊιι5 δυϊξοθ, 465 οἰΐην 

Ἰδοεῖς,, φαοπίδτη πο ποΥΪέ βδ᾽ ἐδέϊοποϑ 5ᾶσοῦ Ασἤθγοη. 

451. ΜΕΒΕΑΟΘΒΕΙ. 

“Ἐπὶρτηδίϊοαμπι. 

ΑἸΊσογ, φυϊὰ ΕἸΡὲ γϑπδθυ μι, φυϊὰ δαΐθτη δ ἀρυὶ ρἰδοῦΐὶ Ρ6]- 

οἵ φυϊβ 'ρ56 5ΐ6 125. Ξυ τ ΟΠ) 658 ΘΟ αΒΠΆΓη 9 [15 

ΠΟῚ Θηΐτ ΑΓΊΟΓΘΙΩ αἶοο ἴδ -- φαυϊά Θηΐγὴ ὃ ἃΠ τηογἔα 5 δοοο ἃ 

Οὐυρίάοῦ σοιθγο ἀυᾶδχ 16 πο αἰαϊοῖέ --- 

ΠΘΩῸ8 58η6 Θὕτη γϑϊοοϊροάομ βαἰΌΓΠ ΠΩ : οοπέγᾶ ΘηΪΠῚ Ξ8Π6 

ἸΏΞΟΡΊΡΟ ; πιουίϑτῃ ἀπῖρρε βεηδοὶᾶ ΡΓΟρε εβί. 

Αἱ φυϊουμηααξ 5επαπὶ πιδ ἤθπηο βάίνεγε ἰοαυδοθπι 

᾿Φυββευῖξ,, ᾿ρ56 βεπεχ ἢδὶ εἰ ἴρϑεὲ Ἰοψυᾶχ. 
419. ΕΌΒΡΕΝ, 

Ἴ ; ἄἶε 56 ἴρεο. 
᾿ Φυΐϊπβαυϊβ 65, 1 ρἰαοϊάε : ουθαὶ Βΐς οὰπὶ σεπίθ Ρίοσαπι 
: Ἑαϊδ}ῖ ἀοπηῖταβ πε πιθτὰ ΞΟΡΟΙῈ 8ῈΠῈΧ, 

Ἑυοσγαῖεὶ Με θαβε, ποῦ οὐἱ ἀυ]οῖα ΡΙΟΓΔἢ5 
Οταϊδααε εἰ Μυβξ σταπάς ἀβάθγα ἄβθοιϑ : 

Οαἱϊ ἀϊνῖπα Ὑγτοβ ἰανεπὶ Θδάδγυπιαιε βδογαΐα 
ὕτ5 ἀεάϊι εἰ Μεγοραπι (05 δἰἱπιθηία 56ηϊ. 

ϑὶ ΘΥΓῸΚ ΕΓΡῸ, ϑ8]8πὶ: 8ἱ Ῥμαπίχ, Αὐάοηϊ : Ομῶγε, 
81 Οτγδεου : 5ε4 ἰάοπι ἴὰ 4υοχις τες τ ]Ἐ]. 

ἄϊξζο. ΨΙΟΤΙΜΙ, 

«ἀεπεπϊεηςὶς, ἱοριειὶς ΑΙ. 

ϑρεε Βοχΐπατη,, σεσγα ἴα! Ἰδοῖα πυμπλῖπα : πἰ 5ἰηῖ, 

ΐ ἈΝΤΗΘΙΟΟΘΙΑ, 1. 

Νοη ἴΐα ππης 1,65 ἴιπὶ Π]5 ἔδσιιβ ἀρυρεγεῖ : 
1 εβθαμπι ργεβοῖριο 416 πὶ τὰχ ἀγάοθαξ ἃπΊΟΓα. 

116 Ἰονθβ ποθὶ5, αἷι ργοοιυὶ [6 Πεῷ. 

Τιθῖα ἐσ 6115 551} 6, 1,.65}06., ͵ᾶδετα: 
Ναιηχια Ασἤθγοιι πὸς ἀππαὶ ΘαΥΠΉΪΠ8., ΠΕ ΟΠΟΤΘδ3. 

421. ΜΕΙΈΑΟΘΒΙ, 

εἷς “6 ἷρδο, απὶρπιαίῖοο. 

Αυο ρεππαῖα ΕΠ01 γνοπάραϊα, ΡῈ }}15 εἰ δρυΐ, 

Οὐειηχαθδ ρῈῚ ᾿μάϊοῖαπι ἴά]6., ΘΟ αμηπᾶ,, ποίας ἢ 
ΓΝΟΩ 685 ΑΠΊΟΥ οεγῖθ,, ΤῈ6 [πάϊο6Ὲ ; πᾶπὶ ἔυριῖ ἀπ Ὀγᾶ5 

ΠΏΡτΟΡα5, εἰ ᾿εβϑσ5 εὐθγα ποὴ ἐϊάϊοῖ!, 

Νες Τειηριι ἴα ογθάο πιδρὶβ, πᾶπὶ μ]υγίπια σεγὶ 
25 
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δά 

χεῖνος μὲν τριγέρων, σοὶ δὲ τέθηλε μέλη. 
Ἀλλ᾽ ἄρα, ναὶ δοχέω γάρ, ὃ "γᾶς ὑπένερθε σοφιστὰς 

ἐστί" σὺ δ᾽ ὃ πτερόεις, τοὔνομα τοῦδε, λόγος. 

Λατῴας δ᾽ ἀμφῆκες ἔχεις γέρας, ἔς τε γέλωτα 
χαὶ σπουδὰν, καί που μέτρον ἐρωτογράφον. 

Ναὶ μὲν δὴ Μελέαγρον δμιώνυμον Οἰνέος υἱῷ 
σύμδολα σημαίνει ταῦτα συοχτασίης. 

Χαῖρε καὶ ἐν φθιμένοισιν, ἐπεὶ καὶ Μοῦσαν ρωτι, 
χαὶ Χάριτας Σοφίαν τ᾽ εἰς μίαν ἡρμόσαο. 

42». ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂. 

Τί στοχασώμεθά σου, Πεισίστρατε,, χἴον δρῶντες 

γλυπτὸν ὑπὲρ τύμδου χείμενον ἀστράγαλον; 
ἢ ῥά γε μὴ ὅτι Χῖος; ἔ ἔοικε ὑκῇ ἤ ῥ᾽ ὅτι παίκτας 

ἦσθά τις, οὐ λίην δ᾽, Ἂ ὙαῤΣ, πλειστοθόλος : 
ἢ τὰ μὲν οὐδὲ σύνεγγυς, ἐ ἐν ἀχρήτῳ δὲ χατέσῤης 

Χίῳ; Ναὶ δοχέω, τῷδε προτηγγίσαμεν. 

428. ἈΝΤΙΠΆΤΡΟΥ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Τὰν μὲν ἀεὶ πολύμυθον, ἀεὶ λάλον, ὦ ξένε, κίσσα 
φάσει, τὰν δὲ μέθας σύντροφον ἅδε χύλιξ, 

τὰν Κρῆσσαν δὲ τὰ τόξα, τὰ δ᾽ εἴρια τὰν φιλοεογὸν, 
ἄνδεμα δ᾽ αὖ μίτρας τὰν πολιοχρόταφον" 

ποιάνδε σταλοῦχος δὸ᾽ ἔχρυφε Βιττίδα τύμύος 

Τ ἱμέα ἄχραντον γυμφιδίαν ἄλοχον. 
ἌἈλλ᾽, ὦνερ, καὶ χαῖρε: χαὶ οἰχομένοισιν ἐς ἅδαν 

τὰν αὐτὰν μύθων αὖθις ὄπαζε χάριν. 

424. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

α. Μαστεύω τί σευ Ἅγις ἐπὶ σταλίτιδι πέτρα, 
᾿ ΔΛυσιδίκα, γλυπτὸν τόνδ᾽ ἐχάραξε νόον" 
ς; ι ᾿ κ 4 1τἸ 4} , ἁνία γὰρ καὶ κημὸς, ὅ τ᾽ εὐόρνιθι Τανάγρα 

οἰωνὸς βλαστὼν, θοῦρος ἐγερσιυάχας, 
᾿) 5 ’ ε “ ν οὐχ ἅδεν οὐδ᾽ ἐπέοιχεν ὑπωροφίαισι γυναιξὶν, 
ἀλλὰ τά τ᾽ ἠλακάτας ἔργα τά θ᾽ ἱστοπόδων. 

β. Ῥὰν μὲν ἀνεγρομέναν με ποτ᾽ εἴρια νύχτερος ὄρνις. 
ἁνία δ᾽ αὐδάσει δώματος ἁνίογον" 

ἈΝΤΗΟΘΠΟΘΙΔ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

16 ορρίο-βϑθηθχ, ἀν ΥΘΙῸ υἱβοηΐ τοι γᾶ. 

564 υὔψαθ,, πῶ ρμιΐο δηΐμη, αὐἱ ᾿ασηθτὰ 800 1, βορίνϊοίδ΄᾿: 
δβί, ἰυαπι6. Αἰ ΐσογ, ΠΟμ θη ̓ υιι5, ϑϑυηο. ἀϑεπαό ται 

1μαἰοηἶδο δυΐθιι ἃπΟΘρ8 ΠΔ)65 Τλππ8 (τϑηαϑεζι), οἱ δὰ 

οἵ 56}188- 68 δρδοίαη, ἴο 58 οἵ δὰ γϑυβιαμι δγηδίουϊιμ. 

Ργοΐδοΐο 88πη6 Μρίθασγιπὶ Θορποιηΐποιι (ΕΠ ποὶ Π]ΪῸ 

ΒΥΠΊΠ0]8 5 ση Ἰοδηΐ πο γϑηδίοηἰβ-ρτὶ. 

γ 16 οἴϊδιι ἴῃ πηογίαϊβ, αυΐὰ οἵ Μαβᾶπι ΑἸιονΐ 

οἵ Ογδίϊαβ βαρ θη Δυη τ ἱπ-Ππ πῇ ΘΟρΡΟ]Υ β(}. 

422, ΤΈΕΟΝΙΠΕ ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ. 

Ουϊὰ οοη)ϊοίοτηι8. ἀ6-ἴ,, Ρ δἰβίταϊθ, ΟσΒίατα σου μθη 68 

ΒΟΌ]Ρίσμη ΒΌΡΘΙ ἔπλ}}0 Ροβί παν ἐΔ] υ [ρα Ἰπι50. 

ὈΓΓΆΤΉΠ6 4ιοα ΟἸΝἶ 118 αυ! θην ΘΡὰΒ ἢ Ὑ θυ δι μη }}6- 658 ϑηΐμη. Απ 

οἰδ8., 564 ΠΟῚ ὨΪΠῚΪ8, ὁ ῬΟΠ6, τη] μαποίδ- δ οῖθη5 

8) ἢέο υϊάθηι ὩῸΠ ῬγΟρί πιὰ 0670, 564 ἴῃ τη ΤῸ οχϑέϊης- 

ΟἸἶο» Νὼ δυΐιμπηο, ποροθ τη 40 ἐοἰἰσίπηιβ. ὀ [Τ{|5-08 

499. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΒΙΌΟΝΙΙ. 

δὴ 8416 ὙΘΙΒΟΒΔΙ, ὈΒΩΊΘ ΘΑΥΓΙΪΔ ΠῚ, ὁ ΠΟΒΡΟΒ, Ροᾶ 

αἰοοξ, οουϊοίαίὶ γϑγοὸ δααϊοίαπι Ὠΐο οα]ῖχ : 

ΟΥ̓ΘΒΒΔΠΊΠῈ6 βασι (0. οἵ Ἰδηὰ ἸΔΡΟΥ 5-ιηδηΐθιη., 

Υἱ δ 16 ΤΌΓΒι15 ΤηΪ 5 οΔηδιη- ἴθι ροΓᾶ : 

ἰ]οῖ η06 ἶο οἰρρυχα Βα οη8 οοπάϊαϊξ ΒιΕ ἄδην {ἀπ 5, 

ΤΙπηθϑ ἱποουτιρίδπι ΘΧ-ῬῈΘ]}18 ΘΟΠ  ασθμη. 

568, ὁ Υἱγ, οἵ γδ]6 οἵ 118- "401 ουαηΐ ἱ ἴῃ ὉΥΟΠῚ 

ΘΔ ΠΘΠῚ ΒΘΥΠΊΟΠΕΙΠῚ ΓΌΓΒΙΙΒ Ἰαγρῖγο σγδίϊδηη 

424, ἘΣΌΒΌΕΜ, 

α. Θυθῖο φυϊά-γο]6ὴ5 ἕὰο Ασὶϑ ἴῃ εἶρρο Ἰαρίάθο, 

Τιγβιαϊοθ, βου!ρίαπι ἤδη Θχαγαυῖξ βθηΐθη ἰἅτη ; 

Πα θθ πὰ Θηΐτη οἵ οδρ  ϑίγα μη, οἵ ἴῃ-Ῥγθϑίδηξ -6Ά}}}5 Τπδρτὰ 

8165 πδίιι, ηροίποϑαβ ὀχοϊξαϊου- ρα ρβηδγιιπι ̓  [ι5; 

0} Ρ]δοθραΐ πϑάαθ οοηγθηΐοθαΐ ἀομ βάθη θα 8 μια] ουῖ- 

568 οἵ 6011} οροτὰ δὲ ἔθχίου! - πλδ}}- ροάαπι. : 
ὃ. ἘΞ βοιῦπο αυϊάθηῃ Θχοϊζαΐδιη πὴ δὰ ᾿δηϊποῖαμι ποοίαγα 

Βάθοηᾶ δαΐομι ἀϊοοί ἀόιυ8 γϑο στα : [ἀν]5, 

ϑθοι!α ἰοπηρα5 πασαῖ., τὰ Πα ν 6 η}}6. Υ] 168. 
Δ ΡΟΙΤ5 ἰ6}}5 Πομλπ θαι ἰθρὶὶ δῖα ἀἸβθυτι ὃ 

Τὰ ΠΟΠΊΘῊ ;, 56 Π10 ῬΘΠΏΪΡΟΡ, δἦ1ι5 ΘΓἃϑ : 
ιν θηεῖχιιθ ἔπ: ΡΣ νἱβ», 5611 86} 18 πα] δῖ 

ὅ6ιι ]οοα,, πιαίθυϊδιη βῖνα Οτιριάο ἀλραϊ. 
510 ΤΘΟΥ : ΟΕ ΙΔ ποπθη Μοϊθασνθ σοι θὰ : 

Ηοο ἀοιγδοία 5ι1 ἴθυσονὰ ἔαἶνα ἀοοθηῖ. 
ϑαἶνε πᾶς οἰϊαπι υἱἱᾶ ἀδἰιποῖιβ. ΑἸΠΟΥΪ 

Ναὶ ἴτὰ πηθη5. Μιβα5 πηϊβοι εἰ ΘΠΘΓΕΒ. 

422. ἹΕΟΝΙΠῈ ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ, 

Ἐβ56 4υ1ἃ πος ἀϊοᾶπι, Οἰἴο, Ρἰβἰβίναιθ, ἰαοία 

Αϑρίοῖο ἴά!απὶ ααοά πὰ Βυβία βιρον ἢ 
Δ ἀιοά ΟἸηλιι5 ΘΡδ5 ἢ ἔας "8 μος αιιῖ5 οὐθάθυθι, ἀπ αυοᾷ 

ΓΒΟΙ ΘΓἃ5 ἢ δὲ Π0ὴ ἃ16ὰ ἴαυδῖα {0}. 
Δἢ γγοουῦ! ἢθο ἀθθιμξ, ΟἸΪ 5θὰ οορία τἰηὶ 

ΤῸ πιεγ811 ἢ Ὑθυιν 105. [δ ιϊρ 556 ραῖο. 

ἀλ3. ΑΝΤΙΡΛΤΕΙ ΒΙΠΟΝΙΙ. 

Ηῶς 16 ρῖοα Ἰοχυὰχ ἰϑβια ἐν 6556 Ἰο τ 6}, 
᾿Αβϑιθιδῃαιο π]ΘΕῚ ἀπο 115 δῖα οα ΠΧ ; 

Ῥεηβᾶ ἰδ ου  γδ πὶ ; Οὐ βϑαπὶ 56 Πι185 ᾿πἰἸοαΐ ΔΡΟΙΒ ; 
ΤΟΙΡΟΓὰ ΡΓδ 56 Ϊ0 σᾶ Π}116}}ὰ ποίαϊ, 

ὙΑ 15 δγαπὶ ΒΕ 015, ΒΌΡΟΙ ᾿δθ6 οἷ βίγαοῖα οο απ ηᾶ οϑὶ : 

Ναυρία: φυϊάθηι ΤΥ Π16]65 [πὸ 566 τι88 ἔμ]. 
Ὑιν πλ]ἶ ΘΓ γα ]6 : ἰδηἴπαηιὶ ΤΟΡῸ., 4ἴ5641ι15 δα ΟΥΟΙΩΣ 

εποιῖς, μυϊς αἰιᾶπὶ ἀὰΐ ἔα]! ἀἃ νϑηϊᾶπι. 

- 

ἀδά. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ, 

Τῖο τῊ]Εΐ (15 ΒΟ ρ511 τ65. σου! πιὰ κἴσηα, 

Τγβιάϊοα,, ἴῃ οἰρρὶ ΠΙΑΡΊΠΟΡΘ., 4υῶ50,, ἰπ]} 
Απῖο ἀΐθπὶ ρθη515 ἰῃἰθηΐϊδμη ΡΘΡΎ 51} 165, 

Εἰ πιὸ τϑοιυ οὶ ἴθ: Πα! λοηα ἀοηλι15. 
Νοο πἰπηῖπὶ πόάιθ νάπα ἰοαι} ἀἰἀ᾿οἶ556. ΟΡ Ιβῖρο 

ΤΠάΙ ΟΡ, δηλίαιιο ΠΊΟΓῈ (υ0115 ἀπηδι δ, 
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ἄρ ἀρ ΕΒ ΘΑΡΌΤ ΥὙἹ|. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

ς πτσὴς δ᾽ ὅδε χηυὸς ἀείσεται οὐ πολύμυθον, 

ἸΝΌ στιν, ἀλλὰ χκαλᾶς ἔμπλεον συγχέας. 
ἂν» ὯΣ 

. 4235. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μὴ ὌΝ μάστιγα Μυροῦς ἐπὶ σάματι λεύσσων, 
γλαῦχα, βιὸν, ,αροπὰν χᾶνα, θοὰν σχύλαχα. 

Ῥόξα μὲν αὐδάσει με πανέντονον ἅγέτιν οἴχου, 
ἃ δὲ κύων τέχνων ἐμέο χκαδομέναν᾽ 

5 μάστιξ δ᾽ οὐχ δλοὰν, ξένε, δεσπότιν, οὐδ᾽ ἀγέρωχον 
δμωσὶ,, χολάστειραν δ᾽ ἔνδικον ἀμπλαχίας-" 

χὰν δὲ δόμων φυλαχᾶς μελεδήμονα᾽ . τὰν δ᾽ [ἄρ᾽ ἄγρυπ- 
γλαὺξ ἅδε γλαυχᾶς Παλλάδος ἀμφίπολον. νον] 

Τοιοῖσδ᾽ ἀμφ᾽ ἔργοισιν ἐγάθεον" ἔνθεν ὅμευνος 
᾿ τοιάδ᾽ ἐμᾷ στάλα σύμόολα τεῦξε Βίτων. 

426. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

α. Εἰπὲ, λέων, φθιμένοιο, τίνος τάφον ὁμοιδέδηνως, 
βουφάγε: τίς τὰς σὰς ἄξιος ἦν ἀ ἀρετᾶς; 

β. Υἱὸς Θευδώροιο Τελευτίας, ὃς μέγα πάντων 
φέρτερος ἦν, θηρῶν ὅσσον ἐγὼ χέχριμαι. 

Οὐχὶ μάταν ἕστακα, φέρω δ᾽ ἔτι σύμδολον ἀλκᾶς 
ἀνέρος" ἦν γὰρ δὴ δυσμενέεσσι χίων. 

421. ἈΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

ἍἋ στάλα, φέρ᾽ ἴδω, τίν᾽ ἔχει νέχυν, ᾿Αλλὰ δέδορχα 
ΠΑΡΉΝΝν μὲν οὐδέν πω τμαθὲν ὕπερθε λίθου, 

ἐννέα δ᾽ ἀστραγάλους πεπτηότας᾽" ὧν πίσυρες μὲν 

᾿ πρᾶτοι ᾿Αλεξάνδρου μαρτυρέουσι βόλον, 
᾿ οἱ δὲ τὸ τᾶς νεότατος ἐφήλιχος ἄνθος, ΓΕφηόον, 

εἷς δ᾽ ὅ γε μανύει Χῖον ἀφαυρότερον. 
Ἦ ὗα τόδ τόδ᾽ ἀγγέλλοντι, χαὶ ὃ σχάπτροισι μεγαυχὴς 
χὦ θάλλων ὥόα τέρμα τὸ μηδὲν ἔχει; 

ἢ τὸ μὲν οὔ - δοχέω δὲ ποτὶ σχοπὸν ἰθὺν ἐλάσσειν 
ἰὸν, Κρηταιεὺς ὥς τις ὀϊστοθόλος. 

Ἧς ὁ θανὼν Χῖος μὲν, ᾿Αλεξάνδρου δὲ λελογχὼς 

οὔνου᾽, ἐφηδαίη δ᾽ ὥλετ᾽ ἐν ἁλιχία. 
Ὡς εὖ τὸν φθίμενον νέον ἄχριτα χαὶ τὸ χυξευθὲν 

πνεῦμα δι᾽ ἀφθέγκτων εἶπέ τις ἀστραγάλων. 

438. ΜΕΛΕΆΓΡΟΥ. 
Εἰς ᾿Αντίπατρον τὸν Σιδώνιον. 

Ἃ στάλα, σύνθημα τί σοι γοργωπὸς ἀλέχτωρ 
ἔστα. καλλαΐνα σχαπτοφόρος πτέρυγι, 

ποσσὶν ὅφαρπάζων Νίχας κλάδον; ἄκρα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτᾶς 

βαθμῖδος προπεσὼν χέχλιται ἀστράγαλος. 
Ἦ ῥά γε νικάεντα μάχα σχαπτοῦχον ἄνακτα 

, 3 ᾽ ΄ . , κρύπτεις; ᾿Αλλὰ τί σοι παίγνιον ἀστράγαλος; 
πρὸς δὲ, τί λιτὸς ὃ τύμθος; ἐπιπρέπει ἀνδρὶ πενιχρῷ,, ᾿ 

ὄρνιθος χλαγγαῖς νυχτὸς ἀνεγρομένῳ. 

Οὐ δοχέω»- σχἄπτρον γὰρ ἀναίνεται. ᾿Αλλὰ σὺ χεύθεις 

ἀθλοφόρον, νίκαν ποσσὶν ἀειράμενον" 
Οὐ ψαύω χαὶ τῇδε“ τί γὰρ ταχὺς εἴχελος ἀνὴρ 

ἀστραγάλω; Νὺν δὴ τὠτρεχὲς ἐφρασάμαν᾽ 

 ρααϊπαμη Ὑ6γῸ ΠΟ σαρίβίγαμι οαπδέ ΠΟ ὙΘΓΒΟ δΠῚ, 
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ΟῚ ϑαγταΐίδτη, 56 ΡΌ]ΟΙ τὶ ΡΙθηδηη 5116ΠΈ}. 

425. ἘΨΌΒΘΕΜ. 

᾿ Νροβδίυροβοδϑ, Πδσθ!! τὴ ΜΙ υΥῦ5 ΞΌ ΡΟΥΘ θ πο οθυηθης, 

ποοίμδιηι, ΔΓΟΌΠΙ,, ΓΔΥΤΠῚ ΔΠΒΘΓΘΙΩ, Ὑϑοσθ ἐδί 8. 

᾿ Βασι φαϊάοτῃ ἀϊοοπξ τὴθ ομηπίπο -ἰηΐθηΐδπι γϑοίγίοθ μη ἀο- 

οδηΐ5 δυΐθπ ΡΌΘΙΟΒ ἱπσθητδ ΘαΓδηΐθηι: πη8, 

᾿ ἤδρο τ σθγὸ ποὴ ογαθηΐδηη, ΠΌ8Ρ68, ἀοτηϊπᾶμι, π66 ἀὰ- 

ΒογΥ 5, 568 οαϑεσαίτίοοιη ᾿υϑΐδιη μϑοσδίοσυμη : [Τὰ 

᾿ ρἔ δηβοῦ ἐδεΐογαχγῃ οὐίοαϊες ουτίοβδπι ; ἀπ 6 ̓Π5ΟΠΉ ΘΙ 
ποσΐαδ ἢδὸ οσορϑῖς Ρα δα ΤΣ 5ΊΓΔΡΙ. 

᾿ Τα θυ ΟΡογθα5 σαυάθθαμ : ὉΠ4 6 σΟΗΒΟΥΞ.Ἰθοξὶ 

[Δ]18 Τη60 ἱπεοῖρρο 5υτηροῖα βέγαχὶξ Βιίοη. 

420. ΕΣὔυ[ΒΕΝ. 

α. Ὄϊς, 160. τιουΐυϊ συ αβηδηιν [γα] τη 583 ΒΟΥΎΔη5, 

Βουτη-νογαΐῖου ἢ 4υΐβ πα αἴσηυβ (αϊξ υἱγίαΐο ἢ 

δ. ἘΠΙῸς Τποοάοτὶ Τοϊθα 5, φαΐ Ἰομσ6 ΟΥΩ ΠΊΕ. 

ΡῬγοβίδπεου ογαΐ, ΒΘ αἷβ φαδηξιμι 660 ργδίαΥ 6 ΘΘΉΒΘΟΓ. 

Νοη ἱποᾶβϑατη βίο, βοὰ ἔργο δᾶδιιο βυτηθ ΟΠ ΤΟΒΟΓΙΞ 

αἰγὶ : ογαΐ δηΐπι ργοίδοίο μοβε θα 5 ἰθο. 

427. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

αἴρραβ πῖς, 56 υἱάθαμπι, {αθιη μδθθαΐ τηογέμιαμῃ. 56 ΟΟγπῸ 

Εξυϊατα φαϊάθπα πυϊαπι ἀβάαδπι ἱποίβα μι ΒΌΡΟΥ Ἰαριάο, 

| πούϑῆι υϑγὸ ἰαἷοβ ἰδεΐοβ : φυαογατῃ φυδίξιον φυϊάθιη 

Ρτῖπεὶ ΑἸοχαπᾶτὶ ἰοβίαπίων Ἰδοΐαπι, 

Ἢ ΔΠΠ δαΐοτα Ἰανοηξαεῖβ ἰῃ-Ῥυθογίαΐθ ἤόγοπι, ἘΡΒθθαμ, 

πἀπὰϑ τοῖο ἢΐς ἱπαϊοαξ Οπΐυτα αείτεηι ἔθη ΙΓ τη. 

᾿Αη ἰρίξατ μος πυποῖαπξ : εἴ 56 ΡΊΓ5 τηδ ΠΌΠ- ΒἸΟΥΙΔΗΞ, 

οἱ Ποτοης-ανοπέιξ, ργο- τουτηῖπο πἰ ατὴ Βαμοῖ ἢ 

4 Ββοοαυϊάδιη ποη --- 568 αὶ υἱἀοογ-ΤῊΕΐ ἴῃ ΞΟΟΡΌμῚ ΓΘ Ο- 

βδρι απ, Ογθξοιβ τξ βαρίεξατῖαβ. [[ἅσῃ τηἰββαγιβ- 550 

Εταξ ἢΐς τηογΐαθβ Ομΐα5 φαϊάοπι, ΑἸοχδπατὶ δαΐθμῃ βου 8 

ποιηθῃ, δἔ δρῃθθογατω ἀθοοϑβὶξ ἴῃ οοἴδίε. 

Οὐδᾶπι 50] ογίογ τηοτίσαπι δἀο]οβοθπίθπι οᾶϑα οἵ 1η-4168- 

ΔηΪπιδ πὶ ῬΘΓ τημΐο 5 Ἰοοπέιι5:6δί ΔΙ χαΐβ 8105: [Ἰυβᾶχῃ. 

428. ΜΕΠΕΑΘΕΙ. 

1η Απιίϊραίτυπι δἰ ἀοηϊαπ). 

αἷρρα, βυμθοίαπη φαράπδπι 65 φιῖ ἴῃ -ἔθ [ΟΥΥ 5 βΆ}1ὰ5 

βἰαξ, ραγραγοα βοθρίΓΌΓΩ- ΘΘΓΘΗΒ ἴῃ ἃ]8, 

Ῥϑαϊθιβ Δα ΌΓοΙι5 ὙἹΟίοΥΙδΒ ΓΑτη θη ᾿η-Θχίγθιηΐβ δυο 88- 

Βαβὶ Ιἀρϑιϑ γϑοϊπδίαβ-θβέ ἴδ}5. ΓΡΕΥ 'ρβἃ 

Ἀπ δὐρο υἱοΐογθηι ρασπὰ 5οθρίΠ Θγαπι με ποΙΡο τα ᾿ 

ἰορῖβ9 56 συν ΠῚ ᾿πἀΐοττιτα [απ 

᾿πϑαρογααθ, φαϊὰ οὐ ἑο πα ΐβ ζυτηα]α8 ἢ ΘΟΠΥΘΆΣΕΥΓΟ Θθθ πο, 

58}}1 οἰδησουῖθαβ ποοΐα δχοϊξαΐο. 

Νοη δυΐάπιο : Ξοθρίγιπι θηΐτῃ ποραΐ. 56 ἕὰ (615 [1] 

Ἰποίαΐογοιη- ΡΥ ϑοτη Ξ-οὐπδέππι, υἱείογϊδμι ρα ϊθ8 φαῖτο- 

Νοη αἰξίπσο πο86 5ἰς : φαϊὰ φηΐμπηι υδῖοχ 51 πη}}6- μαρθέ Ὑἱγ 

ἐαπη-ἔ8]0 ἢ ΝΌΠΟ 58η6 ὙϑΓΠΠῚ ΘΧΟΟΡΊΙΔΥΪ : 
2. 
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φοῖνιξ οὐ νίχαν ἐνέπει, πάτραν δὲ μεγαυχῇ 
ματέρα Φοινίχων, τὰν πολύπαιδα Τύρον" 

ὄονις δ᾽, ὅττι γὸς ἀνὴρ. καί περὶ Κύ ὄρνις δ᾽, ὅττι γεγωνὸς ἀνὴρ, καί που περὶ Κύπριν 
πρᾶτος χὴν Μούσαις ποιχίλος ὑμνοθέτας. 

Σχᾶπτρα δ᾽ ἔχει σύνθημα λόγου : θνάσχειν δὲ πεσόντα 
θ Ἁ ιἢ ν 3 ,ὕ ᾿ 

οἰνούρεχῆ, προπετὴς ἐννέπει ἀστράγαλος. 

Καὶ δὴ σύμόολα ταῦτα" τὸ δ᾽ οὔνομα πέτρος ἀείδει, 
ἈΝΤΊΠΑΤΡΟΝ, προγόνων φύντ᾽ ἀπ᾽ ἐρισθενέων. 

429. ΑΛΚΑΙΟΥ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ͂. 

Δίζημαι κατὰ θυμὸν ὅτου χάριν ἃ παροδῖτις 
δισσάχι φῖ μοῦνον γράμμα λέλογχε πέτρος, 

λαοτύποις σμίλαις χεχολαμμένον. Ἄρα γυναιχὶ 
τᾷ χθονὶ χευθομένα Χιλιὰς ἦν ὄνομα; 

- }] ᾽ὔ 3 , τοῦτο γὰρ ἀγγέλλει χορυφούμενος εἰς ἕν ἀριθμός. 
Ἢ τὸ μὲν εἰς ὀρθὰν ἀτραπὸν οὐχ ἔμολεν, 

ἁ δ᾽ οἰκτρὸν ναίουσα τόδ᾽ ἠρίον ἔπλετο ᾧ ιδίς; 
γὺν σφιγγὸς γρίφους Οἰδίπος ἐφρασάμην, 

Αἰνετὸς οὖχ δισσοῖο καμὼν αἴνιγμα τύποιο, 
΄ -» εκ. , ν»ν 

φέγγος μὲν ξυνετοῖς, ἀξυνέτοις δ᾽ ἔρεύος. 

480. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

'Γίς τὰ νεοσχύλευτα ποτὶ δρυΐ τἄδε χαθᾶψεν 
ἔντεα; τῷ πέλτα Δωρὶς ἀναγράφεται: 

πλάθει γὰρ Θυρεᾶτις ὃφ᾽ αἵματος ἅδε λοχιτᾶν, 
χἄμες ἀπ’ ᾿Αργείων τοὶ δύο λειπόμεθα. 

Πάντα νέχυν μάστευε δεδουπότα; μή τις, ἔτ᾽ ἔμπνους 
λειπόμενος, Σπάρτᾳ χῦδος ἔλαμψε νόθον. 

Ἶσχε βάσιν. Νίχα γὰρ ἐπ᾽ ἀσπίδος ὧδε Λαχώνων 

φωνεῖται θρόμόοις αἵματος ᾿Οθρυάδα, 
χὼ τόδε μοχθήσας σπαίρει πέλας. Ἄ πρόπατορ Ζεῦ, 

στύξον ἀνικάτω σύμῴολα φυλόπιδος. 

431. ΑΔΗΛΟΝ, οἱ δὲ ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Οἵδε τριηχόσιοι, Σπάρτα πατρὶ, τοῖς συναρίθμοις 
Ἰναχίδαις Θυρεᾶν ἀμφὶ μαχεσσάμενοι, 

αὐχένας οὐ στρέψαντες, ὅπα ποδὸς ἴχνια πρᾶτον 
ἁρμόσαμεν, ταύτᾳ χαὶ λίπομεν βιοτάν. 

Ἄρσενι δ᾽ ᾿Οθρυάδαο φόνῳ " χεχαλυμμένον ὅπλον 
χαρύσσει" « Θυρέα, Ζεῦ, Λαχεδαιμονίων ». 

Αἱ δέ τις Ἀργείων ἔφυγεν μόρον, ἧς ἀπ’ ᾿Αδράστου" 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΖΣ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 
ῬΔΙπηὰ ποη υἱοίουϊαμη δἰοχυϊξαγ, 56 μαίνῃ β ρου δὴν 

τηδΐγοπι ΡΠ ηΐοαμι, ἰουπαδιη-  ] ΘΥΌΓ τὴ ΤΎΓΌΠῚ : 

5418 ὙΘΓΟ, ΘΌΠη ὙΟΘΔΙ βίη πὰ Κιεΐ556. Υἱγαμι,, ἴδγο δἔϊδην 
ΡΠ ταῦτα οἵ ἴῃ Μιιβὶ8. νυΐιτη οδηΐογοιη. [οἶτοᾶ ΟΥριΐῃ 

Βοθρίγυμη ΡΟΓΓῸ σοβίαϊ βίβπαπι δου : Οὔ 55 6 Ἰαρϑιιμ 

ΤΩΘ]Ὁ-Ἰηδα στη, ΡΓΟΙαρϑιιβ ἀθοϊαγὰξ (α 188. 

“Ῥροίδοίο βυγίθοὶα Πδρο διε ; ΠΟΠΊΘΙ. Ὑ6ΓῸ Ροΐγα οἀπϊξ, 
ἈΝΤΙΡΑΤΕΌΝ, ΤΩ] ΟΣ 18 ργοσηδίαμη ροΐθη 1551 Πη15. 

429. ΑΙΟΖῚ ΜΙΤΥΠΕΝΕῚ. 

Ουθοῖο ἴῃ δηΐϊπηο 4υϑηη Ὁ ΓΘΙὴ Ὑἱοϊ πὰ -ὙἿδ 

θ18 ᾧ 5βοδιῃ ᾿ἰ ον ἂπη βου 1.51} ροίγα, 

ΒΟῸΪ]Ρίογατα οὔθ ]ο ἰποίβαμι. ΝΌπι πιο 

Βυμπιο οοπαϊίαο ΟΠ Π1Ὰ5. ογαΐ ποιηθη ὃ 

Ηοο δηΐπι δηππηοὶαΐ ουτηυ]δίαι5 ἴῃ ἀπ ἐϊΐ6 ΠΌΤΠΘΤΊΙΒ. 

Αἢ ἰὰ φυϊάθπι ἰπ γϑοΐδιη υἱᾶση ἤ0ἢ οϑίςΠΡΥΘΒΒΘΌΠΙ, 

86 ΤηΐΒογ 116 ας -ὨὈϊΓαΐ ΠΟΟ ΒΘΡΟΪΟΓατη ογᾶΐ ΡΗΙΡῚΒ᾽' 

πυο ΒΡ ἱηρὶ5 στίριο5. ΟΠ ἀϊρὰ8 ἱπίο!]οχί. ἶ 

1ιδυᾷο αἰρηι8 65έ αὶ Ὀἷπο δχοορί αν οηίστηδ βίσπο, 

Ἰυσοῖὴ φαϊάδπι βασδοῖ θα 8,, 5. {15 Ὑ6γῸ ποοίθι.. 

4830. ὈΠΙΟΒΟΟΘΒΙ94. 

Ουἱβ τροθηβ8- ἀοἰνδοία {πὶ μαἰο δρροπαϊ, 

Δ.ΓΠηἃ ἢ οὐ 5 ποηνῖηι Ροὶία ονῖοα ἱπβου ΙΓ ἢ 

ΡΙθηλ-6βί θπΐτη ΤΉ γγθαίβ πδθ0 677 βδησαΐηθ ἀρ θοίογαμπι 

οἴ πο8 οχ ΑΥρὶ Υἱβ πὸ ΒΡ ΓΒ {68 ΒΕ ΠΊΙ5. 

Ομληθιι του τὴ ἱπΤαΐγ ΟΠ] αρβαπ), πΠ6 4υἷ8, ἀδάμας 5ρὶ- 
τοι οί, ϑραυτίδο ἄθοιβ δοοθηάδί Βρυν μη. [τἂη8 

δἰβίθ σγδάυτγη. ἱοΐουϊα Θῃΐ μὴ ΒΌΡΘΥ ΟἾΥΡΘΟ ΐο ᾿δοοη θη 

δηυποίαΐαν οοδρυ]αίο βδηρσυΐηθ Οἰγ δῶ, 

οἵ φυὶ μοο Ἰδθογίοβο- ργαν ρα]ρίίαξ ἰαχία, ΑὮ Φυρ ον ἃτὸ 

ἀοίοβίαγο ἰηνιοίϑ ἱπαϊοὶδ δοίοὶ. [ποδίθ)". 

431. ἸΝΘΟΈΆΤΙ; οἵ ΠΟΠη}}} ΒΙΜΟΝΙΌΙΒ. 

Ηἰ ἰγθοθηΐὶ, ο ϑραγία ραίΐγία, οτη ἐο  ἀθ η- ΠΕΠΊΘΤῸ 

ΤΠΔΟΙ 415 ΤΉ στα Θοηργαβϑὶ, 

6011 ποη νουΐθηΐθβ, δὶ ρϑαΐβ γϑϑερία ργΙ πη θα 

οοηβεϊ αΐπγι5, [Ὁ] οἱ υἱΐδτη ᾿ἸΖαΐτηι8. 

Μδβου]ο δυΐθτα Οὐ γγδᾶδο βδησοΐηθ Ρἱοΐαμη βαιίαη) 

ῬτΓοοΙδπιδΐ - « ΤΗγτοὰ 65, ο Τρίτον, 1ιΔορἀοοπιοπίογαμι. ». 
51 αυΐβ ἀυΐθηι ΑΥὙΡΊ γογα πη οἰαρὶξ τηογίθμ, ἔξ ἃ Αἀγαβίο. 

429. ΑΙΟΖΕΙ ΜΙΤΥΓΕῈΝΆΕΙ, 

εἶδ πιιιίϊογο, οὶ ποπιοῖὶ Ρἰιαϊὶς. 

Μυϊίαμη {ιῶγο,, [δ ρ 15 ΟΡ ρΡίθρθαμ  ι15 ἰδία 
ΡΒὶ φξϑηλϊπαι τηοηβίγοῖ, ργρίθγθδααθ ὨΪ8}}, 

ΠμοΙβυη 50] Ρ.15 Γοἀϊοα 10 115 : ἃ Ἰᾶοθῖ 111ὸ΄ 

Ἑδηαῖηὰ ΟὨἢ]Π18 415 {1 5101 Ὠομιδι μαγοὶ ἢ 
Νηι ψφαοά 60]]}1ρ τὰν πυϊηοτο ἀδ ἀυρ]1ο 6. μλ}} 16 65 

Δἢ τηδρὶβ. 850 Ταῖϊο Ὠ}] Γαι! 015 μαθεῖ; 
ϑεἀ Ἰαϊοὶ μος βᾶχο χιδ ἀϊοῖα δδὲ ποῃλῖπθ ῬΑ Ϊ5 ἢ 

Αἀ ϑρθηπρῖ5 ποάο5 ΟΕ ἀριι5 ἐοο6 ἴα]. 

Ἡυηο ΡΟ ο., αἱ Πηχὶϊ ρθηλ 5 ϑηΐρηια ΠᾺΡ 15; 

Ικὰχ τ] 511 ἀοοιβ, οἵ ποσὰ ποὸχ συ. 

43:. ΒΙΜΟΝΙΏῈ 

ἐδ δρανίαπὶς αὐ ΤΊ γγόαπι ριρπαμεϊδιι., 

ΤΟΙ οοηϊαπὶ πο5, ϑραγία, ἰὰϊ, φαΐ τΟΡογὰ οοηίγὰ 

Τυδοβ ἀν πΠΊΘΙῸ β8Πι ρ5: Πι58 ἃ Πλᾶ ΡδΙΪ. 

Νὰ οουνῖοθ φυϊάθπι ἤθχοΟβ., γθϑι βία ΡΥ Ἰπλιπὰ 
Οἷμο 5ιπὶ ἔχα ἰοοθὸ, υἱῖα γι !ψαῖὶ 18]. 

[ρ86 8110 ΠΟΥ 65 ἴῃ 5010 ΒΔ ΠΡ 6 80Γρ511 
Οἰμεγαάοβ : ϑρανίς, Φαρρίϊεν, εδὲ ΤΉγγθᾶ. 

Αὐρὶ γὰπ 5ἱ {115 505065 [ὉΠ μοο ἃ Αἀγαβίο θϑῖς 



γΔ 7," »ὸ ,υλλω, Ομ ΑΥΣ 432. ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ. 

“Ὄ ΤΟΙ "τὸν ἀρήϊον ὕ ὕμμιν ὃ τύμδος 
Τύλλιν ὑπὲρ Θυρέας οὗτος ἔχει φθίμενον, 

Η ̓ ἄνδρας ὃς ̓ Αργείων τρεῖς ἔχτανε, καὶ τόδ᾽ ἔειπεν" 
« Τεθναίην Σπάρτας ἄξια μησάμενος ». 

ΟΨΥΜΝΕΩ. 

Τὸν παραδάντα νόμους Δαμάτριον ἔκτανε μάτηρ 
ἃ Λαχεδαιμονία τὸν Λαχεδαιμόνιον. 

ϑω». δ᾽ ἐν προδολᾷ θεμένα ξίφος, εἶπεν, ὀδόντα 
ὀξὺν ἐπιδρύκουτ᾽, οἷα Λάκαινα γυνά" 

«Ἔῤῥε καχὸν σχυλάχευμα, χαχὰ μερίς, ἔῤῥε ποθ᾽ ἅδαν, 
« ἔῤῥε- τὸν οὐ Σπάρτας ἄξιον οὐδ᾽ ἔτεχον. 

484. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Ν 438. 

Εἰς δηΐων πέμψασα λόχους Δημαινέτη ὀχτὼ 
παῖδας, δπὸ στήλη πάντας ἔθαπτε μιᾷ. 

Δάκρυα δ᾽ οὐκ ἔῤῥηξ᾽ ἐπὶ πένθεσιν- ἀλλὰ τόδ᾽ εἶπεν 

μοῦνον" « Ἰὼ, Σπάρτα, σοὶ τέχνα ταῦτ᾽ ἔτεχον ». 

4835. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ͂. 

Εὐπυλίδας, ᾿Εράτων, Χαῖρις, Λύχος, Ἄγις, ᾿Αλέξων, 
ἕξ ̓Ιφιχρατίδα παῖδες, ἀπωλόμεθα 

Μεσσαάνας ὑπὸ τεῖχος " ὃ δ᾽ ἕδδομος ἄμμε Γύλιππος 
ἐν πυρὶ θεὶς μεγάλαν ἦλθε φέρων σποδιὰν, 

Σπάρτᾳ μὲν μέγα χῦδος, ᾿Ἀλεξίππα δὲ μέγ᾽ ἄχθος 
ματρί- τὸ δ᾽ ἐν πάντων χαὶ χαλὸν ἐντάφιον. 

430. ἩΓΕΜΟΝΟΣ. 

Εἴποι τις παρὰ τύμόον ἰὼν ἀγέλαστος δδίτας 

τοῦτ᾽ ἔπος - « ᾿Ογδώχοντ᾽ ἐνθάδε μυριάδας 
« Σπάρτας χίλιοι ἄνδρες ἐπέσχον λήματι Περσῶν. 

« χαὶ θάνον ἀστρεπτεί- Δώριος ἃ μελέτα ». 

431. ΦΑΕΝΝΟΥ. 

Οὐχ ἔτλας, ὥριστε Λεωνίδα, αὖτις ἱχέσθαι 

Εὐρώταν, χαλεπῷ σπερχόμενος πολέμῳ" 

ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ΕΡΙΘΒΑΝΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΙΠΟΒΑΙΠΙΑ. . 

᾿ Σπάρτα δ᾽ οὗ τὸ θανεῖν, ἀλλὰ φυγεῖν θάνατος. ᾿ ϑραγίςθ. δηϊπὶ ΠΟῚ ΤηΟΥΪ 56 [ΠΘΘΓΘ ΠΊΟΥ5 6ϑΐ. 

432. ΘΑΜΆΘΕΤΕ. 

Ο 1ιδοραςοιηοηϊ,, ΒΘ οοβατη συ θὶβ ἐπαυηυας 

ΟΥ̓] πὰ ργὸ ΤΉντθα ἢἰς Παρθδέ τηουξαθτη, 

Υἶγοβ 4υϊ Ἔχ -᾿αὐοίῖνβ ἔγοβ ἱηξουίθοϊξ, δὲ μος ἀϊχὶξ : 

« Μογῖίδὺ ϑραγίὰ ἀἶσηα τη οι. » 

433, ΤΥΜΝΕ. 

ὙΤΓΔΉσΥΘββι ἰοσο5 Πριηθίγίυ μη ἰπέογίδοϊξ τηαΐου 

1ιδορα:οῃοηΐᾷ Γιδορερπηοπηίαμη. - [ἀοηΐς 

Ασαΐαπι γθγῸ «αῦγη αἰβίγοἴυγη βαυβίυ 55οΐ σἸδάϊυπι, αἰχίξ, 

ΔΟΡῚ Ἰη γοηάθηβ, πξροίΐθ 1, δοϑθ πᾶ τ] 6 Γ : 

« ῬαβΒΌμη-ἶ τη δ]6 οδία!θ, τηϑὶα 50ΡΟ 65, ῬΘϑββΌμ)-1 ἴῃ ΟΓΟΌΠΙ, 

«Ῥοβϑαμη-ἰ : ἤθη ἀϊσπθτη ϑραγίἃ πθάμθ ρβρετῖ. » 

434. ΒΙΟΒΟΟΕΒΙΠ.. 

Τὴ Ποδβέϊατω οομογΐίθ5 4υξθ-τηϊβογαξ Ποιηςπρέθ οοΐο 

ΠΠ1Ο5, 50} εἶρρο οὔηηθβ βθρϑ! νι ὑπο. 

1η-Ἰδογῖπηδβ δαΐοπι ποη Θγαρὶξ 9 Ἰποΐαπι; 5 μος αἰχὶξ 

80] 0} : « Ο ϑραγία,, {Π0Ὶ 05 ῬΌΘΓΟΚ ρδροῦὶ. » 

435. ΝΙΘΟΑΝΘΕΙ. 

Επργυ]άας, Εγαΐοη, ΟΠ τὶ, Πγοι5, Αρὶβ, ΑἸθχοῃ, 

86 Χ ΠῥΡΙΠογαἀ86. ΡΌΘΥΙ,, ΡΘΥ Πηι5 

Μοββδηδδ 50} ΤΩ ΡΠ ΡῈ : 5ΘΡ μη ἁυΐθη πὸ8 ΟΥΠρρὰβδ 

ἴῃ ἴσπο 4υσπροβυϊββεΐῖ τηᾶσπαχη ΔὈΪ  ΓΌΓΘἢΒ. ΟἴΠΘΓΘΠΙ, 

ϑραγίω «υϊάθτη πιᾶσηὰπι ἀθοῦβ, ΑἸδχῖρρα Ὑ6ΓῸ Τηϑσηυ τ 

τηδίτὶ ; ἘΠῸ ΠῚ ΡΟΓΓῸ ΟΤηπίπτη δὲ ρα] ἤστ τη ἔαηπ5. Ππσξσμ 

4386. ΗΒΕΘΕΜΟΝΙ5. 

Ὀϊχουῖξ φαϊβρίαμν ργα ογίθηβ ἐππναϊαπι βουῖιι5 υἱδΐογ 
Βᾶπο υόοθι : « Οεἴορίηΐα Πΐς τηγτίδ ας 

ϑραγίϑ ΤΏ 1]]Ε Υἱγὶ 5015- δηϊ πηῖ5 ΘΟΠΉΠΕΘΓΙπΕ ῬΟΥΞΑΥΓμ, 

οἵ οδίογαπέ Ἰγγοίονίο νυϊέα. Ἰϑογῖοα φς ἀἰ5ο  ρΠ1η8. » 

437. ΡΗΆΕΝΝΙ. 

ΝΠ 55Εἰπυ 511, ορεϊπιθ Τιθοπίάα,, τϑάϊγο 
δα-Ευτοίδη, αἰ ΠΟ Φαυτη-Ὀγρογογῖβ ΒΘ] ]ο : 

ΝΟῺ ΠΙΟΥΒ,, ΠΟΥ5, ϑραγία Ἰπάϊος, 5εὰ ἴὭρογο. 

432. ϑάμλοετι. 

ϑραγία, ἴσαν ΟΥ̓ πὶ τη 65 ἴθποὶ ᾿ἰία βερυϊςνὶ, 
Ουἱ ΤΉγτεα ρυρηε οαυϑὰ πϑοίβαια ἔμϊξ. 

Αγεινπι ἔγῖα οὐπὶ βιγαυ βδαῖ ΘΟρΟγα, Οεϑϑὶ 

Με ἀϊξπυπι μαϊγια, ππο, αἷΐ, ορίο πηουϊ. 

Αγ: ΤΎΜΧΕΙ. 

ὍΕΡ 4115 ΟΕΒΡαϊτπὰ Τοπηοι τοι ᾿ρϑα ρϑγεμϊξ, 

-ὖῦϑα πιᾶπὰ ἰδσιμ υἱπάϊοα, ἀσγα ράγθηβ. 

Αἀάιϊάϊ! εἰ νόσεβ, ἰεγγαπι ἄππὶ βιγιηρὶῖ,, ἀσ θα 
Βεπῖῖθα5 ἱπίγεμάδης, αἱ Τιαοοάεοπιοια : 

Τ ππαΐϊᾶ ΡΥΓΌΘΘΠΙΟ5, ἴ, ἀθσοπογ, ἱ, βεὰ αὐ ὁγοιπι. 

Τηάϊσηιπι ϑραγία ποὸ5 αἰ αἶββα ἀοϊεὶ. 

434. ΒΙΟΒΟΟΚΙ;. 

[ἢ ΡΘ πὶ παῖος Πεπιερηθία πηϊβογαΐ οοΐο, 

ὕπο 4105 ἱππλῖο οομά ἀξ οοἴο 51μ10]. 

Νέο ᾿δογυπηῖβ 5υα ἀαπηπὰ ἴυϊξ ἰεβῖαϊα, 5εά ᾿πιπὶ : 
Ευρα {50Ὶ], ϑραγίε.,, ἀἰχιξ, εθῸὸ Πο5 βερευὶ. 

437. ῬΗΛΕΝΧΝΙ- 

Ἑαπγοίδπι ΓΕΠΊΘΔΓα, Τϑομῖάα, ἴυγρε Ρυϊαϑιϊ, 

ΟΡ υῖα οὑπὶ ΒΕ} υἱ5 ἘΡῚ ἰοῖᾶ ἔοτεῖ. 



δι 

Τὺ 

908 β ΑΝΤΗΟΙΠΟΟΘΜΕ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 
ἀλλ᾽ ἐπὶ Θερμοπύλαισι τὸ Περσιχὸν ἔθνος ἀμύνων 

ἐδμάθης, πατέρων ἁζόμενος νόμιμα. 

4388. ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ͂. 

"Ὥλεο δὴ πατέρων περὶ ληΐδα καὶ σὺ, Μαχάτα, 
δοιμὺν ἐπ᾽ Αἰτωλοῖς ἀντιφέρων πόλεμον, 

πρωθήδας" χαλεπὸν γὰρ ᾿Αχαιϊχὸν ἄνδρα νοῆσαι 
ἄλκιμον, εἰς πολιὰν ὅστις ἔμεινε τρίχα. 

489. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ. 

Οὕτω δὴ Πύλιον τὸν Ἀγήνορος, ἄχριτε Μοῖρα, 
πρώϊον ἐξ ἥῤας ἔθρισας Αἰολέων, 

Κῆρας ἐπισσεύσασα βίου χύνας. “Ὦ πόποι, ἀνὴρ 

οἷος ἀμειδήτῳ χεῖται ἕλωρ ᾿Αἴδη ! 

440. ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂. 

Ἦρίον, οἷον νυχτὶ χαταφθιμένοιο χαλύπτεις 
ὀστέον, οἵην, γαῖ᾽, ἀμφέχανες κεφαλήν! 

πολλὸν μὲν ξανθαῖσιν ἀρεσχομένου Χαρίτεσσι, 
πολλοῦ δ᾽ ἐν μνήμη πᾶσιν ᾿Αριστοχράτευς. 

ἼΠδει ᾿Αριστοχράτης χαὶ μείλιχα δημολογῆσαι, 

[στρεόδλὴν οὐχ ὀφρὺν ἐσθλὸς ἐφελχόμενος " 
ἤδει καὶ Βάχχοιο παρὰ χρητῆρος ἄδηριν] 

ἰθῦναι χείνην εὐχύλιχα λαλιήν" 
ἤδει χαὶ ξείνοισι καὶ ἐνδήμοισι προσηνέα 

ἔρδειν. Γαϊ᾽ ἐρατὴ, τοῖον ἔχεις φθίμενον. 

44ι. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ͂. 

Ὑψηλοὺς Μεγάτιμον ᾿Αριστοφόωντά τε Νάξου 

χίονας, ὦ μεγάλη γαῖ᾽, ὑπένερθεν ἔχεις. 

442. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Εὐθυμάχων ἀνδρῶν μνησώμεθα, τῶν ὅδε τύμῥος, 
οἱ θάνον εὔμηλον ῥυόμενοι Ἱ᾿εγέαν, 

αἰχμηταὶ πρὸ πόληος, ἵνα σφίσι μὴ χαθέληται 
“Ἑλλὰς ἀποφθιμένου χρατὸς ἐλευθερίαν. 

8604 δριιὰ ΤἼΘΥΤΏΟΡΥ]ὰ8 ῬΟυβιοᾶπι σϑηξὸ ΠῚ ΤΘΡΘΙ]Θἢ 8 

ἀομηϊίιι5-65, Ῥαΐν απ γΘΥ ΟΡ 15 ἰηϑεϊ αΐὰ 

438. ΘΑΜΑΘΕΤ. 

Ῥρυ βιϊ β8η6 ρδίγανη ἴῃ Ῥγϑ 18 ἕὰ φὰοαπ6, Μδοϊιδία, 

ΔΟΓῈ «ἘΠῸ115 ΟΡΡΟΏΘἢΒ. ὁδγαπιθη,, 

1ῃ- ΡΥ] πὰ -ἰυνϑηΐα : Αἰ ΠΠΟἾ16 δηΐν δέ Αομαϊσαμη Ὑἱγυ μὴ 60- 

[ογίθιη., ἰῃ φᾷ ΠῸ5 41 τηδηβο νυ ΘΔ Ρ 108. [δἰΐατο 

439, ΤΗΕΟΠΟΆΙ9.4Ε. 

510 88η6 ῬυΠαμι ΑΘΘηοΥ 8 Πα, ποϑοῖὶα- ἀἰβοθυηθυο Ῥαγοᾶ, 

ΤΘΟΘΏ5 ΘρΓοββαπι ρα θυ αΐθηι πηθβϑαϊβίὶ θχ- ΕΟ] θηβίθιιβ., 

Ἐαΐδ ἱτηγη {65 νἱΐοο οᾶπ685. Ὁ Αἰϊ ᾿ἰτηγηογίδ! 68} Υἱν 

4{18}}5 τ β5ε ΡΘΕ ἰαοοῖ ρυροᾶδ ΡΙαΐοηϊ ! 

440, ΚΕΟΝΙ.Ὲ ΤΑΒΕΝΤΊΝΙ. 

Ο ΒΟΡΌ]οσ μὴ, 4π816 τηουῦίαϊ ποοίο ΔΡΒΟΟΠ 5 

οϑ., 416, ὁ 6118, ἰαξι-[0-οἰηχίϑιϊ οαραΐ 

πὰ «οἰ Θη Πὰν 8 Ρ]δοθη 18 Οτδί 8, 

ΤῊ] ΕἸ Ζ 6 ἴῃ πον ἶἃ οὐ ἶθιι8. ΑΥϑίοον Ϊ8. 

Νογογαΐ Αὐβίοογαΐοβ οἵ ἀυ]οὸ οοποϊοηδυὶ, 

[1ογἔπιπη ΠΟ ΒῈΡΘΡΟΙ ἢ) ΠΟΡῚΠ15 4αϊ-οοη γον οἵ : 

πογογὰΐ οἵ ΒδοΟΝὶ ἀριιᾶ ογαΐουὰ5. ἃ- τ  χἰ5- Γοιηοία μη] 

ΤΟΙ {Ππ|Π} ἀΡίΠ--ῬΟ Ὁ} 18 ΒΘΥΤΩΟΠΘΙΙ ; 

πογογδί οἱ ἰη- Βοβρίθ8 οἵ εἶνοβϑ θθηϊσηατη 

ΒΘΊΘΘΓΟΓΟ. ΤΟΙ 5. ΔΩ Δ Ό}}158., [4] Πα )65 τηου αι. 

ἀφ! ἈΒΟΗΙΠΟΟΘΗ͂Ι. 

ΟοΙ5ο8 Μοραί πηι ΑΥΙΒίορ οοπίθιηαρ, Ναχὶ 

ΘΟ Πᾶ5, ὁ Τηᾶσηᾶ [61}118., ἰτηδ- 5646 ΠΔ|)65 ! 

442. ΒΙΜΟΝΙΟΙΒ. 

Ααἀνουβο- Ραρηδη Ἢ} ὙἸΓΟΥ ΠῚ 5: Π}118- Τ᾽ 068, ΦΟΡΆ Πΐο 

4υἱ οθίογαῃξ ρϑοογοβᾶιῃ ἀοίοηοηΐο5. Τοσθδηι, [τη] 118, 

ΒΟ]]αΐου 65. ΡΓῸ πγθ 6, 40 Π6 ᾿ρ515 ἀουὶ ρίας 

ατοἷα 8} Ἔχβεϊηοίο ἐἀρὶίο ᾿Που δΐθη. 

ϑοά οαα 8, ΟΕ τὶς Ρονϑὰβ ἀντὶ ἔλθ ΟἾλ115,ἌΡΟΘΒ » 
ΜΊβϑάιιθ ΡῸΓ ΠΉΜ]105 [ἃ ἔπ16}}5 ἃΥΟ5. 

438. ῬΆμλΟετι. 

Τὰ ἀποάὰδ ἀσπι, μιν θυ5 ἥπῶ θ6 110 ρᾶνία, ἱμθν δ, 
ΕοΥ 5. ἃ ΖΕϊοΪο Μαγίθ Μδοβιαῖα σαι β ; 

γί χάσῃ ρυθον δάμιιο, Ἀγ δϑὲ πὶ ἢ}} 165. Α οἰ λευιις 

Ῥοϑϑὶῖ ἃά Δημποβαπι Ὑἱγθγθ ΘΔ 6 ἢ}. 

ἀ39. ὙΒΕΟΡΟΒΙΡ.Ε. 

ϑιοοῖηθ ἴῃ ΖΘ] Ιο, ῬΥ]Π5. Φαθμ 56 Υ} ΑΘΘΠΟΙ, 

Ῥαγοᾶ, ἴμ05 }ιν1ϊ ἴ6 5. 1Ππη]ᾶγ 6 Δ Π65.» 
Μοολι. πα ϊὰ βνα, {αῖ1ι5 ἀϊἰβοορρία Ἰανθηΐα οϑὶ ἃ 

Νυης ΠῚ ρτᾶα εϑ : αἵ προ αιιδηξιι5 οὐαὶ! 

ἀήάο. ΓΕΟΝΙ.. 

Οὐδ} τὰ ρουροίτς θη Ὀν 15 ἰορὶθ οϑϑὰ., ΒΘρ Ομ γαηὶ ἢ 
Ἠδιυβουαμΐ ἴθυτῶ νἰϑοθνὰ {0816 σαραῖ ! 

Οὐοά οομιὰ Παντὶ οἰγοιμ γϑ]α αὶ δι ϊοῖιι, 

ΖΕιοσηιπι τ θυ ἰ ΠΟΘΙ, ΑὙἸβιοογαι 5. 

Νογαὶ ΑΥἰβίοογαϊθθ ρορυθαμλ τα] σον Ἰοαιθηάο, 
Νοπ ἰεΐγιοιβ ἰογῖα τι )6. ΒΌΡΘΙΡΟΙΝΙ, 

Νογαῖ οἱ δι 665 ΒΙ ρα ἴα υοῦρθα ρΡγΟΐαΡΊ, 

Ετ πὴ ΐβοθνα 5865, οἱ βὶπη6 ἴθ} ἰοθοβ. 

Νοταῖ οἱ μοβριτἰριι5 ἀν 56 ραγτουααθ θθηϊρηυμ 
ΕἸνηρε5 : ἂἷν ρθοῖαβ 4816 γθοοπάϊι αηγαϑ 

ἀφῶ, ΒΙΜΟΝΙΠ, 

εἰ «4 εἱιοιιϊθνδί μην ροίὶ οοὶμιὶς αὐ Τρ αι πιον εἶδ, 

Νοι οὈ] ἐν βοὶ ἀθοθὶ δο 16! ] αν δθρα ἴδῃ}, 

Οὐ Τεροθᾶ ἴχθη5 πιοοηΐᾶ νὰ ΡΟΥΙΣ, 
ΝῚ] που τθηὶ Ὠιθίιθη8, Ροίϊογαϊ 4ιι615 Οὐ οῖα Ἰασθηὶ, - 

564 ᾿Πον αΐδιν ἀθθυθ πο Ροϊογαῖ, 
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4.3. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
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Τῶνδε ποτὲ στέρνοισι τανυγλώχινας ὀϊστοὺς 
λοῦσεν φοινίσσα θοῦρος Ἄρης Ψαχαὸι. 

- Ἀντὶ δ᾽ ἀχοντοδόκων ἀνδρῶν μνημεῖα θανόντων, 
ἄνυχ᾽ ἐμψύχων, ἅδε " χέχευθε χόνις. 

444. ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ͂. 

Χείματος οἰνωθέντα τὸν ᾿Ανταγόρεω μέγαν οἶχον 
ἐκ νυχτῶν ἔλαθεν πῦρ ὑπονειμάμενον" 

᾿ ὀγδώχοντα δ᾽ ἀριθμὸν ἐλεύθεροι ἃ ἄμμιγα δούλοις 
τῆς ἐχθρῆς ταύτης πυρχαϊῆς ἔτυχον. 

“ Οὐχ εἶχον διελεῖν προσχηδέες ὀστέα χωρίς" 
ξυνὰ δ᾽ ἦν χάλπις, ξυνὰ δὲ τὰ χτέρεα" 

εἷς χαὶ τύμῥος ἀνέστη" ἀτὰρ τὸν ἕκαστον ἐχείνων 
οἶδε καὶ ἐν τέφρη ῥηϊδίως ᾿Αἴδης. 

445. ΠΕΡΣΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ͂. 

Μαντιάδας. ὦ ξεῖνε » χαὶ Εὔστρατος, υἷες Ἐχέλλου, 

Δυμαῖοι, χραναῇ χείμεθ᾽ ἐνὶ ξυλόχῳ, 
- ἄγραυλοι γενεῖθεν ὀροιτύποι. Οἱ δ᾽ ἐπὶ τύμῤῳ, 

ἱμανυταὶ τέχνας, δουροτόμοι πελέχεις. 

440. ΗΠΓΗΣΙΠΠΟΥ. 

Ἑρμιονεὺς ὃ ξεῖνος, ἐν ἀλλοδαπῶν δὲ τέθαπται, 
Ζωΐλος, Ἀργείαν γαῖαν ἐφεσσάμενος, 

ἂν ἐπί οἱ βαθύχολπος ἀμάσατο δάχρυσι νύμφα 
λειδομένα, παῖδές τ᾽ εἰς χρόα χειράμενοι. 

τς 441. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Σύντομος ἣν ὃ ξεῖνος " ὃ χαὶ στίχος οὗ μαχρὰ λέξω- 

Θῆρις Ἀρισταίου, Κρὴς, ὑπ᾽ ἐμοὶ δόλιμον. θ θ ρής; μ Δ 

448. ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ. 

Πραταλίδα τὸ μνᾶμα Λυχαστίω, ἄχρον ἐρώτων 
εἰδότος, ἄχρα μάχας, ἄχρα λινοστασίας, 

ἄχρα᾽ χοροιτυπίας. Χθόνιοι, [μίνοϊ τὸν ἄνδρα] 
τοῦτον, Κρηταιεῖ Κρῆτα, παρῳχίσατε. 

449. ΑΛλΛΟ. 

Πραταλίδα παιδεῖον Ἔρως πόθον, Ἄρτεμις ἄγραν, 
Μοῦσα χοροὺς, Ἄρης ἐγγυάλιξε μάχαν. 

Πῶς οὐχ εὐαίων ὃ Λυχάστιος, ὃς καὶ ἔρωτι 
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443. ἘΠΌΒΡΕΝ. 

Ηογὰμ οἷἶπι ᾿ῃ-ροοίονϊθιιϑ. ΡΥ ἴθ βδιη- Πα ηξΙἃ -Ο ΒΡ Ι ἀθλὴ 

Ἰαυἱξ ραγρανθο ηροίιοϑιβ ΜΔ 5 ΤΌ ; [1 ου]ὰ 

80 ΡΓγῸ [6] ὰ-Θχοἰριοηξθιι5. Ὑἱγὶβ πηοηπτηθηΐα του ΟΥῚ., 

Ἰῃδηϊ πὰ ΡΥῸ- ΔΙ γα 8, ἢθθο ἡ υἷα οβίοηα 

4η4, ΤΗΒΈΤΕΤΙ. 

Ηϊθμῖδ ἰῃμθθυϊαΐλμν Αμΐασογῶ Τηᾶϑηϑη ἀΟμΠλμ 

ἀκ ποοίθ (6 6} ᾿σηΐθ Βα ἔα 5- ΡάΒΟΘη5; 

οοἰοσίηΐα δυΐθην ΠῸΡΘΙῸ ἱπσθημὶ 51 ΠηῈ]- ΟΠ 5ΘΕΥῚΒ 

δχοϑύμὴ ἤθη ΤΌσυτη 50} {1{1-ϑαηΐ. 

Νοὴ ρΡοΐμπογαῃξ αἰνίάθν οοσηῃαΐί οϑϑὰ 5θου βῖμ : 

56α σοπΙ ΠΙΪ5 [αϊ πγπὰ, ΠΟΠΠΘ4 16 {π118., 

ὉΠ1|5 δὲ (ἀπ } 115 ΘΥθοί 585-65 ἢ σϑῦαμ ἀπ θιηάα6 {1 0- 

μουἱξ οἰϊανῃ ἴῃ αν} ἴα οἰϊὸ ΟΥουβ. [τὰ 

4ἀῤδ. ΡΕΒΒΙΕ ΤΗΕΒΑΣΙ. 

ΜαηἊδααβ, ὁ ἤοβρο8, οἱ Επβίγαϊιβ, {ΠῚ ἘΘΠΘΙΙ, 

Ῥυτηζοὶ, ἈΒΡΘΙῸ ἰδοθπγ8 ἴῃ βαϊξαι, 

τιιδίϊοὶ 8- τη] οΥθιι5 Πἰσηδίογοϑβ. ΒΌΡΟΥ ἔα. ]0 δυο) 

ἱπαϊοοβ γί. διθη  βθουγοβ 4υ 5. σπα-βοοδηξαν. 

4ἀλρ, ἨΕΘΕΒΊΡΡΙ. 

δυο 515 Πὶς ἄνομα, ἴῃ αἰϊθηὰ δυΐθη βορυϊυϑ- 65, 

Ζοῖ 5, Αὐρίνατη Βατηστῃ ἱηαυΐαβ, 

48] ΒΌΡΟΥ ΘῸΠῚ ΡΓΟΪΙΠαΟ- 51Π|1 ἸΧΟΓ ΟΠ βϑι} ἸΔΟΎ ΠῚ 5 

56 -Τίσαηβ., ΡΌΘΓΙ4α6 δα οσαΐθηῃ (Οη5]. 

447. ΟΑΙΠΊΜΑΆΟΘΗΙ. 

ΒεουΠ]οαι8 δγαΐ ΠΟ8.065 : {πᾶ Γ6 ΘΕ ὙΘΓΒΕ15 670 ΠΟὴ Ἰθησὰ αἰ- 

ΤΠοΥ 5 Αὐ᾿βίθι, σγοίθηβίβ, 58} Π16 65ΐ, βίδα!ο οἱοίοῦ. [οἀιὴ : 

448. ΕΟΝΙ.Ὲ ΤΑΒΕΝΈΙΝΙ. 

ΡῬτγοία! ἀφο τηομτηδηΐαμη ΠγοαβΕ, ΔΡΡΥΪΠΘ ΔΙΠΟΓΊΠῺ 

βειδηξ8, δρρυίγηθ ΡγΟΝ , ἀρρυῖμηο υϑηδίοηΐβ8, 

ΔΡΡΥΐπιθ ομογθάγαπι. Ὠ11-ἸηΓογὶ, ΜΙΠΟΙ υἱγα τη 

Βαης, Ογοίθηϑὶ Ογοίθηβθμπι, 5646 ᾿πηχ  β[15. 

449. ΑΤΤῸ Ὁ. 

Ργοίδ! τ ρασγ θα Οὐρ᾽άο ἀιηογθμι, Ὠϊδηα γθηδ ΟΠ 61}, 

Μιβᾶ σμοτοβ, ΜαΓ5 {ΠΡ Ρυιρη δ. 

Οποιηοᾶο ποη [δ] ῖχν Τιγοδβίϊιβ, 4υΐ δὲ ΠΟΤ 

ἀὴά. ὙΒΕΞΤΕΤΙ. 

᾿Απϊασογῷ απ ἰοΐα ἴογεϊ ἀθηνιβ ἜὈΓΙα., ΤΠ] Ώ58 
ΘαϊΏΤηΙ,, ΕΙσῊ 5 ̓πο 1 1σπὶ5 δάαχ, 

ΗΐΞ οεἴο ἀδοῖθβ ρευϊθυηΐ σοῦ ΡοΟΥὰ ἢ ΠγΠ}}5 
1θεγὰ μᾶγ5, ἴδττ!ο ρὰγ5 ὁπεγαΐδ ἴυρο. 

Τυ ἰδογοῖα ΡΪ ἰεσογιιηΐ οϑϑᾶ ΡΥΟΡΙ Πα : 

Οὐμἴι515 τητιπὶ ἔμπιβ οἱ αγηὰ ἔμ; 

{μιι5 εἴ εδὶ {πη} ι5: ν]οῖ ᾿μ ΤΟΥ ΠΟΞΟΘΙ 6 5015 

Οτοιβ, εἰ. Ησοο οἴμ θυ 15, ἀϊσογο οὐ, ᾿ὰη} 6ϑβῖ. 

ΠΑΤΡΌΣ θῈ5. 501Π1 ηομῖοϑ υἱθυαγὸ : 

445. ῬΕΒΒΙΞ ὙΒΕΒΑΝΙ. 

Ῥυ μοὶ , ΠΟΙΟΥ͂ ἴῃ ΟΡΆηΔΟ ἄτι μαΐν 15 ΕΘΠΟ] 
Εἰπιβιναϊι5. ῃἴσ ῬΟΚΒΙΠῚ Μαπιϊαάθβο βιϊηλιι5, 

ΒΘΘΌΓΕΒ 

Τὰ {υιπλῖῖο ποβινὶ βία ἸθΟΥ 15 Βα οηξ, 

47. ΟΑΙΗΜΆΘΕΙ. φοι 

Ἠεῖς 5ἰἴι5, μοϑρ65., δύαϊ Ὀγεν 5, οἵ ὕγενυθ σάν θη ΒΑ ΟΡΙΣ : 

ΟΥεβ, ἀο οο υἱοῖον, ὙΠ ΠοΡῚ5. Ασιβίαϊάθ5. 



900 : ἈΝΤΗΘΙΟΟΜΚΕ ΡΑΤΑΤΙΝᾺ ἀν πτττο: 

ἄρχε καὶ ἐν μολπᾷ, καὶ δορὶ καὶ στάλιχι; 

450. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Τῆς Σαμίης τὸ μνῆμα Φιλαινίδος" ἀλλὰ προσειπεῖν 
"ϑ ΓΪ 

τλῆθί με, χαὶ στήλης πλησίον, ὠνερ, ἴθι. 
Οὐχ εἴμ᾽ ἢ τὰ γυναιξὶν ἀναγράψασα προσάντη 

ἔργα, καὶ Αἰσχύνην οὐ νομίσασα θεόν’ 
ἀλλὰ φιλαιδήμων, ναὶ ἐμὸν τάφον᾽ εἰ δέ τις ἡμέας 

αἰσχύνων λαμυρὴν ἔπλασεν ἱστορίην, 
τοῦ μὲν ἀναπτύξαι χρόνος οὔνομα" τἀμὰ δὲ λυγρὲν μ μ ᾿ Ὑρὴ 

ὀστέα τερφθείη χληδόν᾽ ἀπωσαμένης. 

451. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Τᾶδε Σάων ὃ Δίχωνος ᾿Ἀχάνθιος ἱερὸν ὕπνον 
κοιμᾶται, Θνάσχειν μὴ λέγε τοὺς ἀγαθούς. 

452. ΛΕΏΩΝΙΔΑ. 

: ᾿ 
Μνήμονες Εὐδούλοιο σαόφρονος, ὦ παριόντες, 

πίνωμεν᾽ χοινὸς πᾶσι λιμὴν ᾿Αἴδης. 

488. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Δωδεχένη τὸν παῖδα πατὴρ ἀπέθηχε Φίλιππος 
ἐνθάδε, τὴν πολλὴν ἐλπίδα, Νιχοτέλην. 

4584. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τὸν βαθὺν οἰνοπότην ᾿Ερασίξενον ἣ δὶς ἐφεξῆς 

ἀχκρήτου προποθεῖσ᾽ ᾧχετ᾽ ἔχουσα χύλιξ. 

455. ΛΕΩΝΙΔΑ. 

Μαρωνὶς ἣ φίλοινος, ἣ πίθων σποδὸς, 
ἐνταῦθα χεῖται γρῆῦς, ἧς ὑπὲρ τάφου 
ἡνωστὸν πρόχειται πᾶσιν ᾿Αττιχὴ χύλιξ, 
Στένει δὲ καὶ γᾶς νέρθεν, οὐχ ὑπὲρ τέχνων, 
οὐδ᾽ ἀνδρὸς, οὃς λέλοιπεν ἐνδεεῖς βίου" 

ἕν δ᾽ ἀντὶ πάντων, οὕνεχ᾽ ἣ χύλιξ χενή. 

450, ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Τὴν τιτθὴν ἹἹέρων Σειληνίδα, τὴν, ὅτε πίνοι 

Τορηδηδί, δὲ ἴῃ οαηΐι,, οἵ ᾿ιαϑία οἱ γᾶγὰ γο 8 ἢ 

450. ΒΙΟΒΟΟΕΙ)4Ε. 

β΄]. ἤ0Ο ΒΟρα]ολ απ ΡΠ] ἢ ϊ5, Θοα δἰατὶ 

5 15{1Π6 τη6., οἱ δα -οἴρραμη ῬΙΌΡο, ο υἱγ, δεοθᾶρ, 

ΝΟῊ 50) {Π|Π4 αιιδο τ] ον θι15. αἰ ἐν αἱ οχοβᾶ 

ορογὰ οἵ Ῥυιάογθῃ πο τορυΐανὶξ ἄθατῃ ; [πὸ5 

564 Δηϊη0-Ῥυἴοα, ηδ0 (ΘΒ [ΟΥ ΤΟ ΌΤΩ Τα ] ΠῚ; 5] 418 γοτὸ 

ἰῃ!ἈΠηΔἢ8 ῬΓΟΐΘΡ γα τὴ Πηχὶξ ΘΟΠΙἸΘ ἢ δΡ πη, ; 
Βυΐὰβ φυϊάθηη γουοἱθί (θιηριιβ ποιήθη,, 50 ἀο θβίδ ΒΠΠΘ ΠῚ πθᾶ 

οβϑᾶἃ δχβυϊθηΐ [ἈΠΊΔτ ΓΘΡΘΙ] ἢ Γ18. : 

4581. ΟΑΛΠΠΊ ΜΆΘΗΙ. 

Ηϊς ὅδοιὶ) Πίοοηἶβ ἢ] πι|5 ΑΟδπἶ 15 ΒΔΟΡΌ. ΒΟΙΏΠΈΠΩ 

ἀονγηϊξ. Μογὶ πὸ ἀἶοαβ ΒΟΠΟΒ. 

4523. ΕΟΝΙ.Ε 

Μοπυχηθηΐαπι ἤἢοο ἘΠ] ἰδιρογδη 5, ὁ υἱδίογοβ. 

ΒΙΡΔΓΩβ : ΘΟΙΩΠ ἷ8. ΟΠ ΠἾ 5. ΡΟΓΓ8 ΟΥ̓ΟΙ5. 

453. ΟΛΙΠΜΆΟΘΗΙ. 

Ῥυοάθοϊτμ- Δ 5-Παΐα μη ῬΌΘΙαΙ Ῥδΐεν ἀδροϑυῖ ῬΕΠΙΡΡιβ 

Βῖο, ΠΠ]Πᾶτ πη ϊἔάγη 5ρόπιὶ, ΝΙ οἴ δ θη. 

ἀδά, ἘΖΌΒΡΕΜ. 

Ργοΐαπάμπι υἱηἱ-ροΐουθιη Ἐν βίχθηυμι 5 οοηξίηι0 

ΤΟΥ ΡγΓΟρ  αΐαιβ δρβίυ!! οαἰῖχ. 

δῦ. ΚΕΟΝΙἘΕ. 

Μδγοηΐβ νἱμοβᾷ.,, ἀΟἸουτὴ βροηρία, 

Ηΐὸ ᾿δοδί ἀπιι8., Οὐ} 8. ΒΌΡΘΙ ἔα πλ}}}0 

ποία ἐἐ ὦ διϊηοῖ οτηηΐθ8, Αἰ οακ οδ]ϊχ, 

Βοϊοῖ δαΐθιῃ 5}} ἴθυγα, ποὴ ἀ6 ριθυΐβ, 

ΠΟΩῈΘ Υἷγο, 4005 ΤΟΙ Χοϊξ ὀρσθηο8 υἱοί: 

5 ὉΠῈΠῚ ΡΙῸ ΟΠ ΐθιι5, αιιοᾶ οαἸχ ἰπδη 5 

450. ὈΙΟΒΟΟΘΒΙΏ4. 

Ναυΐνίοοιι Ηΐοτο θη, φὰς, φασπι θἱθεναΐ 

ἠἀἐΔδ}ὺ'ᾷν. ΟΑΙΤ ΜΆΘΗΙ, 

ἩΐΪὸ 5801Ὸ {γε} ΒΟΏΠΟ 880, οἷν 5. Δοαπα !, 

ῬαΙῈ Ὠίοομθ. ΒΟΠΟ5 ρᾶΓῸΘ ραν ΠΟΥ]. 

452. ΤΕΟΝΙΠ2. 

. ΟΡ ῖα5 ἘΌΡα] 5 σοὶ μἷο, Ἰασθαΐαιιθ. ΒΙ])διλιι5 

ΝΟ Δ}Π Σ ΘΌΠΟΙΙ5. δὰ ϑίγϑα ῬΟΥ 5 ΟΥἹζ, 

453. ΟΛΙΤΙΜΆΘΗΙ. 

ΑἸΒΟΛΙΩΙ ΡΌΘΓΟΠΙ 5 586Χ πᾶς β6άδ ΡἢΠΠΠρριι5 

ΟΟμάἸά, θὰ πγαϊῖαπι ΒΡΘ ἢ 510} ΝΊοοΙο] Θη. 

ἠδή. ΕΠΌΞΟΕΜ. 

“ψοσοσίιηι. 

Ῥοίογδι, αυδηΐαηι Υἱχ αυϊδᾳυδηι, Ἐναβίχ πο, αἱ 15 

ῬΙθηδ οᾶρθάο πηϑιὸ ἀδιϊποῖ, ᾿ρϑᾶ ρθιϊῖ. 

455. τεοκνίυ. 

ΒΙΡαχ Μαγοηΐἶβ, ΘΟ] ΠΟΥ ἢ} γαβι!α5., 

Ῥργθϑβᾶ ἂν Δῃ 15 ἢϊο ᾿ασθξ, Οὐ} ι5 βιι ραν 
. Βίας Βυβία ἴαο}}}5 Αἰτίοιι5 ΠΟ5ΟΙ Θα]χ. 
Εἰ πυπο ἀοίεῖ βθρυ!α, πο Πᾶι15 5 ρ 6} 
ΨΊΓοΟαΕ,, υἱοῖαις {1105 ΓΘ Ια Ἰηἀθο5, 

56ἀ δος Ὁ ἀπυμ, 4ιοα ΟΔΙ ΙΧ ἱπᾶῃ]5 6ϑί. 

4506. ῬΙΟΒΟΟΒΙΡ.Ε 

Ηδηο, 5101 1085 πυϊγῖχ,, ΗΙΘΙῸ 516 πη, πα} 1 



οὗπερ οὐδεμιῆς θλιθομένην χύλικος ἷ 

᾿ ᾿ ἀγρῶν. δὸς ἔθηχεν, ἵν᾽ ἢ φιλάχρητος ἐχείνη 
καὶ φθιμένη ληνῶν γείτονα. τύμόον ἔχοι. 

451. ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ 

᾿ Ἀμπελὶς ἣ φιλάχρητος ἐπὶ σχήπωνος ὁδηγοῦ 
ἤδη τὸ σφαλερὸν γῆρας ἐρειδομένη, 

, λαθριδίη Βάχχοιο νεοθλιδὲς " ἠδ᾽ ἀπὸ ληνοῦ 
, πῶμα Κυχλωπείην πλησομένη κύλιχα" 

᾿ πρὶν δ᾽ ἀρύσαι μογερὰν ἔχαμεν χέρα γραῦς δὲ παλαιὴ, 

ΝΥ ΣΤ ΥΝ ΣΟ τὶ ΠῚ ΠΟΤ 

ναῦς ὅθ᾽ ὑποδρύχιος ζωρὸν ἔδυ πέλαγος. 
Εὐτέρπη δ᾽ ἐπὶ τύμόον ἀποφθιμένης θέτο σῆμα 

" λάϊνον, οἰνηρῶν γείτονα θειλοπέδων. 

458. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Τὴν Φρυγίην Αἴσχρην, ἀγαθὸν γάλα, πᾶσιν ἐν ἐσθλοῖς 
Μίχχος καὶ ζωὴν οὖσαν ἐγηροχόμει, 

καὶ φθιμένην ἀνέθηχεν, ἐπεσσομένοισιν ὁρᾶσθαι 
ἢ γρῆῦς μαστῶν ὡς ἀπέχει χάριτας. 

459. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Κρηθίδα τὴν πολύμυθον, ἐπισταμένην χαλὰ παίζειν, 

δίζηνται Σαμίων πολλάχι θυγατέρες, 
ἡδίστην συνέριθον, ἀείλαλον" ἡ δ᾽ ἀποδρίζει 

ἐνθάδε τὸν πάσαις ὕπνον ὀφειλόμενον. 

400, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἶχον ἀπὸ σμιχρῶν ὀλίγον βίον, οὔτε τ: δεινὸν 
ῥέζων, οὔτ᾽ ἀδικῶν οὐδένα. Γαῖα φίλη, 

Μιχύλος εἴ τι πονηρὸν ἐπήνεσα,, μήτε συ χούφη 
υίνεο, μήτ᾽ ἄλλοι δαίμονες, οἵ μ᾽ ἔχετε. 

461. ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ͂. 

Παμμῆτορ γῆ, χαῖρε: σὺ τὸν πάρος οὐ βαρὺν εἰς σὲ 

Αἰσιγένην καὐτὴ νῦν ἐπέχοις ἀδαρής: 

462. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂. 

᾿Ἀγχιτόχον Σατύραν Ἂϊδας λάχε » Σ:Σονία δὲ 

χρύψε χόνις, πάτρα δ᾽ ἜΧΩΝ Τύρος. 

ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΓΟΒΑΙΙΑ., 961 

ΘΓ, ΠΌΪ]Ο ἱποοιηπ)οααβθαΐίαν οἉ]10 6, 

Ὅ5ΤΟΒ ἰηΐγα ροϑαϊξ, τί τη θυ -ἀ ποσὰ 11 ἃ 

οἴ ποντίας ἔογο} 5 υἱοίπατῃ απηαϊυτα μᾶθογοί. 

457. ΑΒΙΒΤΟΝΙΒ. 

ΑΠΡΟΙ 5 τηθυϊ-ουριάα, θασυ]ο νἱ -ἀποίογο 

δῆ οδἀποδτη βοηθοί πη 5018 Π}- 50 ΒΕ] ΠΘῊ5., 

[αγέϊνα ΒΑΘΟΙ ΓΟ Θη5- ΡΓΟσϑῦϊη ἡ ααςϑῖ νυ δχκ Το  ]0 

Ροίυτη, Ονοϊορουτη ρα γα εα]ίοοιη. 

Αἰΐο γΟῸ τὴ Βαυνίγοῖ, ἀοίδοιἐ ἀ 0} ταὰηυ, οἵ ἃῃ15 γϑίιϑ 

(πα υδι Πᾶν 5. 5. ἸΟΥ̓βἃ ΤΠ. ΘῈ} ΤΔΓΘ. 

Εὐυΐζεγρὸ δυΐοιη 5 ρον ἰαπα!ο τπογίι ρου ϑἰ θη 

Ἰαρίάουϊα,, νἱπο- ΤΟΥ ἘΠ 5 Ὑἱ οἰ Πν ἀγο 5- ΡΥ] οἶβ. 

4588. ΟΑΛΙ ΜΆΘΗΙ. 

Ρμγνρίαμη ᾿Ἐβο γα, θομ τη ἰ86., οαποῖῖ5 ἴῃ ΟΠ 5 

Μίοοιβ οἔ νυἱνϑηΐθιηῃ ἰη-ϑοηθοία- υγανὶξ, 

οἱ τηογίπδπι ροβυῖξ Ποίαηι, οἱ ροβίουὶ νἱἀθγθηΐ, 

γοίυ!α αθοϑυῖιπὶ διεογιὴν 414}65 ΟΡ Πανὶ σταΐθ8. 

489. ΕΣΒΌΕΜ. 

Οτοίμίδοιη τα Ποααδιη,, ἀοοΐδτη Ῥυ]οἢγα ἰοσανὶ, 

ἀυφγαπέ ϑδι] ΟΥ̓ ὍΤΩΙ ΒΦ ΟΡΟΠΌΤΉΘΓΟ {]166., 

᾿πουπα ἰββίτηδηη βοοίδηι, ὈΒ4 6- σ ΓΤ τ : 68 Δυΐοπη ἀογη 

μεῖς βοιηηῦχη Ομ 8 ἀ θα Πη. 

4ἀρ0. ]ΒΡΕΜ. 

Ηδθονατη 6 ἔθη - τ ἔθπΌθμ Υἱΐᾶπι, ΠΟΩῸΘ 4υ!ἀυδηη ἀγα 

[Ἀοῖθηβ, πο406 ᾿ς ἄθηβ φαθιηψαδηι. ΤΟ} 8 ἀπο 

ΜΊΟΥ 5 51 φυϊὰ πλδ]} ργοθανΐ, ἤθάαθ ἔα Ἰον 5. ἡ δι 

οβίο, πϑάῦὺθ }1ΠΠ ἀτηοπθβ, 4υΐ μη6 μα θί 5. 

401. ΜΕΠΕΆΘΗΕΙ. 

ΟἸΠΠΪ αΤητΡΆΓ 5 ἴογγα, σαθᾶθ : (ὰ ΡΥΪὰ8. ΠῸῚ σγάνθηη ἴῃ ἔθ 

“Ἐϑἴσοπϑιι δὲ ἔρβα ππιπο ΘΟ 68. ΠΟΗ-ὅ γα" 15. 

4ρ2. ΘΒΙΟΝΥΘΙΤΙ. 

Ραγίιϊ- ργορίπαιδιη ϑαΐγγάτη ΟΥΟΊΙ5. ΒΟ 5: 68(, 5: ἀοπῖα8 

ΔραΙαϊξ ρυϊνὶβ., ραϊγίδαθ σϑιηυϊ ΤΎΓΌΒ. [στ τὺ 

Οὐαια ἀεἰαθδαγαπι ρμοσυΐϊα μεμα πιοσὶ, 
Ἀυτα 500 ροβυῖῖ, ουρίεπϑ αἵ ππουῖυα υδμνΙς 

8ϊὶς φυσι [1 ἀυ]οὶ πὸπ ργοοα! {Π| 4 ἰδςιι. 

459. ΘΑΤΓΙΆΣΑ ΘΗΙ. 

Οτεῖμῖάα ἀμ]ο]οαυδηι,, ἀοοῖε αι Ἰμάθτα ποταῖ, 

Οὐκουῖι αἱ αιογθᾶ πη] τὰ ρα 6} ]ὰ ϑᾶπιο, 

2ξηὐυκαναιι, ἴδοί!δπι βευπίοπθ. 86 ᾿ἷο οαραῖ ἴα, 

Οὐεπιῆιδ ἔιισὶϊ πεπὶο υἱοῖα βοροῦΡα ἰδοεῖ. 

ἀθο. Εὐὔβρθεὲμ. 

Ὑ Ια τ Ηἱ ἰοηἷ5, 5εἀ σαπάϊάα,, πδο 566} 15 ἀτι58, 

Νοῖ Βοιηΐηὶ οὐ 4πᾶπὶ ποχία. ΤΈΥΓὰ ΡΑΓΘΠΒ , 

81 φυϊοααδπι ἴεοὶ πιαϊθ ΜΊΟΥ 5, 6ϑῖο πες ᾿Ιρϑᾶ 

Τὰ Ἰονῖς., ἰηΐογηξε Πθο ΤΈΡΙΟΠΪ5 ΠΕΤΊ, 

4θδι. ΜΕΙΈΛΟΒΙ. 

Θαἶνα Ργοσθ Γχ οὐποίογιμη ἰουγὰ, σγαΥ 5406 

Αὐβίροηΐ πα 515; ποῃ ἴαϊτ 116 10]. 

402. ΡῬΙΟΝΎΞΒΙΙ. 

Οὐοις παθεὶ ϑαΐγγαπι παίαπι ΡΓΌΡΘ : 5:40 η15 ΠΠΠὰπὰ 

Τειιὰ ἴορῖϊ, Ἰαρεῖ ραῖγία ἴεγγα ΤΎΓΕΒ, 
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4038. ΛΙΕΩΝΙΔΑ. 

Αὕτα Τιμόχλει᾽, αὗτα Φιλώ, αὕτα ᾿Αριστώ, 
αὕτα Τιμαιθώ, παῖδες ᾿Αριστοδίχου, 

πᾶσαι ὅπ᾽ ὠδῖνος πεφονευμέναι' αἷς ἔπι τοῦτο 

σᾶμα πατὴρ στάσας χάτθαν᾽ Ἀριστόδιχος. 

404. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Ἦπου σὲ χθονίας, ᾿Αρετημιὰς, ἐξ ἀχάτοιο 
Κωκυτοῦ θεμέναν ἴχνος ἐπ᾽ ἀϊόνι, 

οἰχόμενον βρέφος ἄρτι νέῳ φορέουσαν ἀγοστῷ 
"" Νὴ ᾿ ἿΝ ᾿) “1 
ᾧὥχτειραν θαλεραὶ Δωρίδες εἰν ἀΐδα, 

, ’ “- 0} , 
πευθόμεναι τέο χῆρα" σὺ δὲ ῥαίνουσα παρειὰς 

δάχρυσιν, ἄγγειλας χεῖν᾽ ἀνιαρὸν ἔπος" 

« Διπλόον ὠδίνασα, φίλαι, τέχος, ἄλλο μὲν ἀνδρὶ 
« Εὔφρονι χαλλιπόμαν, ἄλλο δ᾽ ἄγω φθιμένοις ». 

4058. ἨΡΑΚΛΗΤΟΥ͂. 

Ἃ χόνις ἀρτίσχαπτος, ἐπὶ στάλας δὲ μετώπων 

σείονται φύλλων ἡμιθαλεῖς στέφανοι" 
γράμμα διαχρίναντες, δδοιπόρε, πέτρον ἴδωμεν, 

λευρὰ περιστέλλειν ὀστέα φατὶ τίνος. --- 
« Ξεῖν᾽, Ἀιρετημιάς εἶμι’ πάτρα Κνίδος" Εὔφρονος ἦλθον 

« εἷς λέχος" ὠδίνων οὐκ ἄμορος γενόμαν" 
« δισσὰ δ᾽ ὁμοῦ τίχτουσα,, τὸ μὲν λίπον ἀνδρὶ ποδηγὸν 

« γήρως" ὃν δ᾽ ἀπάγω μναμόσυνον πόσιος ». 

4006. ΛΕΩΝΙΔΑ. 

Ἂ δείλ᾽ ᾿Αντίχλεις, δειλὴ δ᾽ ἐγὼ ἢ τὸν ἐν ἥθης 
ἀχμὴ καὶ μοῦνον παῖδα πυρωσαμένη, 

ὀχτωχαιδεχέτης ὃς ἀπώλεο, τέχνον" ἐγὼ δὲ 
ὀρφάνιον χλαίω γῆρας ὀδυρομένη. ' 

Βαίην εἰς "Αἴδος σχιερὸν δόμον" οὔτε μοι ἠὼς 

ἡδεῖ οὔτ᾽ ἀχτὶς ὠχέος ἠελίου. 
Ἂ δείλ᾽ Ἀντίχλεις, μεμορημένε, πένθεος εἴης 

ἰητὴρ, ζωῆς ἔκ με χομισσάμενος. 

ΔΝΤΉΗΘΙΠΘΘΙἊΣ ΡῬΑΤΑΤΙΝΑΣ 

403. ΒΕΟΝΙ).Ὲ, 

Ἠὼὸ ὙΠπηοοοα,, πὼς ΡΠΝ]Ο, ᾿ς. Αὐἱβίο, 

ὼς Ἐπηφίθο, ΠΠΙϊ Αὐἰβίοαϊοὶ, 

ΟΠΠ65 ῬΈΘΡΡΟΥΪΟ Δδιιρίθ ; 4188 ΒΡ. ἢος 

ΠΟΠΙ ΘΓ αΤ Ῥίον αἰ  -Θυοχὶξ ο  ΑΥὐἰβιοαίοιιβ. 

4ἀρά. ΑΝΤΙΡΑΤΗΙ. 

580 16 ἰηΐογπᾶ, ΑΥΘίΘΠ 8, 6 ἢδνϊ 

Οοοντὶ φαμτη-Ῥοβαϊβεϊ νϑβερίαμ ἴῃ ογὰ. 

οχϑεϊποία πη ΠῸΡΘ. ᾿η Δηΐϑηι ᾿αγθηρ σοβίδηξθιη ρΔ] μη 

τηϊβογίς -ϑαηΐ ρα ]ο νὼ Ποῦ 68 ἴῃ οὐοο, 

ἁιαϊία τιονίο ἔπα - ἔα δαξθιι ρου απ ἄρ η5 βθΠὰ5 
ἸΔου Π}}8, Θηπηοίαβίϊ ἢ] τὴ ἐγ 5 Ε]58᾽ Γηᾶγη ὙΟΘΘ : 

« Ῥο8 οηἶχδ,, διηΐοῦ, ΠΠθοτοβ, ἀπαμῃ ἀυ άπ ΥἱῸ 

« ἘΠΡΒγοΙΐ τοὶ ααΐ, αἰξουαμι δυΐθιι δάιιοο τπουἐαΐβ..» 

4ρδ. ἨΕΒΑΘΉΤΙ. 

Ἐπ᾿ Ῥυϊν 5. πυροῦ -Θροϑία, οἱρρί δαΐθηι ἴῃ ἐγοηΐθ 
ἃριἐδηΐαν [Ὁ] Οσατὴ βθιη τυ οἱ ἀδ ΘΟΙΟΙ 6. 

ΨιΓα]α μὰ ἀἰβοουπθηΐοϑ.,, υἱδΐου, Ῥϑίγαμη ἀβρ οἰ Δ Π.15., 

Ἰωνὶα ῬΥΘΠΊΘΓΘ οδϑᾶ ΟΠ αβηδτη 86 ἀἰοδέ. 

«Ηοβρδβ8, Αγοίθιηϊαϑ βιτη ; Ραΐνϊα, Ομ ἀπ8 ; ἘΠΡΒγΟΙἾ5 ἱπγανὶ 

« Ἰοοσίαμῃ ; ῬαΘΡΡΟΥΙ  - ἀοἸουα μὴ ΠΟ ΘΧΡΟΥΒ [μα : ἶ 

« ΘοΙΩΪΠΟΒΊΟ 5ἴπη]} εἶχα, ἀπυτῃ Φυϊάοπι γο αἱ γἶγο ἀθθι Ὁ 
« βοηθοί, Δἰζθυιι 6 1Ὸ αρᾶάποο ἱπ- ριον ἴδηι ΤΥ ΕἸ. » 

406. ΕΟΝΙ ΞΕ. 

Ηδα ! πλῖβου ἈΠ ο]65, δὲ πιΐβουτα σὺ 48 ἴῃ ἰδ 5 

Ποῦ σοηϑί ἐ{πἰτιηι οἵ αὐϊοῦση ῬαΘΓη ογθμηαυΐ, 

οοἴοά οἰ μη- Δ Π05- πδΐι5 4αὶ ΡΥ Ἰ5Ε1, ΡΌΘΥ ; ΘρῸ γὙ61Ὸ 

ΟΡΡδπι 60 Βαπϑοία θη Ἰδτηθηΐδη8. 

τ πατη-υδάδτηῃ ἴῃ Ῥ] αΐοηἶδ τα θγοβαιὴ ἀοτιμ ! ΝΟ πῃ} ἢ 

ἀυ]οἶβ, πθάαθ τδαϊιβ γὰρίαϊ 50]18. [ υγογὰ 

Ηδιι ' τΐβου ΑπΈ0165, [αἰο-[ἀποΐδ,, Ἰποίαϑ πξπδηι- 515 

βδηδίουῦ, 6 υἱΐα τὴὸ δά θῃβ ! 

403. ΤΕΟΝΙΡΕ. 

ΤΙ οοἶθα, ῬΏΙο, Τ πη βαπὶ οἱ Αὐϊβίο 

ΗΙς ροβιῖεθ, 50}0165 ραϊν 5 Ανιβιοά οὶ. 

Ομλμ68 Τλιοῖηδ 1α [001 ἰδ. }}0 : ὁο Ια 'ρ58., 

ΗΪ5 ροβίψαδπι ὑπ πὴ ἴδοι, ΑἸ  οα οι. 

ἀθρδά. ἈΝΤΙΡΑΤΆΙ, 

Τη ον πᾶ σγδά!θη5 ΑΡεϊθπηα9 6 ταΐθ, στἱρὰ 
Οοονῖὶ ἀμπιὶ ἴδ 5 Ὁ] ΘΓΊΟΓο. ροάθῃι, 

Ἐχϑιϊηοῖαπι ρου Δ ἢ5 ΡΌΘΓΙ ΠΣ [ν ΘΒ 1 115. ἈΠ] Η15, 

ΠΟΥ 465 Ἰη  ΠῚ5. Ἰησθηλ ΘΓ Ἰοοἱβ ; 
Εἰ αι βίηι ἴμὰ ἕαϊα γοσαηΐ : ἰὰ γίδια νου ὰ 

ἈΘΒρΡομ 65 ἥδίι αἰ] Δο ΓΆἢ 6 ΘΟΠΊΔϑ : 
ὈΌρ]}ῖοΘ ἀθ ραγῖα ρᾶγ8 τᾶ ΓΘ] Ιοῖα τηᾶτ το 

ἘΘΡὨτοηὶ,, ἀϊπηϊἀϊιιηι πηδῃ 1} 15 Θοοα ἔδυο. 

ἀθδ. ΒΕΒΑΟΘΙ1)4. 

Ἐυδδὰ γΘΟΘΏ 61 Πλιιηγι15, Οὐ τ15. ἀπιὸ ἰὰ ἰγτοπῖς ΘΟ] μπᾶ οϑῖ, 

βϑουῖα σου ΠογυὨ,, που θα ρΡᾶΓὶδ 58]. 

(θυ παμαιβ5 ΡΥΟρίτ5 ἸαρΙ ἀθηι16 ποΐαβαμθ., υἱδίου. 
ΤΥ ϑῖθβ. 56 ΟΠ Γ65 οὐ] 5 ΠΡ ΟΓΟ τοίεσι ἢ 

Ῥαϊνγῖα πὶὶ Οπἰάο5 εϑὶ, γοοογαιθ Αγθίθιηϊαβ, ποβρὸϑδ᾽; 

ἘΘΡΒΡοηΐ βιηὶ οομθηχ ἀἰοῖα,, 564 οἱ ρθρθιῖ. 

Οὐτοβ ΡΘρθυὶ βθηηο05, ἀἰΧ 511 ραϊν 18, ΟἿ, 5θηδοῖτ 
Π|6, τϊ δ ρίρσηιβ ΘΟΠ] 15 1 1εν δάοθϑί.. 

466. τιξοντῦ.- 

ΑΒΈΙΟΪΘ 65 μ}]βουδηθ : πηδρὶ8 Πι βου ηἀὰ 56 ᾿ρ5ἃ 

Οὐ βῶθνο ρβοϑιιῖ πιαΐθυ ἰῃ Ιθὴ6 ΤΟ, 
τηῖοθ, ἴδ, Υἰχτὶ γα αὶ βεχθπηΐα, 46 πὶ ἢιις 

801] 5106 1, 5610 ἀ6}}}158., οὐᾶ βθῆϊο. 

Φαϊθψαθ τ] νοΐ οϑὶ ἰοοα 1115 δά ρα : ποο Εοϑ 
Οταῖα, Ὡ66 οϑὲ 5015 18πὶ ΤᾺ }}}} ἀ]6 6 [αν 

ΑΒΕ ΙΟΪΘ 65 τηϊβθρᾶηάθ, σγαν]β πιθάϊοϊ μα «ΟἹ ΟΥ 5 

{π| ἢἀ5, νυ π6 ΡΡΈΘΟΙ ἜΥῚΡ188. 



ΟΑΡΌΤ Ὑπ1. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΆΒΛΑΙΙΑ, 

461. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

δώ τοι, Ἀρτεμίδωρε, τεῷ ἐπὶ σάματι μάτηρ 
γ δωδεχένη σὸν γοόωφα μόρον" 

ς « Ὥλεν ἐμᾶς ὠδῖνος ὃ πᾶς πόνος ἐς στονόεν πῦρ, 

᾿« ὥλεθ᾽ ὃ παυμέλεος γειναμένου χάματος" 
« ὥλετο χά ποθινὰ τέρψις σέθεν" ἐς γὰρ ἅ ἄχαμπτον, 

« ἐς τὸν ἀνόστητον χῶρον ἔδης ἐνέρων" 
ἃ οὐδ᾽ ἐς ἐφηδείαν ἦλθες, τέκος" ἀντὶ δὲ σεῖο 

« στάλα χαὶ χωφὰ λείπεται ἄμμι χόνις ». 

ι 468. ΜΕΛΕΑΤΡΟΥ͂. 
Οἰχτρότατον μάτηρ σε, Χαρίξενε, δῶρον ἐς ἄδαν 

ὀχτωχαιδεχέταν Ἀμθοον χλαμύδι. 
“Ἦ γὰρ δὴ καὶ πέτρος ἀνέστενεν, ἁνίχ᾽ ἀπ᾽ οἴχων 

ἅλιχες οἰκωγᾷ σὸν νέχυν ἠχθοφόρευν. 
ἸΠένθος δ᾽, οὐχ ὁμέναιον ἀνωρύοντο γονῖες" 

αἰαῖ, τὰς μαστῶν Ψευδομένας χάριτας, 
χαὶ χενεὰς ὠδῖνας! ᾿Ιὼ καχοπάρθενε Μοῖρα, 

στεῖρα γονᾶς στοργὰν ἔπτυσας εἰς ἀνέμους. 
οῖς μὲν ὁμιλήσασι ποθεῖν πάρα, τοῖς δὲ τοχεῦσι 

πενθεῖν. οἷς 2᾽ ἀγνὼς, πευθομένοις ἐλεεῖν. 

409. ΧΑΙΡΗΜΟΝΟΣ. 

Εὔδουλον τέκνωσεν ᾿Αθηναγόρης περὶ πάντων 
ἥσσονα μὲν μοίρα, χρέσσονα δ᾽ εὐλογίᾳ. 

410. ΜΕΛΕΑΡΡΟΥ͂. 

α. Εἶπον ἀνειρομένῳ τίς καὶ τίνος ἐσσί. β. Φίλαυλος 

φεουτωμὰ α. Ποδαπὸς δ᾽ εὔχε ̓ [ἔμεν; β. Θριασεύς. ̓  

Ἔζησας δὲ τίνα στέργων βίον ; β. Οὐ τὸν ἀρότρου, 
Πἰ ώδ τὸν ἐχ νηῶν, τὸν δὲ σοφοῖς ἕταρον. 

α. Τήραϊ δ᾽ ἢ νούσῳ βίον ἔλλιπες ; β' Ἤλυθον “Αδαν 

 υμαρ Κείων γευσάμενος χυλίχων. 

Ἦ ἀΦΡΗΡ ΝΗ β. Καὶ κάρτα. α. Λάθδοι νύ σε βῶλος 

μῶν πινυτῷ σχόντα λόγῳ βίοτον. [ἐλαφρὴ 
» 
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4607. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Ηοε 88π6, ΑΥὐζθιογο,, ἔπ ΒΌΡΟΥ ἔανηι]ο0 τηδίου 

οἰδιπανῖξ, ἀποάδοθηπθιη ἔπατι Ρ]ΟΥΔΠ5 του ΐθπ : [ΠΟΙ 
« Ῥοεϊξ τηθογυτῃ ἀοϊογιμι ἐοΐι5. ᾶ θοῦ ἴῃ ΙΔΟΥΙΠΙΔὈΙ ΘΙ ἱ- 

« Τ᾿ οΥἹξ τ βουυ 8 ῬδΕ 5 ΒυἀοΥ ; [ὰπ46-πριηο- το ϑοξξ, 

« ρΡοΡ ΐ οἔἴϊατη ἀρβιἀθγ 6 οὈ]Θεἰδιηθηΐυμῃ (αἱ ; πᾶτὴ ΠΠυτὰ 

« ἢΠππη ἀπ 6-ποιηο-τθαϊξ Ἰοσαμπη ἰη γαῖ ἱπί ΓΟ ΤΌΤ : 

« Βράὰ6 Ρυβογίαΐθιη 68. 1ἸΠσυ 5818, ΟΡΌΘΕ : ῬγΓῸ ἴδ ΔΓ ΠῚ 

« ΕΡραβ ἴα μηχα Πα ΠΟΙ οἰπῖβ. » 

- 408. ΜΕΠΕΛΟΘΆΙ. 

ΜΙΒογ τ πηθτη τηδΐθυ 6, ΟΠ γίΧΘΠΘ, Τὰ Π115 ἴῃ ΟΥ̓ ΕΣῺ 

με ἰοηάτιγ, ἀποάδοθηπθι νϑϑεϊν ΘὨ] ιν 6. 

Ργοίρδείζο β8π6 δὲ ρείγα ἱησθιγεϊξ,, φυδηᾶο ἃ ἰθοξβ 

τ ΠΌΑ 165 σατ-6᾽ υαξα ᾿ΠΔΗΪΠ6- ΘΟΡΡῈΒ ἔα ὈΔ]) ] θη. 

1, βϑατῃ δαΐθιη, πῸὴ γτηδηρατη ὉΠ] θδηΐ Ρϑγο ἴθ 5 : 

Ηδσιι, Ὦθὰι, Γδιητ ΔΓ ἰγδιιἀαΐαβ σγαΐθϑ, 

οἵ ἱπᾶηθ5 ΡΌΘΓΡΟΥ  -ἀΟΙΟΓ 5; Ὁ τηδ]α- Ύγρὸ Ρᾶτγοδ, 

ἔρδα 516} }15, 50 ΠΟ 15 ΔΊΟΥ ΘΙ ΘΧΒΡΟΪβί ἴῃ υθηΐοϑ. 

ΖἘαυδιῖθαβ φυϊάετη ἀοϑιἀουίαπι βαρογοβί, Ρᾶγθηε 8. Ὑ6ΓῸ 

Ἰυοΐαβ, δ αϊθα5 ἱσποίαβ 6765, υθὶ-ἀυάϊαηξ, τἰβογδΐίο. 

409. ΟἨἩΞΒΕΈΜΟΝΙΒ, 

Ἐυθυϊυμι σοηυϊξ ΑἸ ΠΘμ ρον 8. Ρυξθοίου εηεΐοβ 

τὴΐπογοῖη σαϊάθμν ἰαΐο, Τπδογθ μὴ υθγὸ Ὀοπᾶ- ἃ. 

470. ΜΕΒΕΑΟΘΕΙ. 

α. Ὀῖς ἱπίονγοσδηξ 4015 οἵ οὐ 8 515. ὃ. ῬΒΠΔΌΪ 5 

Ἐπογαίΐάεθ. α. Ου͵ὰ5 δυΐθμη 6556 β]ουίαγὶ5 "Ὁ ὃ. ΤὨγ 5108. 

α. Ὑἰχιβέίψαθ φυδιηηδηι βϑοΐδηβ υἱΐδιη ἢ ὃ. ΝΟὴ ἀγαΐγο 

ΠΘ4α6 παυῖθυβ υἱοηΐομι,, 564 ΞΡ. ΘΠ ΕΠ Ὲ}8 [ΠΝ ΠΑΡ ΙΝ. 

α. ϑϑιηθοΐα δὴ τῆοῦθο υἱΐδτη ᾿φαυϊβέϊ ἢ ὃ. ΑΟἸ Ογουμ 

βροηΐθ-τηθᾶ, (605 ροβίψυδιη- συβίανϊ ΘΔ] 1668. 

α.- Ἀπ σταπάφυαϑ ἢ ὃ. Ἐξ να!άθ. α. Ἐχοϊρίδί Ἰβίξαν ἔθ ἰοδὰ 

οοποογάοθιῃ ργαδοηξ φαϊ- ἄσσουῖβ βϑυτηθηὶ υἱΐδμ. [ΠοΥΐϑ 

467. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

ΟἸααθαῖ οὐ ἰῈ Ὀββοχῖο δηγβογαΐῖ ἅ}}}}0., 

Αἀ τυχυΐϊαπι σεμοῖνῖχ,, Ασιθιϊάογε,, τὐπιπὶ ἱ 

᾿Οροἰάϊε {16 πιεῖ Ῥᾶντις Ἰαθον, ἵνὶϊ ἴῃ ἰσηδὴν 
Ελ ἰδογυπιᾶϑ δι υάϊαπι ΡΑΠΜμΘΠΪ5 Οτὴ πα μὰ 1}15. 

αποβουηΐ ραγιῖεν πιδθὰ σαυάϊα : πᾶπι Ενὲ Π1115 

Τηϊναΐαπι δεδῖ πῸ}}} φυοά τϑπιδαίαν ἴον. 

ΟΖ ιαῖο ἀρεῖρογῖβ ποπάππι θαμα ρΌΡενα. ῬΓῸ ἴθ 

Εἴρρυ μὲς, εἴ βυγάϊ πθῃο ΠΉΠΕΣ δαὶ Οἰθο 68. 

468. Μμεϊεξαθαι. 

ΤΕΥ 56Χχ δῃπογιηι ἰδ ἰτἰϑῖθ, ΟΒΑΥΊΧΘΏΘ., ΠΉΛΠ}15 

αι, τὰς ὡς τ δ νος τ συμ 

Τὴ ἐμ ]ατυγάδ ᾿ηΐογηο ἀαΐ μα πιαῖον ΠοΓΟ. 

Ἑ ἰατε οὐδ πηοϑὶϊ ἰὲ ρογίανονε βοίδ]εβ, 

Τυπο εἰΐαπι ᾿δριἀ65 Ἰηροπνεῖσϑα ρυΐδην. 

ΤιΑπιθη τς ΞΘΠΌΘΤῈ ΠΕΤι5., ΠῸΠ το668 [Π6Ὰ}} : 

Ηρ ἰὰς φυοά πἰτεῖβς ΌΧΙ ἃ} ἀρ εγῆλιι5, 

Ησιι ραγίαβ ρϑυίογα : 40} ὁ νἶγρο ᾿πιρία ῥάγοα 
Οὐγαπι ϑΡΊΓΟΘΌΠΕ5 ἜΧβρυ 5 ἴῃ με 5 

Τὸ βτὲχ : 408}15 ἀεδίἀθγαὶ : ἅμ} ρᾶγεπίθϑ 
Ῥιοτγαηΐ : ἰγἰϑῖα σεπιθῖ, 4αϊβαιῖ5 ἱἸπαθά!οΥ 1. 

470. ΜΕΙΕΛΟΒΙ. 

Ὁῖς παῖ μὶ αι ογθμ, 415 ἐ8, εἴ 480 ραῖνε ἢ ΡΆΠαυ]ιι5 

Εποτγαῖάε. Ουα5 65 ββηι 9 Ε ΤῊ αβῖ5. 

Αἱ ἀυξ τἱΐα Εἰδὲ ρ]αοιῖι ΡΝ οι. γΟΠΊ ΘΓ 5 πησὶ, 

Νοη γαϊϊαπι,, ἀοοιῖβ 5θὰ οοπλθ5 11 Υἱν 5. 

Μουθὶβ ἂπ βθπῖο ἢηῖβ ἘΠῚ ὃ ϑροῃΐα γεοεϑϑὶ 

Ε υἱΐα ροΐδηβ, 515 ριιῖο 405 ο]} 1665. 

Ταγιαλε βεποχ ἢ ψαϊάδ. ΤοἸϊα5. Ῥομὰ 511 0], ἀἰσηαηι 

Θιιπη515:: υἱἱὰ 411 βαρίθπί 8 ΠΘΟΕΠ.. 



Τὸ 

904 

411. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Εἴπας « ἥλιε, χαῖρε » Κλεόμόροτος ὡμόραχιώτης 

ἥλατ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τείχεος εἰς ἀΐδαν, 

ἄξιον οὐδὲν ἰδὼν θανάτου καχόν, ἀλλὰ Πλάτωνος 

ἕν τὸ περὶ ψυχῆς γράμμ᾽ ἀναλεξάμενος. 

415. ΛΕΩΝΙΔΑ. 

Μυρίος ἦν, ἄνθρωπε, χρόνος προτοῦ, ἄχρι πρὸς ἠῶ 
ἦλθες, χὠ λοιπὸς μυρίος εἰς ἀΐδην. 

Τίς μοῖρα ζωῆς ὑπολείπεται, ἢ. ὅσον ὅσσον 

στιγμὴ καὶ στιγμῆς εἴ τι χαμηλότερον; 
μικρή σευ ζωὴ τεθλιμμένη" οὐδὲ γὰρ αὐτὴ 

ἡδεῖ᾽, ἀλλ᾽ ἐχθροῦ στυγνοτέρη θανάτου. 
Ἔχ τοίης ὥνθρωποι ἀπηχριόι μένοι ὀστῶν 

ἁρμονίης, ὑψοῦντ᾽ ἠέρα χἄν νεφέλας" 
ὦνερ, ἴδ᾽ ὡς ἀχρεῖον, ἐπεὶ περὶ νήματος ἄχρον 

εὐλὴ ̓ἀχέρχιεσνον λῶπος ἐφεζομένγ)" 

οἷον τὸ ᾿ ψαλάθριον ἀπεψιλωμένον, οἷον 
πολλῷ ἀραχναίου στυγνότερον σχελέτου. 

Ἡοῦν ἐξ ἠοῦς ὅσσον σθένος, ὦνερ, ἐρευνῶν 

εἴης ἐν λιτῇ κεχλιμένος βιοτῇ" 

αἰὲν τοῦτο νόῳ μεμνημένος ἄχρις δμιλῇῆς 
ζωοῖς,, ἐξ οἵης ἡρμόνισαι καλάμης. 

Κ4Α72. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Χειμέριον ζωὴν ὑπαλεύεο, νεῖο δ᾽ ἐς ὅρυον, 

ὡς κἠγὼ Φείδων ὃ Κρίτου εἰς ἀΐδην. 

418. ἈΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ͂. 

Δαμὼ καὶ Μάθυμνα τὸν ἐν τριετηρίσιν ὥραις 
Εὔφρονα λυσσατὰν ὡς ἐπύθοντο νέχυν, 

ζωὰν ἀρνήσαντο, τανυπλέχτων δ᾽ ἀπὸ μιτρᾶν 
χερσὶ δεραιούχους ἐχρεμάσαντο βρόχους. 

4714. ΑΔΗΉΛΟΝ. 

Ἐΐϊς ὅδὲ Νικάνδρου τέχνων τάφος" ἕν φάος ἀοῦς 
“᾿ " ς " ““" , 

ἄνυσε τὰν ἱερὰν Λυσιδίκας γενεάν. 

418. ΔΙΟΤΙΜΟΥ͂. 

Νυμφίον Εὐαγόρην πολυπένθιμος ἣ Πολυαίνου 
Σχυλλὶς ἀν᾽ εὐρείας ἦλθε βοῶσα πύλας . 

παῖδα τὸν Ἡγευάχειον ἐφέστιον" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἐχείνη 
χήρη πατρῴους αὖθις ἐσῆλθε δόμους, 

δαιμονίη" τριτάτῳ δὲ χατέφθιτο μηνὶ δυσαίων 

ἈΝΤΗΟΘΙΠΘΘΙ Δὲ ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂ 

471. ΟΑἸΠΊΑΘΗΙ. 

ΕΓδίιιβ. « 501, γᾷ]θ,», ΟἸδοιηθγοΐιβ Αὐηθυδοίοία 

ῬΡΟΒΙΠἱξ ἃ} ἃ] 0 τηπνῸ ἴῃ ΟΥ̓οῦμη, 

ἀἰσισσα ΠΌ]] απ ὁοΟηβρὶοαΐτι5. τηουίθ τη ατη, 56 Ρ]αΐοη 5 

πα, ΠΠπιἃ ἀθ Δηϊηιᾶ,, βου! ρέσγη ρουϊοροναΐ. 

472. ΒΕΟΝΙΌΕ. 

ΤηΠπηϊξατη (αἱ, Ποιηο., ἰδ ρι15 ΟἸΐπι, ἀοπθο ἐν δ Δι ΓΟΥ ΠῚ 

γΘηΐν65,, οἵ Γο  ψαπτῃ ἰῃΠπἰξατη δγἱἐ ἴῃ ταογέθι. 

Ουῶ ἐπ ἤος Ῥὰγ8 υἱΐω γοβίαξ, ηἰδὶ φυδηξαμι το 

Ρυηοίαμι, οἵ Ῥυμποῖο 5ἱ αυϊὰ ἰη  υἴτι85 ἢ 

Εχίσυδ ἔπ Υἱΐᾶ οἱ οοηβίνοία : πΘάτι6 Θηΐπὴ ἱρβᾶ 

ἀυ]οῖβ, 56 ἰπβοβία ἱπηρου Ποῦ τηοτίθ. 

Ἐχ [411 Βοπηΐη68 [Δ οἰδος οβϑί α πὶ 

ΟΟΙΏΡΑΘ6 8686-1η- 50} 16 --Θχίο] ηΐ δ ἀΘΓθτὴ δὲ ΠΘΡῸ]ὰ8 : 

ο Υἱγ, υἱᾶθ φυδτγη ἱπα 6 : πδὴι οἶγοα ΠΠατ ΘΧ ΓΘ τ ΠῚ 

γΘΙτηἶ8. ποη-ἰοχίδιη-υδάϊο νϑϑίθῃ ἰηβί δέ : 

σαδῖθ.... ., ἀορι!αΐαγη, φυϑηι 

ΤᾺ] 0 ΓΔ 6 6. Τα ϊπ8 βοοὶοίο,. 

Ῥίϊθτη οχ αἴθ φυδηΐα!αμι ἔπι δὲ έ γΌ]Ὲ}", Ο Ὑἱν᾽, ΘΧΡΙΟΥΔΉ5, 

518 ἴῃ (δὶ ΓΟ παΐι5. Υἱΐᾶ. 

ὕβαιθ ΠΟ ΔηΪΠΊΟ ΤΘΠΪ ΠΟ. 8, ἀοηθὸ ὙΘυβ ΡΟ 1 Ὁ 

ΟΠ.-Ὑἰν 8, 6 408} ΘΟΠΙ ΡΟ - 815. οα] τη. 

Ἔ 47). ΕΠΌΒΡΕΜ. 

Του ροϑίδ 1 5-Οθηοχίδιη υἱΐδηι ἀθυϊα δὲ οομοθᾶθ ῃ ρογξαμι 

βἰοαξ ὁρὸ ἀυοααο, ΡΒΐάο ΟΥἰζω ἢ] 5, δᾶ ἱπίθιοϑ. 

473. ΑΒΙΒΤΟΌΙΟΙ, 

Ῥᾶμηο οἱ Μαϊμυιημὰ ἢ] ἴῃ ἐγ θμ 5 Βαςοϊιὶ Ἰααῖ5 
ΕᾺὈΡΒΓΟΠΘΙ 5ΔΟΓΟ-ὉΓΟΓΘ-ΘΟΠοϊ τη αθ᾽ -ΔΟΟΘΡΘΙΘ ΤΠΟΓ- 

ἃ-Υἱΐὰ 56 -ραϊοαγαηΐ, οἵ ὁχ Ζοη δ Ἰδίο- ] χὰ [τἀπὶ 

τη Δ ηἶ 118 ΟΟΙΠΤ--ῬΥΘΒΒΌΤΟΒ ΒΌΒΡΟΠἀογιηΐ δ 608. 

7ᾷ͵ ἸΝΟΕΒΤΙ. Η 

ὕπι5 πο ΝΙοΔηαΡΙ 1 ΡΘΓΟΓ μὴ {πη} 15 : πὰ ΠΧ ΔΌΡΟΥ 

οοηΐροϊξ βδοῦδιη ΤΠ βιἀἸοξθ ῬΓΟΙ]ΘΠ,. 

475. ΘΙΟΤΙΝΙ. 

ΒΡΟ Β. ΠῚ) ΕὙΥ̓ΔΘΌΓΔΏΣ ᾿Π 06 η86- 6 Ὀ}}15 Π]1ὰ ῬοΙγηὶ 

50.}}18. ΡῈ Ἰαΐδβ ΕΠ ἱποϊδιηδηβ ρογίδϑ, 

ΠΠαπὶ Ἡθϑϑιηδοιῖ, [0 οἱ- ἀοΙη ϑ[1οἱ - οοἸ ατηθη ἢ πα αὰ6 {18 

υἱάπδ Ῥαΐθυ πᾶ ΓΌΓΘ.18 Θϑίτ-ησγοϑϑᾶ ἀμ ΤΩ,, 

1 6 ΠΧ ; ἐογέϊο δυΐθιῃ οοηϑαχηρίδεθϑδί ΤΘΠ86 τη ΐβοτα 

471. ΟΑΙΙΜΆΟΘΗΙ, 

70.350 5016 νδ]θγα ΟἸδουηθγοί 5 ΑἸ θυδοϊοϊα 

Μαπῖθυβ 6 5. Π.Π}15 ἴῃ ϑίγρα ἀθβι} ἰῖ, 
ῬΙδπαπη πηουῖθ ὩΪ}}] ρᾶ585ι.5 : 5684 πθῆιρα Ρ]αϊοη 3 

θὲ βαῖυγα δηΐπηὶ Ἰθρογαὶ 1116 ΠΡ Γι Πι. 

472. ΤΕΟΝΙΡ.. 

ΑὨΐο ἴσο5 ΟΥΙ15 ᾿πηΠἸ ΘΠΒΙΙΠῚ ἰγΔ 5111 ϑΟΥΌΏΣ, 

ΓΜ ΠΘΏ511Π), Ροβίααδηι ἴπ ΠΊΟΡΙΘΡΙΒ,, ΘΙ, 
Ετροὸ φυϊά δὰ νἱΐδηὶ γοϑῖαϊ 8 ἰθροτα ἢ Ρυποίαη), 

Αυΐ Δ᾽] αυὰ μαποῖο δὶ ΠΉΪΠ 115 6558 ροϊαβί, 
ΘΕΓΙΩΡΊ αν δηραβίο ἷς εοῖαβ ἢ πη 9 ἀα] οἷβ 

1Π|ὰ πες οϑὶ, 5ε4 μαροὶ {γιβιϊα που πιᾶρὶβ. 

Ἠδβ5 ἰοπιρεβίαιθβ ρίαν ἔαυρα, οἵ ἀΓΡΙΡΟ ῬοΥι1Π|, 

Οὐια}} δηλ ἰατα5 πὰης ὁρὸ ῬΒΙάο τῳ. 



ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ΒΡΙΘΒΑΝΝΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

Ξ ῴως ψυχῆς δύσφρονι τηχεδόνι. 
Τοῦτο δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφοτέροισι πολύχλαυτον φιλότητος 
ννΣ λείη μνῆμα παρὰ τριόδῳ. 

410. ΜΕΛΕΑΙΡΟΥ͂. 

᾿Δάχρυά σοι χαὶ νέρθε διὰ χθονὸς, Ἡλιοδώρα Ἷ 
᾿ δωροῦμαι, στοργᾶς λείψανον, εἰς ἀΐδαν, 
δάχρυα δυσδάχρυτα: πολυχλαύτῳ δ᾽ ἐπὶ τύμδῳ 

σπένδω μνᾶμα πόθων, μνᾶμα φιλοφροσύνας. [ γρος 
Οἰχτρὰ γὰρ οἰκτρὰ φίλαν σε χαὶ ἐν φθιμένοις Μελέα- 

αἰάζω,, χενεὰν εἰς ̓ Αχέροντα χάριν. 
Αἰαῖ, ποῦ τὸ ποθεινὸν ἐμοὶ θάλος : ἅρπασεν ἽΛδας, 

, ἢ ποι ἀκμαῖον δ᾽ ἄνθος ἔ ἔφυρε κόνις. 

Ἀλλά σε γουνοῦμαι, Γὰ παντρόφε, τὰν πανόδυρτον 
ἠρέμα σοῖς κόλποις, μᾶτερ, ἐναγχάλισαι, 

411. ΤΥΜΝΕΩ. 

Μή σοι τοῦτο, Φιλαινὶ, λίην ἐπικάρδιον ἔστω, 
εἰ μὴ πρὸς Νείλῳ γῆς μορίης ἔτυχες, 

ἀλλά σ᾽ ᾿Ελευθέρνης ὅδ᾽ ἔχει τάφος" ἔστι γὰρ ἴση 
πάντοθεν εἷς ἀΐδην ἐρχομένοισιν δδός. 

418. ΛΕΏΝΙΔΟΥ.. 

Τίς ποτ᾽ ἄρ᾽ εἶ; τίνος ἄρα παρὰ τρίδον ὀστέα ταῦτα 
τλήμον᾽ ἐν ἡμιχανεῖ λάρναχι γυμνὰ μένει ; 

μνῆμα δὲ χαὶ τάφος αἰὲν ἁμαξεύοντος ὁδίτεω 
ἄξονι χαὶ τροχιῇ λιτὰ παραξέεται" 

ἤδη σου χαὶ πλευρὰ παρατρίψουσιν ἅμαξαι, 
σχέτλιε, σοὶ δ᾽ οὐδεὶς οὐδ᾽ ἐπὶ δάχρυ βαλεῖ. 

419. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ. 

Πέτρος ἐγὼ τὸ πάλαι γυρὴ καὶ ἄτριπτος ἐπιδλὴς 

τὴν Ἡραχλείτου-ἔνδον ἔχω χεφαλήν" 
αἰών μ᾽ ἔτριψεν χροχάλαις ἴσον’ ἐν γὰρ ἁμάξῃ 

παμφόρῳ αἰζηῶν εἰνοδίη τέταμαι. 

965 

[αποϑί δηΐτηΐ {γΒΏ αι Ὡρυϊηοηΐα, 
" 

Ηοὸς ὙΘ1Ὸ β5ΌΡ6Υ αἰτίϑααθ πη] Τη- ἸΔΟΓΙ ΓΔ 116 ΠῚ ΟΥ 8 

τη ΠΕ ΠἸΘηΐατη βίαι {τ ἰ5ϑἰ πυατηῃ δα {Ὑἰν  Π}. 

470. ΜΕΠΈΛΘΟΒΙ. 

Τιδουϊτηδ5 {101 δἔϊα τι ἰγὰ ρον ἰθγγάμη, Ἠδ]οάογα, 

ἄοπο,, ΔΓ 8 ΓΟ 485, ἴῃ ΟΥΟΌΠΙ, 

Ἰδογίτηδβ ἰη 6} 1065. : τηα]έατη δαυΐθιῃ Π6 ὉΠ} ΒΌΡΘΙ ἔπτη] 0 

ἸθοΙηοπυτηθηΐαμη ἀοβ ἀϑυ γα, τη υτηδηΐυχη ον δἐ 5. 

ΜΙΒΟΓΔΟ ΟῚ Θηΐπ, ΤΩ 5 ΓΔ Ὀ ΠΟΥ ἀτηΐοδτῃ 6 δὲ ἴῃ τιογίαϊϑ. 

Ἰατηθηΐογ, Ὑδηδτη ουσα ΑΟΠ γα σταίη. ἰ ΜΟΙΘΔΡΟΥ 

Ησαυ, δὰ ! Ὁ ἀδϑι ἀν 1115 τα Βα ΓΟ 8 τὰρυϊΐ Ρ] αΐο, 

Ταραϊξ; ῥυ ΟὨγυσηχαθ Πόγθὴ ἔδυ ρα] ν 5. 

δρᾷ 6 Ὄὔβθογο, ΤΥγᾶ ΟΤΩΠΙ ἉΠῚ-ῬΆΓΘη8, ΘαΠΟί5- 6 Ὀ]ΠΘ 
Ἰοηϊξον ᾿π- πο βἰπι, μηδΐθυ, ὉΠ] η185- Διηρ] οΐθγο. 

477. ΤΥΜΝΕ. 

Νδ ΠῚ μος, ΡΒ]: ηΐβ., πἰπηῖβ ἐοσγθ-δηΐτηο δοοίἀδΐ, 

81 ποὴ δραὰᾶ Νίϊαμα Βαμηιπὶ (ΐδ! Θὰ βου {8- 65, 

56 {6 ΕἸοΘυΐΠογπο πΐο μαρϑί ἔυτηθ!β : οϑέ θηΐπ ἃ 

δχ- οσηπὶ -ἰοοο ἰπ Οτγοῦμῃ ἐθηἀθηΐξθι8 υἱὰ.. 

478. ΠΕΟΝΙΡ.Ε. 

Οὐ] ἰδηά θη 65" συ αϑηδηὶ ἰαχίᾶ 56 ΐτη οβϑᾶ ἢ 

Τηΐβογὰ ἐπ βϑηϊαρουΐα ἅγοᾶ παᾶᾶ τηδπθηΐ Ὁ [18 νἱδίογί 5 

ΤηοπΠυτηδηΐαπι δυΐθιη οἵ ἔα} 118 ἀΘ( 116 ρἰδαβίγαιη- ἀπ θῃ- 

ἃΧ6 οἵ τοΐδυιῃ)-Ῥγοβϑα,, ἰθπιία 18, ἀγγοἀπηίΐυν : 

͵άτη πᾶ οἴἴΐδτη Ἰαΐογα δἰίογθηΐ ΘΌΓΓΙΒ, 

Τηἶβϑυ,, ΕἸΡῚ Ὑ6ΓῸ ΠΟπιο π6 ἰδουϊτηδι φυϊάδιη ἀδέππαοί. 

479. ΤΗΕΟΌΟΒΙΌΕ. 

Ραίγα ΘσῸ οἰΐπι τὶ πᾶ οἵ ἰηΐγδοίαβ ΡΘΒΘ.ΠῈ85 

ἨδγδΟΙΙ ἱπΐτϑ5 ἴθπθο οἂραΐ : [ἰἢ ρἰδυδίτα! -υἱὰ 

ΘΟΥΌΓΩ Π16 οοπέτι Υἱΐ ΠΟΥ ΔΙ θ15- 6410 0}18 )αηι 5: πη} ; μδηγ. 

οἸἵηηΐδ- δγοηΐα Ποιηΐππγη ουυΐα 5ἰ[8- 98}. 

4η60. μειϑβξαϑδι, 

δε σία τχο δ. 

Ιρβᾶπὶ 5. θίεν Βυπιιπι πποπιιῃγεηῖα ἢ6}15 ΔΊΟΥ Ίδ 
. Βδ5 πὶ ἴο Ἰδουυπιαβ, Ἠδιοάογα, Ε}1, 
Ηξιι ἀϊσηδβ ΟΡ ΠΪ5 ἸΔΟΡΥ Πλᾶ5 ! δὰ ἤδθ116 θυκία τι 

Ηδο {0 δγαϊοι εἴς ρίρπόγα οουΐα ἴετο. 

ΝΑπι Τηΐβογθ Ὠἰπηϊα τα, τηΐβεγε ΜΕ] ΘΆσῸΓ ἃἀδπιρίαπι 
Τὸ φοπιο : 564 ξ δηλ 5 ΠῚ} ΑΟΒθγοηΐα πηουθηΐ. 

ΑὮ υδὶ ἀϊδοῖαβ. πα ]Ὡὶ 05. πηδϑα ἢ βία ἢ ΟΥ̓, 

ΑΡβτΟ  ; ἴπ οἰ ΠοΓ πὰ ΘΟΓρΟΥΓΪ5. ἴν1ϊ ΠΟΠΟ5. 

Αἴ τὰ ἀδροβίτιπι μ]αοῖάο σομηρ]θοίε γα ΠΟϑι ΓΙ ΠῚ, 

Μαϊΐεγποαις ἴονθ, ἴθ τοβο,, ἰθγγὰ βϊπηιι. ε- 

477. ΤΥΜΝΕΙ. 

ΟΥ̓πλι5 πῈ 5ἰῖ ἰ απ {01 ἰυἸδῖθ, ΡΏΠΘΗΙ,, 

51 ἴιια ΝΗ Ιαοὰπι ποη ἰερῖὶ οβϑὰ 5ο πη : 

564 56ρθ}!γῖβ, ὉΡ1 ΤΡ εν ἰᾶ5 ᾿ρ5ᾶ βθρυ τα εϑῖ. 
ὕπάϊᾳαο ἰαπίαπιάεπι ὁδὶ δὰ ΡὨΪ σοι μοπία υἱῷ 

48. ΤΕΟΝΙ9Ε. 

ὕπά6, 415 65 » Ο}} 15 ΤΪΒΘΓῚ,, αιὰ ἴδγι 1161, οϑϑᾶ 

Απῖδ οουἶο5 ἃτοᾶ βαπη!ραϊθηϊ ἰδοθηὶ ἢ 
Πὰπὶ Πἰτηΐβ Ἔχροβίϊαμν Ρ] 5115 τ μθαάϊβαιθ βορυϊολπιαι 

ΑἸΓΟΥ ΓΙ, ΒΘ ρΘι Ργϑίθγθαηία τοΐδ, 

7Ζατα νϑηϊεῖ, πηϊβογαηςθ, ἰχὰπὶ 4 σοΟὨΐογ  ἃχὶβ, 

Νειηΐπα τοὶ ᾿δουυ πλᾶ5 ΘΟ θαθηΐθ, Ἰδίιι5. 

479. ὙΒΕΟΒΘΟΒΙΩΞ. 

Θάχϑιβ ΟΥΡῚ5 ΘΓΆΠῚ, ΠΪηΪ πὰ ΠΘΟ ρᾶγΐΘ τηϊη 15, 

ΗἱΪς Ηδγδοϊ! οαμη μόβιθγ οἀραΐ. 

Αἵ παπο Εἰ τοΓεἰβ 50πὶ {ΓΙῸ δοοα [Δ ρ}}Π15, 
Οὐἶρρα ᾿πνεηϊμεῖβ της τοῖα πλιὰ ΡΡΘΠΙΙ. 



900 ΑΝΤΗΟΙΘΘΙἙ ΡΑΤΑΤΙΝἍἙ 

᾿Αγγέλλω δὲ βροτοῖσι, καὶ ἄστηλός περ ἐοῦσα, 
θεῖον ὑλαχτητὴν δήμου ἔχουσα χύνα. 

480. ΛΕΩΝΙΔΑ. 

Ἤδη μευ τέτριπται ὑπεχχεχαλυμμένον ὀστεῦν 
ἁρμονίῃ τ᾽ , ὥνερ, πλὰξ ἐπικεχλιμένη" 

ἤδη χαὶ οὐ ἰδθαι ὑπὲχ σοροῦ αὐγάζονται 

ἡμετέρης" τί πλέον γὴν ἐπιεννύμεθα ; 
ἢ γὰρ τὴν οὕπω πρὶν ἰτὴν δδὸν ἐτμήξαντο 

ἄνθρωποι, κατ᾽ ἐμῆς νισσόμενοι χεφαλῆς. 

᾿Αλλὰ πρὸς ἐγγαίων, ᾿ΑἸἰδωνέος Ἑρμεία τε 
καὶ Νυχτὸς, ταύτης ἐκτὸς ἴτ᾽ ἀτραπιτοῦ, 

481. ΦΙΛΗΤΑ ΣΑΜΙΟΥ͂. 

Ἃ στάλα βαρύθουσα λέγει τάδε" « Τὰν μινύωρον, 
« τὰν μιχχὰν ᾿Αἴδας ἅρπασε Θειοδόταν ». 

Χὰ μιχχὰ τάδε πατρὶ λέγει πάλιν" « ἼἼσχεο λύπας, 
« Θειόδοτε: θνατοὶ πολλάχ! δυστυχέες. » 

482. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Οὔπω τοι πλόχαμοι τετμιημένοι, οὐδὲ σελάνας 
τοὶ τριετεῖς μηνῶν ἁνιοχεῦντο δρόμοι, 

Κλεύδιχε, Νικασὶς ὅτε σὰν περὶ λάρναχα μάτηρ, 
τλῆμον, ἐπ᾽ αἰαχτῷ πόλλ᾽ ἐδόασε τάφῳ, 

χαὶ γενέτας Περίχλειτος" ἐπ᾽ ἀγνώτῳ δ᾽ Ἀχέροντι 

ἡδάσεις ἥδαν, Κλεύδικ᾽, ἀνοστοτάταν. 

488. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Αἴδη ἀλλιτάνευτε χαὶ ἄτροπε, τίπτε τοι οὕτω 
: Κάλλαισχρον ζωᾶς νήπιον ὠρφάνισας : 
ἔσται μὰν ὅ γε παῖς ἐν δώμασι Φερσεφονείοις 
παίγνιον' ἀλλ᾽ οἴκοι λυγρὰ λέλοιπε πάθη. 

484. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

Πέντε χόρας καὶ πέντε Βιὼ Διδύμωνι τεχοῦσα 
ἄρσενας » οὐδὲ μιᾶς οὐδ᾽ ἑνὸς ὁ ὠνάσατο᾽ 

ἣ μέγ᾽ ἀρίστη ἐοῦσα χαὶ εὔτεχνος οὐχ ὑπὸ παίδων, 
ὀθνείαις δ᾽ ἐτάφη χερσὶ θανοῦσα Βιώ. 

4858. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Βάλλεθ᾽ ὑπὲρ τύμόου πολιὰ χρίνα, καὶ τὰ συνήθη 
2 ; Ἤς βεῦδ ͵7ὔ ͵ὔ 5) ξ ’ 

τύμπαν᾽ ἐπὶ στήλη ῥήσσετ᾽ ᾿Αλεξιμένους, 

Ναποῖο δαΐθπι τη ον Δ] 118, δε ἴδ τὰ ον ἢ 8-᾿πβοῦ ρίο-εἶρρο,. 
αἰ νἱπιιπ ΔΙ] Γαίου ῬΟΡῸ]1 τη6- ΟΠ ἢ ΠΟ 6 ΘΔΉΘΙΩ. 

480. ΒΕΟΝΠ), 

Ψάϊη πιθὰ οομένα-ϑαμξ ἀοίθοΐα οϑϑᾶ 
ΘΟΥΡΟΙ 541 6-οοπιρδρίηϊ, ὁ Υἱν, ἔα] ἃ τυροδηδυνθοιο: Σ 

Ἰάτὰ οἱ γϑυτηθβ Βα θέι8 δχτ-ᾶτοα πἰξθηξ 

ποβίνα : 40 σομημηοᾶο [6] τ τὴ ἱπἀϊ πην ἢ 

Ῥγοίδοίο ϑηΐπ πα ᾶτη δηϊὸ τη ]6 ὴ υἷα πη, δθοδυιηΐ 

ΒΟΙΠΉΪη68., ἴῃ Τ160 σγδαϊοηίο8. οδρὶΐο, 

56α ΡΘΓ 50 ουγδη605 6608, Ρ] ΟΠ 6ΠῚ ἜΘ τω 

οἱ Νοοίοῃι, ἤδηο δχΐγα οδϑαϊξθ βϑιηλΐδτη. 

481. ΡΗΙΡΚΕΤῈ 5ΑΜΠ. 

ΟἸΡρὺβ ροπάργθι γθβϑι18 αἰεὶ! ἢωα : « Π]Δη ΒυοΥ 5- ων, 

« Π]ατι ραγυαίδυη Ρ]ΐο ταρυΐϊξ Τηοοδοΐδῃ. » 

ΕΓ ραυνυϊα μος ραίτὶ ἀἰοἱξ Τυγβα8 : « ΘΟ Ἰποΐαπι, Ὁ 

« ΤἩΠροδοίο : τηουί8165 8έθρΘΠΠΊΘΡῸ διε ἱπ{6} 1068...» 

ἀδ2,. ἸΝΟΕΆΤΙ. 

Νοπάᾶαμῃι {{0ὶ οἰηοίπηΐ οδοϑὶ, πΘαὰΘ Ἰὲθ 

6ἰθὶ ἐτίθηπθϑ τηθηβίαμι οο Οὐ ΘθΠΓῸΥ ΘΕΒ.5, 

ΟἸοοάϊοο,, ΝΙοδβὶβ φαμὶ ἐπαπὶ οἷ οᾶ ἀΡΟΔ ἢ Τηδίου, 

τὉ Τηΐ56 Γ, ΒΌΡΘΙ ΠΟΌΪῚ πυ]ξατη οἰδηηᾶνῖξ ὕαηλμ]ο, 

οἱ βϑηϊίου Ῥου οι : δρυι Ἰρποίαμη γθγὸ ΑΘ θγοηΐα [οἴδιι. 

Δο]οβοθηξζίδτη δάοιθβοοβ, ΟἸθοάϊοθ, οπιηΐϑ τοάϊιαθνποδ- 

483. ἸΝΟΕΆΤΙ. 

ΡΙ]αΐο ἱποχογα 115. οἵ ποβοῖ8- Πθοῖ!, οὰν ἰδηάθη δᾶθο 

ἰηΐαηΐοιη (Δ βο λατα υἱΐα οὐ αβίϊ ἢ 

Ετὶξ χυϊάσιι ᾿ΐο Ῥα ΘΓ ἴπ (θοἰ8. ῬΥΌΒΟΡΡΊΠΘ5 

ἀοϊϊοῖο ἀδὰ ; 564 ἀομηΐ ΔΠΊΔΓΟΒ. ΤΟΙ «αν ἀΟΙΟΡΟΒ. 

484. ὈΙΟΒΟΟΒΙΌ. ἕ 

Οὐΐπααθ ρα 6} 185 οἵ φυΐπαιο Βίο Ὀϊαντηοηΐ θηϊχὰ 

Τ]ΔΓΟΒ., ΠΟΑῸΘ 6χ πη ΠΟΙᾺ Θχ ἀΠῸ ΡΘΡΟΘρΙ ἐ-π αἴθοπι : 

{ας βυμηπια Ργεϑίδπϑ οἱ Γῶοαπᾶα ααυπιτ-οββοί, ποὴ ἃ Ἰ]- 

86 δ) ̓ ϑηΐβ ΒΘρυϊδ- δῦ τηδηῖθι15 τηογέια ΒΙο. [Ὀ6115, 

ἀδῦ. ΕΌΒΡΕΜ. 

βραγρὶΐ 6 ΒΡ νυ (υτηθσ]αμι οδηᾶ 111, οἱ ἐοηϑιιθίἃ 

ἐντηρδηδ δὰ οἱρραπι υππηρῖ[6 ΑἸοχδιηθηΐβ, 

ΕἸρρυ5 αἰγεβῖ : Αἰ αυϊὰ τοπθὸ ἴαηηθη 16, ῬΥῸ Πλδ 
Ναπι Ἰοχαϊταν, ρΡΟρΡΌ απ αὶ Ἰαιναΐ, ἰδία οδ ἢ Ϊ5. 

48ο. τιξονεῦ 3. 

Νοη Ἰδρὶ5 ἱπουμηθθη5 ἰδηΐπηι, 568 εἰ οβϑᾶ 50] υἰὰ 

δ ηϊ τ] ΐ, Θοπρᾶρθθ Ἀπαάΐι6 αἰ 551 {Π||. 
᾿Αβρίοἰδπάα ραΐθπι πυιάαίο ογιγὰ βθραϊοῆτο : 

ΟΟπΊροβιἴοβ ἰθυτὰ ααϊὰ ᾿πναῖ ἜΥρο ἱδρὶ ἢ 
Νὰ πὶ ῬΓΟΠΔΠῚ ΒΘΟΌΘΙῈ Υἱδηὶ νϑϑι σα, πα Πα δ πὶ 

( βββασιηΐ 5 ργὰ 48 οαραϊ ᾿6 ΠΊΘΕΠ,. 

ῬΘΡ, ΤΟΡῸ., Μογοινρίι, Π] οι τι6, οἱ τόρηα ργοίαπἶθ 

Νοοιῖ5, ἃ ᾶς, ΔΙ 5. 5ἱ ρυιάου, 116 νἱὰ. 

483. ΙΝΟΘΕΚΤῚ- 

Οὐν ρῥυθυιπι, οὐ 4615 ΠΟ ΧΟΡ 1115 ΟΥΟΘ, 
(ΑἸ ΠΘβοῦγαπι υἱϊα ἰδπὶ οἷο ἀ65 00} 185 ἢ 

Πε]ϊοϊαβ ἤπης ἔαρνᾶ ϑιιἃ8 Ῥγοϑθρρίηᾶ αἰδοῖ, 

δορά τυ] τ5 οαυδὰ οϑὶ Ποι ι15. 1116 ἀομηὶ. 

485. ῬΙΟΒΟΟΆΙΡ.“. 

ΑἸἹΡὰ διιρεν τὰπια!απι ἀαῖς ἢ] ; ἐγαηρῖϊο ἰαυχιὰ 

Ὑγαιρᾶπα, απ ἀδάεναηϊ ΠΟΏΊΘΙ; ΑΡαΧ ΠΙΘΗΪ : 



ε μαχρῆς ἀνελίγματα χαίτης 

ν μὸ  ἄφετοι Θυιάδες ἀμφὶ πόλιν, 
γλυχερὰ, πνεύσαντος ἐφ᾽ " ἡμετέροισιν ἀδάπταις 
᾿ πολλάκι πρὸς “μαλακοὺς τοῦδ᾽ ἐχόρευε νόμους. 

.486. ΑΝΥΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ͂. 

Πολλάκι τῷδ᾽ ὀλοφυδνὰ χόρας ἐπὶ σάματι Κλείνα 
ὠκύμορον παῖδ᾽ ἐδόασε φίλαν, ᾿ς μάτηρ 

[ ΤῊΝ ἡπνίμοί Φιλαινίδος, ἃ πρὸ γάμοιο 
“χλωρὸν ὑπὲρ ποταμοῦ χεῦμ᾽ Ἂ) χέροντος ἔβα. 

Ἴ: 481. ΠΕΡΣΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ. 

ΐ Ὥλω δὴ πρὸ γάμοιο, Φιλαίνιον, οὐδέ σε μάτηρ 
Πυθιὰς ὡραίους ἤγαγεν εἰς θαλάμους 

νυμφίου: ἀλλ᾽ ἐλεεινὰ χαταδρύψασα παρειὰς 
ο΄ πεσσαραχαιδεχέτιν τῷ δ᾽ ἐχάλυψε τάφω, 

᾿ 488. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

: Αἴας ̓ Δριστοχράτεια, σὺ μὲν βαθὺν εἰς Ἀχέροντα 

οἴχεαι ὡραίου χεχλιμένα πρὸ γάμου " 
ν ᾿ ματρὶ δὲ δάχρυα σᾷ καταλείπεται, ἅ σ᾽ ἐπὶ τύμέῳ 
ο΄ πολλᾶχι χεχλιμένα χωχύει ἐκ ἢ χεφαλᾶς. 

489. ΣΑΠΦΟΥ͂Σ 

Τιμάδος ἅδε χόνις, τὰν δὴ πρὸ γάμοιο θανοῦσαν 
δέξατο Φερσεφόνας χυάνεος θάλαμος, 

ἃς χαὶ ἀποφθιμένας πᾶσαι νεοθᾶγι σιθάρῳ 
ἔ ἅλικες ἱμερτὰν χρατὸς ἔθεντο χόμαν. 

490. ΑΝΥΤΗΣ. 

ΣΑΣ Σοδόμων Παρθένον Ἀντιδίαν κατοδύρομαι, ἃς ἐπὶ πολλοὶ 
νυμφίοι ἱέμενοι πατρὸς ἵχοντο δόμον, 

χάλλευς χαὶ πινυτᾶτος ἀνὰ χλέος ἀλλ᾽ ἐπιπάντων 
ἐλπίδας οὐλομκένα Μοῖρ᾽ ἐχύλισε πρόσω. 

κυδθα 

7, 

δε εκ. 

ΘΑΡΕΥ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΘΕΡΓΌΠΟΒΑΙΙΑ. 901 

οἵ ᾿Ἰῃ-συγπη-γ γε Ἰοησεθ υο μη ἃ ἐοπμδο 

δίγυτηθηΐϊδιη οἰ γοης Ἐν δ65 εἶγοα ὈΓΌΘΙῚ, 

4 ἀυ]εῖα Παξι-Τη ἀπ 5 ἴῃ γοϑίγο υἱ υἱδία (3) 

5006. δά Χ0}165 πυΐι5 βα! δαὶ τη 3. 

480. ΑΝΥΤΙΕ ΤΥΒΙΟΞ. 

5 }6 τησ᾽βέυτη ΒοΟ ῬῈ6]185. ΒΌΡΘΥ ἔασηαῖο ΟἸπᾶ 

πιδίου ὈΓΟΥΪ5-ΟΥἹ {Π ατὴ ἱποϊατηδυῖξ σάγάτη, 

δηΪδ πη Γουοδηβ ΡΕΠοπίῖ5., {πε6 δηΐθ παρα. 

ῬΑΙΠἀὰ ΒΈΡΟΥ ΔΙΊ ηΪ5 {Ππιοηΐα ΑΟΠ ΘΓ ΟΠ 85 ἵν 

487. ΡΕΒΒῈ ΜΑΟΕΘΡΟΝΙ5. 

Ῥου βεϊ 58η6 δηΐθ πυρίϊα5., ΡΠ: ηΐττς, πθαια ἐδ μηδΐοι 

Ρυτΐαβ τηδΐατοβ ἀδάπχῖξ ἴῃ {Πα ] πιο 5 

ΒΡΟΙΒὶ ; 568 τη 5οΥ ΠΥ αἰ] δοογαΐα σθπδ5 

«υδίθοτ-ο -ἀδοοιη-ἃπηο5- παΐδηη ποσοΘ οοη ϊ ἑατηαϊο. 

488. ΜΝΑΒΑΤΟΞ. 

δι, ρα, Ατἰβίοογαΐοα,, ἔπ φυϊάθιη ργοία πγη ἴῃ ΑΕ}16- - 

8015 τηδίτγαβ γοϊπαΐα δηΐθ πυρίϊαϑ : ἵ γοῃΐθιῃ 

τδῖτὶ ὙθγῸ ἔσθ Ἰδουίτηςρ παπα πα ν, δ 6 ΒΌΡΟΙ ἔστη! ο 

5ΦΡ6 Τροϊηδΐο μἱογαΐ σαρὶΐο. 

489. ΒΑΡΡΗΌΞ. 

Τιμδαϊβ ἰο εἰηῖβ, σύδη αυΐάθηι δηΐθ παρίϊα8 τηογξυδηι 

δχοορῖξ Ῥϑυβορθοπθβ ἔθγυ τ ἔμ] πα 5., 

4πᾶ βύρον δχϑεποΐα ουποΐξθ γοθἢ5- ΔΟΌ τη ἔΌΥΤῸ 

ἐρ 8165 Διά θΊ Θὰ σΔρ 5 ἀδροβυθγυηξ ΘΟΠΊδηη. 

490. ΑΝΥΤΕ. 

Ὑιρσίποια Ἀπ Ρίδτα ἀοθο., οὐΐπ5 τ} 

Βροηβὶ συρίοηθ5 ρμαΐτβ δαϊογαπξ ἐδεία, 

(ουτηξθ δἔ ρϑυῆεο. Ὁ ἰδυθᾶτη. 864 οπηηΐυ") 

ΒΡΟ5 ἰπποϑία Ῥαγοᾶ ἃιηοΥἱέ Ἰοησο. 

Ει ΡῈΓ ϑιγγπιοηίαπι [αγίαίες ΤἼγαᾷθβ αν βθοὶ 
Ἑπΐμοα ἀδμη 5515 φοἸϊὰ τοϊαϊε σομεῖβ. - 

ϑ8δρε εἴεηΐμπι τἰϑᾶ ἐϑὶ τϑβϑῖραϑ ἱπηϊτοῖα Ομ ογθαβ 

ο΄ Πὰς δὰ ἀυϊοεβ πιεπῖθγὰ πιότεγε πιο. 

᾿; 
Γ 

486. ΑπΥτξ. 

 Ῥ]αηχῖϊ δὰ ἤος ογεῦγο τοῖον πιϊξογαπα 56 ρῸΪ ΟἩΓΊΙην 
ο΄ Ναΐαμη, υδπι ρΓΟρΡΕΓΔΠ5 ΠΟΥ 1}. οΤῈ οἴθηβ, 

4 ᾿ 58 γμοβϑεῖ ΤΕΥ ΟΟΔΤΘ Ρμεηϊάα : ποὴ στ ἢ|ὰ 

Δπῖς τηδυϊϊαϊος δὰ ϑίγρα ταρῖα ἴουοβ. 

487. ῬΕΒΒΞ ΜΑΘΕΒΟΧΙΞ. 

Οοεϊάϊ5 ἢει πεαα πιιρία ΡΗΪ οπίοι : ορίϊηια πες ἴα 
᾿ Ὑτααϊαϊε ἴὰ Ξροπϑβὶ ἴυγα ἰου απ 416 ΡάΓΘΙ5 

᾿ Ῥυιπῖαϑ : Ηἷς 5εὰ ἴε,, οἱ πυης 5 βαρ τι ἃ ΠΏϊι5 

Ηδκὰ ροβευϊῖ, ἰγιβίοβ ἀϊπδοεγαῖα ποῃᾶβ. 

488. ΜΝΑΒΑΙ ΟΞ. 

Ἶ Ἰπΐεν σοπηρίοχιιθ ΑΒ εγοπ Ϊ5 Αὐβϊοογαῖϊϊα, 

ΝΟ δὲ ἀσθυογαβ πυρία ἸάσοΓα, 8665. 

Τἰφυϊῖαν δὲ πιαῖρου ἸΔΟΎ 15, Πιι85 ΞΘ θ06 γϑοεπῖθϑ 

Αἀ τυπιυΐσπη 5ἴγαῖο ἀδ]ιοἷῖ ἐχ σαρῖίο. 

489. ΞΑΡΡΕΙΞΒ. 

Τἰπιδά!ς Ηἰς οἰπῖς εβξ, 4826 ΠᾺΠΠ παρα πα Ὸ 

Ῥευβθρῆοπεβ πἶστο παης οαθαὶ ἴῃ {μα]απιο. 

Πὰς τ ιυαΐεθ ΟΕ ἔππειϑ δοαπηῖπα ἔεΡῚ 

εγπαηΐαβ οαρ 115 ἀεβθοιε ΤῈ ΠΟΠ]85. 

495. Ἀπυται 

Ὑἰνεῖπῖ5 Αππθῖς ἰαῖαπι βΈ πο: εὐ)5 ΠΌΡΕ 

Αἀ ραϊτῖ5 ἱππαπιοτὶ Πἰπιερ ΙΘΤῸ Ρτγοεῖ. 

Νίαπι ἴογηνβ ργιάθηβ δἀογαῖ 5ο]]εντῖα,, 5εἀ ἰοῖ 

8με5 Βοπηϊητπι τεῖτῸ Ράγοα πη] σηα τ0}}ξ. 
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491. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

Αἰαῖ παρθενίας ὀλοόφρονος, ἃς ἄπο φαιδρὰν 
ἔκλασας ἁλικίαν, ἱμερόεσσα Κλεοῖ᾽ 

χαδδέ σ᾽ ἀμυξάμεναι περιδάχρυες αἴδ᾽ ἐπὶ τύμύῳ 
λᾶες Σειρήνων ἕσταμες εἰδάλιμοι. 

492. ΑΝΥΤΗΣ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΑΣ. 

χόμεθ᾽, ὦ Μίλητε, φίλη κατρὶ, τῶν ἀθεμίστων 
τὰν ἄνομον Γαλατᾶν χύπριν ἀναινόμενα!, 

παρθενιχαὶ τρισσαὶ πολιήτιδες, ἃς ὃ βιατὰς 
Κελτῶν εἰς ταύτην μοῖραν ἔτρεψεν Ἄρης. 

Οὐ γὰρ ἐμείναμεν ἅμμα τὸ δυσσεδὲς οὐδ᾽ Ὑμέναιον, 
γυμφίον ἀλλ᾽ ᾿Αἴδὴν χηδεμόν᾽ εὑρόμεθα. 

498. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝ. 

Οὐ νούσῳ Ῥοδόπα τε καὶ ἃ γενέτειρα Βοΐσκα 
οὐδ᾽ ὑπὸ δυσμενέων δούρατι χεχλίμεθα " 

ἀλλ᾽ αὐταὶ, πάτρας ὁπότ᾽ ἔφλεγεν ἄστυ Κορίνθου 

γοργὸς Ἄρης, ἀΐδαν ἄλκιμον εἱλόμεθα. 
"Εχτανε γὰρ μάτηρ με διασφαχτῆρι σιδάρῳ, 

οὐδ᾽ ἰδίου φειδὼ δύσμορος ἔσχε βίου, 
ἅψε δ᾽ ἐναυχενίῳ δειρὰν βρόχῳ ἧς γὰρ ἀμείνων 

δουλοσύνας ἁμῖν πότμος ἐλευθέριος. 

494. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ἐν πόντῳ Σώδαμος ὃ Κρὴς θάνεν, ᾧ φίλα, Νηρεῦ, 
δίχτυα καὶ τὸ σὸν ἦν χεῖνο σύνηθες ὕδωρ, 

ἰχθυδολεὺς ὃ περισσὸς ἐν ἀνδράσιν. ᾿Αλλὰ θάλασσα 
οὔ τι διαχρίνει χείματος οὐδ᾽ ἁλιεῖς. 

495. ΑΛΚΑΙΟΥ͂ ΜΕΣΣΗΝΙΟΥ͂. 

Στυγνὸς ἐπ᾽ ᾿Αρχτούρῳ ναύταις “πλόος: ἐχ δὲ βορείης 
λαίλαπος ᾿Ασπάσιος πιχρὸν ἔτευξα μόρον, 

οὗ στείχεις παρὰ τύμόον, δδοιπόρε" σῶμα δὲ πόντος 

ἈΝΤΗΟΠΙΟΘΙ ΡΑΓΑΤΙΝΙ ᾿ Ν οι 

491. ΜΝΑΒΑΙΟΞ, 

Ηδα, ἔἤθα υἱγρηϊξαΐθιν αι φ-τηθηΐθ8- ροϑδυτηᾶδέ ἢ (δ μ1|8- 

ΔΌΓΡ δι ̓ ανθηξαΐθιη, ἃη} 8 0 }}}8. ΟἸθὸ ; [τϑπὶ 

οἵ 6 Ἰδοθγαί8- 56 η18 ἀο θηΐθ8 ἢδ0 ΒΌΡΘΙ ἴατηι]ο 

Ἰαρ 65 ΘΙ γθηθμη βίδηηιβ. 5. Π}}168. 

492. ΑΝΥΤῈ ΜΙΤΥΓΕΝΞΈ, 

Ρογπηι8, ο ΜΙϊοΐθ, οᾶγὰ ραΐνϊα, 506] ΘϑἔΟΓΌΓΩ 

Παρ ἰοβᾶπη Θδ]αίδι πὶ ὙΘΠΘΓΘΙῚ ΤΓΘοιιβδηΐθ5, 
Υἱγσἴη68 θυ Πο Εἶθ 8, 4185 Ὑἱο θηΐ8 

ΟοἸίδγαχη δα μδπο βογίθμι δάσο! ΜΆΓβ. 

ΝΟ ΘηΪπ 5115 {ΠΠῸ}ΠΠ}}}8 ΔΩ ΙΘΧτ5 ποίδη 08 ἢ60 πυρία5, 

ΒΡΟΠΒΔΙΘΙῚ Ὑ67Ὸ ΟΥΟΌΠ παΐογ  ὴ ἱηυθΠἰτ 118. 

493. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΚΒΒΘΑΓΟΝΙΟΕΝΒΙΒ, ᾿ 

Νὴ ΤΉΟΓΡῸ ἈΠοΟδορδαὰΘ δ σϑηϊτῖχ Βυϊδοᾶ 

ΠΟΩαΘ 811} μοβίϊαπι μαϑία βιισουθαΐπρι8, 

804 ᾿ρβῶ, ραίΐγί φασμη οΟΠ 5510 ἀγοθτὰ ΟοΥπίμϊ, 

Βογτὶτι8 ΜΆΓβ, ΟὈϊατη [ογἔδυη δ᾽ οί Πη115. 

Τηΐογδοἱζ Θηΐπ Τηδίου τὴ τηδοίδηϊ [ὉΥΤΟ, 

ΠΟΩῸΘ ῬΙΟΡΙΪΩ ῬΑΓΟϊπιοπἴδτη πηΐβουα Βδθεΐ υἱΐθ, 

86 ἀρίαν!ς ΘΟἸ] ΓΘ τ σογυΐοὶ ἸΔΠα απ : Γαΐ ὁπὶπὶ ΡΟΕΟΥ 
βουυϊαΐθ ΠΟΪ8. τη οΥ5 ΠΠΡΟΓΔ5- ἀδο 8, 

494, ΙΝΟΕΕΤΙ. 

Τη τηδιὶ ϑοάδιηιβ ΟἹ δἴθηβίβ ΟὈἶ, οαἱ οᾶγᾶ, ΝΘΓΘΙ, 
γτοίϊα οἵ ἔπ δυαΐ 1Π1ὰ οοπϑαθία δα, 

Ῥβοαΐον Θχθο! ] 8 ἴῃ Ὑἱγῖβ. 56 ἃ ΤηΔΓΘ [ἀἄδπι. 

Βαυὰ φυϊάχαδηι ἀἰβοθγηῖϊ ἰοιηροϑίδίθ, Ὡ6 Ὀἰβοδίογοϑ αἷς 

495. ΑἸΟΖΞΕῚ ΜΕΒΒΕΝΙΙ. 

ΤΥϊδΕ15 50} Ατοΐαγο παυ 5 68Γ παυϊσαίίο ; οἵ οχ ΒουθδΙΐ 

ΡΓΌΘΘΙΙα Αϑρδβίιϑ ΔΙ ΔΓ ΠῚ ἡδοΐι5- 5} ΤΠΟΓΐθιω,, 

ΟὈΪ 5 ῬΓοοΐου 8. ἔα] Τα, υἱαΐουῦ : ΘΟΡΡῚΙΒ Υ6ΓῸ Ρομα5 

ΜΝΑΒΑΙΟΖΕ, 4άθι. 

ἘΠΔιδιι Υἱγρίηἰτ85 μλ]β6Ρ Ὀ1}6 ὃ πδηὶ Εὶ ἀτι} 15 

Ηδὸο τυρῖὶϊ νἱϊα Πατηϊηα,, ρυ] ρα ΟἸθο. 

Αἱ τὐσαυλυπι πιαϑῖο ἸΔΟΡΥ πη ΠῚ ΓΔ Π}115 1} 0} 6 

ΘΙ ΓΘΠι πὶ ἴῃ ΒΡΘΟΙο ΠῚ ΠΙΔΤΤΊΟΤα ἤοῖδ ΠιᾶΠιι. 

4932. ΑΝΥΥΕ, 

ΑΒ πιου πηι", πη ΟΣ Ἵπλιν, ΜΙδῖΘ., πε ἱπηρία ρΡΟΡ τὰ 

ΟδἸϊογαπι γοϊαμλ8, μαι γα οαγᾶ,, ΡΔΙ]. 
Ιη] οὶ: σης ΠΟΡΪ5 ἀγάογαπὶ θΑΡΡαγίοιβ ΜΓ, 

ὙΙΡρΙἶ θιι5 ἰθυηἶβ, οἷν θα8., ἃ] πιὰ, ἰα]5. 
ΝΟ ἐχβρθοίδμλιβ ἐμ] αμλιιην,, ῬΓΟΪ ει 6 ποίδη δ, 

ΑΒΒΘΥΪΟΥ οᾶβ[1 ΘΟΓΡΟΙῚΒ ΟΥΟῸΒ ΘΕ. 

493. ΑΝΤΙΡΑΥΤΕΙ ὙΒΠΕΒΒΘΑΤΙΟΝΊΟΕΝΒΙΒ, 

Νόοὴ Ἰὰδ ρΡοβιϊξεγα υἱϊᾶηλ, ΠΟ ΒΟβ115 ἃ Θη86, 
Ρογάϊάϊπηυβ ἈΠοάορα πδΐδ, Βοΐβοα ρᾶγθῃϑ. 

Ιρβδ8 οὰπὶ ραϊγ πὶ ΜΔ} 5 ὈΡεγ οὶ ἴση (ΟΡ ΠῚ, 
Μα]υΐπιι5 ἴον εἰ που ρουῖγα ἀυ:, 

Ναιη ταὶ ἰραῃβθρὶϊ ππδίεν ργβοογάϊα ἴδιο, 

ΝΟΣ ΠΔ 6158 'ρ58 ΔῃΪΠ188 ρΡΆΤΟΘΓΘ οΕΓία 1128, 

ΕΥρο ᾿Ιραῖ ποάο οο απ 5101 : ΠΠ 6 γᾶ παπι 16, 
ΜΟΥ5 ΠΟ 8 υἱΐα ργῶ ἴαπιυ!δηΐο ρ]δοεῖ. 

494. ΙΝΟΕΒΤῚ, 

ΟΥτοβ ρου, Νόγει, ϑοάδπιῖβ ἴῃ Ὡάύογα : ἀδηΐ ᾿ς 
Ἀοῖία, ἀδηΐψιθ ἴὰα5, 85 Β6π6 πογᾶΐ, 8188. “΄ 

Ῥεϊπλα5 ἴῃ ἀνθ ἔαϊῃ : 564 Ἔπὶπὶ ἰδοῦ  λπᾶ ΠΟ558 
Ἐτ᾿ ῥΡ᾿βοδίογιιηι 5δονὰ γϑουϑαὶ ΠΥ ΘΠ,8, 

495. ΑΙΟΖΞῚ ΜΕΒΘΕΝῚΙ. 

Τιἰβίθ 58} Ασοΐατο πᾶ 15 116 : 1116 ῬΡΟ ΘΔ} 8 
Τυγθϊάι5 Αϑρᾶβῖο ἴαϊα βαργαπια ἀβαϊὶ : : 

αυἤιι5 Πα δδὲ τυμηι]5.,) 46 πὶ σΟΠϑρ οἷβ ᾿05Ρ65 ; δἃϊ ᾿βδιπὰ 



᾿ Αἰγαίῳ ῥαιόμενον πελάγει. 
δακρυτὸς ἅπας μόρος" ἐν δὲ θαλάσσῃ 

ἐᾷ ̓  πλεῖστα πολυχλαύτου χήδεα ναυτιλίης. 

496. ΣΙΜΩΧΙΔΟΥ. 

 Ἠερίη Γεράνεια, χαχὸν λέπας, ὥφελες Ἴστρον 
τῆλε χαὶ ἐκ Σχυθέων μαχρὸν ὁρᾶν Τ ἀναῖν, 

μηδὲ πέλας ναίειν Σχειρωνικὸν εἷδμα θαλάσσης, 
ἄγχεα νιφομένης ἀμφὶ Μολουριάδος. 

Νὺν δ᾽ ὁ μὲν ἐν πόντῳ χρυερὸς νέχυς" οἱ δὲ βαρεῖαν 
᾿ς γψαυτιλίην χενεοὶ τῇδε βοῶσι ἀραρ 

ε΄." 491. ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ͂. 

3 καὶ ποτε Θυμώδης, τὰ παρ᾽ ἐλπίδα κήδεα χλαίων, 
ο΄ παιδὲ Λύχῳ χενεὸν τοῦτον ἔχευε τάφον " 

οὐδὲ γὰρ δθνείην ἔλαγεν χόνιν, ἀλλά τις ἀχτὴ 
ο΄ Θυνιὰς ἢ νήσων Ποντιάξων τις ἔχει" 

ἔνθ᾽ ὅγε που πάντων χτερέων ἄτερ ὀστέα φαίνει 
γυμνὸς ἐπ᾽ ἀξείνου χείμενος αἰγιαλοῦ. 

498. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

᾿ 
Ε" 

ων 

Ἔ 

αϑδλυ, δ “Ἐς κι 

Δᾶμις ὃ Νυσαιεὺς ἐλαχὺ σχάφος ἔχ ποτε πόντου 
Ἰονίου ποτὶ γᾶν ναυστολέων Πέλοπος; 

φορτία μὲν καὶ πάντα νεὼς ἐπιδήτορα λαὸν, 
κύματι χαὶ συρμῷ πλαζομένους ἀνέμων, 

ἀσχηθεῖς ἐσάωσε" χαθιεμένης δ᾽ ἐπὶ πέτραις 

τ΄ ἀγκύρης, ψυχρῶν χάτθανεν ἐχ νιφάδων 

᾿ς ἡμύσας ὃ πρέσθυς. Ἴδ᾽ ὡς λιμένα γλυχὺν ἄλλοις 
᾿ δοὺς. ξένε, τὸν Λήθης αὐτὸς ἔδυ λιμένα. 

499. ΘΕΑΙΤΗΤΟΥ͂. 

Ναυτίλοι ὦ πλώοντες ἃ Κυρηναῖος Ἀρίστων 

πάντας ὑπὲρ Ξενίου λίσσεται ὕμμε Διός ᾽ 
εἰπεῖν πατρὶ Μένωνι, παρ᾽ Ἰκαρίαις ὅτι πέτραις 

χεῖται, ἐν Αἰγαίῳ θυμὸν ἀφεὶς πελάγει.᾿ 

500. ΑΣΚΛΗΠΙΆΔΟΥ. 
ἣν 

Ὦ παρ᾽ ἐμὸν στείχων χενὸν ἠρίον, εἶπον, δδῖτα, 

ῬῊΣ ΘΟΑΡΌΤ ΝΠ. ἘΡΙΟΘΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

δράϊαϊΕ Ἔρωο Ἰασογαΐαμπ τηδτί. 

Ἠομΐηιμ ἸΔιΘη 8 Ρ}}}5 ΟΥ̓ ἢΪ5 ἸΠΟΥΒ., 564 ἴῃ ΘΠ ΌΟΓΕ 

ΡΙυτίπηδ τη] ατη- 6 115 ποτα παυϊραϊοηΐξ. 

4960. ΞΒΙΜΟΝΙΌΙ5 

Αργία ἀογδηΐὰ, τηδ]ὰ ρϑίγα, ἀθθοθαβ 1βέγυις 

ΡΓΟΟῸΙ δἔ 6 βου Ἰοησαμῃ ΡὈγοβρθοΐαγα Ἡδηδῖπι, 

ΠΘΩῸΘ ἰαχία ΒδὈϊΐαγο ϑεϊγοηϊοὶ ἀπᾶδηη τηδεῖβ, 

γ4}165 εἶγοα ηἴγοβο Μο] υτἱδαϊϑ ! 

Νυηο γϑῦὸ ἷς αᾳυϊάθδηῃ ἴῃ τηδῦὶ πογγιάθτη ἐδάδυθγ, δἴχιθ 

πᾶΥσδ ΟΠ ἱπδηθ8 ᾿ΐσ οἰατηδηξ ἔππ)}}. [ξγάνοπι 

497. ΘΑΜΑΘΕΤ Ε. 

Ἐξίδπι ΤἈντηοᾶδ5 οΟἸΐπι, ἱπβρογαΐα ἕππογα ἀθῆθηβ, 

ΠΟ Τγθθ ἱπᾶπθῖ πὰς Θρϑβϑϑιξ ἑυτηθϊαπ: 

ΠΟΙ Θηΐπὰὶ ΔΘ πὶ ΒΟ 5 -Θδέ ΡΟ γ γθ, 56 δἰ ογὰ 

ΒΙΓΙ γπΐδο, δαΐ ᾿πηβυϊάγατη ῬοΟμΐ αἰΐψαα Παροΐ, 

ὉΔῚ Βἷς ἴϑγθ, οτηηῖθιιβ ΘΧβοα αἰ 5 ΔΌΒαθΘ, οββᾶ οδίθπαϊξ 

Βυδυ8 ΒΌΡΘΓΥ ἱπΠΟΒΡΙ[Δ}} [α θη Πξΐοτο. 

498. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Ῥδιΐβ Νυβόοθηβ15 ρᾶγυϑγη 508 ρ ἢ 8 ΠῚ ΟἹ ΠῚ 6 ΤηΔΓΐ 

Τοηΐῖο δὰ ἔδθγγατη ϑρρδῖ!]οπβ ῬοΙορίβ,, 

γήθγοθβ αυϊάδιη δἔ ουηπθιη Ὑδαΐογοπι ΡΟΡΌΪΙΠΙ, 

Παεία οἵ ἰγασΐα δυγαπΐθβ ὙΘηξοΓΌΙΩ, 

ἱποο! ατθ5 βογυαυῖ  ἀυτη-ἀϑιη  Π υτ δυΐθι ἰπ Ρο ΓΒ 

δηοογα, ἔτσι αἷβ ΟὈΠ ὁχ πἰνθαβ 

οάοττηΐθηβ ἢΠ|6 βοπθχ. ὙἹἱάδ πα ρογέμστη ἀμ] θη 4}115 

Ροβίχαυδιη-ἀδάϊξ, ὁ ἤοβρ65., Γι μ65 [056 βυ θίθγξ ρογέυμπῃ, 

499. ΤΗΕΈΤΕΤΙ. 

Ναυΐ ὁ τηᾶγθ- παυϊρδηΐθβ, ΟὙγθηδθοιι8 ΑΥὙἰ βίοι 

ΟΙΏΠ65 ΡΘΓ ΒοΒΡ (δἰ τη ογαΐ γὸβ Τούθηι, 

υἱ-ἀἸοδξῖβ ραΐγὶ Μοποηΐ, δρυᾶ Τεδγῖδβ 56 ρϑίγαϑ 

Ἰᾶοογθ, ἰπ Ἔρθο βρίγξατη ροβίχαδμη- ΠΤυΪΕ ΤΑΥΤΊ. 

500. ΑΒΟΙΕΡΙΑΒΞΖ. 

Ο 4αϊ τηδὰμ ργοοίογστ 6 γ5 ἱπᾶποπι ἔπτη] απ, ἀἴο, υἱδίοσ, 

Θογρὺβ ἴῃ ᾿Ἐρεῖς Πυσιθυβ απάδ ἱεριῖ. 
ΜΟΥ5 ᾿ανεπαπι Ξε προ δον μ]ΔὈ 116, μ᾽ αγί πιὰ ΡῈΡ τῸ5, 

Τηζαυικίε πᾶνο5, ἴχσπεγα ροπῖϊ5 Βαθεὶ. “ 

496. 

ΠΙῈ ἰυϊ, Θεγάποᾶ, γυδὶ ἴεγιιβ ΒΟΥΤῸΓ ἴῃ [5ί σιν 

Θερυῖξ εἴ ϑογιμίουπι ἀεϑρίσεγε ἴῃ Ταπαῖηι 

Νοπ Βαβίϊαγα βἰπιβ Ἰαχία ϑοϊγοπμϊάος ππάς, 

ὝΑ}}15 ὉΡὴ πίνιθι5 βραγβα Μει ματι δάοϑ. 

ΒΙΜΟΝΙΠΩΕ. 

᾿ ἄρ. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ὙΒΕΒΘΑΤΟΝΊΘΕΝΘΒΙ5. 

Ιοπῖα Πδηνὶ5 εὐπα ΙΝ εβεθεηβὶς Ὁ ὑπάδ 

Εἰεείεγεὶ δὰ Ῥεϊορὶς γεσπὰ νεϊυβῖα γαΐεπι, 
Οἰηπο οπυ5, εἰ φυοϊᾳυοὶ νεοΐοτεβ αἰπὰς Βαθεραῖ, 

: ἈΝΤΗΘΙΟΘΙΑ. 1. 

Ταοϊαϊοβ βθυῖβ Ππιοῖιθι5 δἴαιια ποῖο, 
Ργαϑιεγαὶ βαῖνοϑ : 5βεἀ δά ιφβεγαῖ ἀποβογᾶ ΓΌΡῚ 

Ηδης μειϊξ, αἴψαε ἱπίεν ἔγΊθογα 5θυα Πἰν 5 
[ἀπᾳυϊῖ νἱῖα βαποπι. δ5ϊς ταΐαπι ἀσπν,, Βοη6, ρογίαπι 

Τ)ᾶ5 4115. [εἴ 65 ἴα 5:δὶ μοτίπι5 μαρθεῖ. 

499. ὙΠΕΞΤΕΤΙ. 

ὈΡβεογαῖ, ο ἤϑυΐςβ, γῸ5 ΟΥ̓Γεηξθιι5 Ασὶϑῖο, 
Ῥεν, ἀθάϊ: Βοβριι θα 401} μα γα, Ζούοπι : 

ΞΕ ξαῖς5 δυϊΐατε Μεποὴ ρμαῖογ δπάϊαϊ Πα πε 

ΕἸΘΟΙΠιι5., ΙοᾶΓ 5 πο Ργοοι ἃ 5ΟΟρα} 15. 

590. ΑΞΒΟΓΕΡΙΑΒΞ. 

81 δου δάνθηϊαβ,, ἰἀπθα] πὶ 4] φξΈΓΠ β ἱΠΔΠ ΘΗ, 
24 
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970. ἈΝΤΗΟΊΤΘΟΘΙ ΡΑΓΠΑΤΙΝΑ͂ 

εἰς Χίον εὐτ᾽ ἂν ἴχη, πατρὶ Μελησαγόρη, 

ὡς ἐμὲ μὲν χαὶ νῆα καὶ ἐμπορίην χαχὸς ᾿ὐύρος 
ὦλεσεν. Εὐίππου δ᾽ αὐτὸ λέλειπτ᾽ ὄνουα. 

δ01. ΠΈΡΣΟΥ. 

Εὔρου χειμέριαί σε χαταιγίδες ἐξεχύλισαν, 
Φίλλι, πολυχλύστῳ γυμνὸν ἐπ᾽ ἠϊόνι, 

οἰνηρῆς Λέσθοιο παρὰ σφυρόν" αἰγίλιπος δὲ 
πέτρου ἁλιδρέκτῳ κεῖσαι ὑπὸ πρόποδι. 

802. ΝΙΚΑΙΝΕΤΟῚ. 

ἮἨρίον εἰμὶ Βίτωνος. ὁδοιπόρε" εἴ δὲ Τορώνην 
“ 2. ἃ 3 δι ΕΙΣ ὥϑ ᾿) , 

λείπων εἰς " αὐτὴν ἔρχεαι Ἀμφίπολιν ) 
“ }Ὶ 39 ὦ εἰπεῖν Νιχαγόρα, παίδων ὅτι τὸν μόνον αὐτῷ 

Στρυμονίης ἐρίφων ὥλεσε πανδυσίῃ. 

δ08. ΛΕΩΝΙΔΑ. 

α. Ἀργείης ὦ θινὸς ἐπεστηλωμένον ἄχθος, 

εἴποις ὅντιν᾽ ἔχεις, ἢ τίνος, ἢ ποδαπόν. 
β. Φίντων᾽ “Ἑρμιονῆα Βαθυχλέος, ὃν πολὺ χῦμα 

ὥλεσεν, ᾿Αρχτούρου λαίλαπι χρησάμενον. 

5804. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πάρμις ὃ Καλλιγνώτου ἐπαχταῖος καλαμευτὴς, 

ἄκρος καὶ χίχλης καὶ σχάρου ἰχθυδολεύς, 
χαὶ λάόδρου πέρχης δελεάρπαγος, ὅσσα τε χοίλας 

σήραγγας πέτρας τ᾽ ἐμυθίους νέμεται, 
" ἄγρης ἐχ πρώτης ποτ᾽ ἰουλίδα πετρήεσσαν 

δαχνάζων, ὀλοὴν ἐξ ἁλὸς ἀράμενος, 

ἔφθιτ᾽ - ὀλισθηρὴ γὰρ ὑπ᾽ ἐχ χερὸς ἀΐξασα 
᾿ ᾧχετ᾽ ἐπὶ στεινὸν παλλομένη φάρυγα. 
Χὠ μὲν μηρίνθων χαὶ δούναχος ἀγχίστρων τε 

ἐγγὺς ἀπὸ πνοιὴν ἧκε κυλινδόμενος, 
γήματ᾽ ἀναπλήσας ἐπιμοίρια " τοῦ δὲ θανόντος 

Γρίπων ὃ γριπεὺς τοῦτον ἔχωσε τάφον. 

ΟΠ απ ὉΠ γθηουῖβ, ῬΑΙΡῚ ΜΟΙ οβᾶσοντ, 

αυοα 1η6 αὐ άθηὶ οἵ ΠΥ θΙη δ ΠΊΘΓΟΘΒ ΤΆ ]115 ΤΠ ΌΓΙΙΒ 

ον! ἀν, Ἐθΐρρὶ δαΐθπη 80] πὶ γΟΠ τ - 51} ΠΟΠΊΘΙ. 

801. ΡΕΒΒ5. 

Ευτὶ ΠΙΡΘΡ ὦ δ ῬΥΌΘΘ]1 ΘνοΙνθυαηΐ, 

ὁ ΡἈΠΠ5, ἀῃα  5- υογθθραΐο παάμιτη ἴῃ ᾿ ον, 
Υἱπ  ἔογὸθ 1 65}0}1 [αχία οχίγοιηδη)- ραγίθηι : φοβοῦ δαιΐθηι 

Ῥοίγο τηδυ]ηο- Πιοΐα-ἰυγ ρου [668 δα γδάϊοθμ). 

ὅ02. ΝΙΟΞΝΕΤΙ. 

ΒΘΡΌΪΟΛΙῺ. ϑυτη ΒίΓοηΪΒ., ο υἱδίου : 5 υθῖο, ΤΟΤΌΠ ἢ 

Πα Θη8,, ἴῃ ἰρβάτη γὰαθ ΑἸ ροΪ μι, 

αἷς Νιοδρογέθ, Ῥαθρογαχτη χαρᾷ πηΐοσμι {Π| 

δ γγτηοηΐδ5 ὑθηλιι5 Ἠἀονπ Θχβεϊηχ θεῖς ἰπ-Οοοδϑιι. 

γ03, ΠΕΟΝΙ.Ε. 

α. ΑΥὐρῖνα ὁ ἰῃ-Ρ δὴ οΥοοἔ ἢ -ΡΟΠι5, 

αἰοὰβ φιριηηδηὶ ΘΟ} 65, γ6] οὐ] 15 ΠΕ διε}, γ6] οὐ αΐθηι. 

Ὁ. Ῥιϊηπίομοιη Ηδγιηϊοπμθηβοη Βδέμν οἶδ, ἀαθπὶ τ αϊίι5 

Ρογαϊαϊξ, Αὐοξανὶ ργΌΘΟ 1 πἀβῦχη. [Παοΐῃβ 

04. Ε]ΌΒΌΕΜ. 

Ῥδυτηἷ8 ΟΔΠ]Πἰσηοίϊ Π]Ὶ5., οχ-Πογ Ῥἰβοδίου, 

ΒὈΠΉΓ5 δ (υγϊ ἃ 80δυ1 ΡΙΒο  ΠΠ}-οαρίδίον;, 

οἵ ἃνιάθο Ῥϑυοδ ϑβϑοδηη- ΓΘ Ἰ8., δὲ οἱ  πτη- (δ οἄνα. 

δηΐγα Ροίγβαιθ᾽ ἰη- [ἀΠ40-1η}}8 πα ἑαηξ, 

οἂρίανα δχ ῬγΪπηὰ οἰΐτα ἰ]Π 16 πὴ βαχ ΔΕ] θη 

πιο ἀἰοῈ}8- ΡΥ θη θη 5., ΘΧ ΠΠοβϑηι 6 ΤΔΥΪ 4 δη-ϑιιϑίιι- 

ΡΘΗ : Ταθυϊοδ ἔθη ΐμ 6 τηδηὰ 5. 511161}8 Ἰεγαΐ, 
8011 ἴῃ δησαδβίπτη γομλι]ὰ συζίαν. 

ἘΠῚ] αυϊάθιη ῬΓῸΡΘ Γαηΐου]οβ δὲ ρα ἀποιη οἵ Πα πιο 

ΒΡ᾿ ΙΓ οι ἰδ ς τονοϊαξιβ, ἰ 

{18 ἐπ ρ] 5 [αΐα!α : {ΠΠ 5 δαΐοιη την αὶ 

ατῖρο ῥἰβοαΐου. ἤπης οοηροδϑὶξ ἐππηαατη. 

ΠὨΐὸ », ΠΟΒρΕβ., ραιγὶ, 4650, ΜεΙοβαθουι, 

δα ταϊθηαας δὲ ΟΠ 8 δῖδνο Ρ 6} 1556. 511} ΕῸΠ)Ὸ , 

ΕΥΡΡῚ ΠΟΒΊΘΙ Η]115 11} 6888 5ῈΡ6., 

5ΟΙ. ΡΕΒΒ2, 

Ἐ]δοῖῖ ἴθ, ΡΜ], ἔουθης δὰ Ππογὰ πιμ αην 

ΕύτῸ ἤδηϊα σρανὶ οοποῖτα ἐν 15115. ΠΥΘΏῚΒ δ 
1.5}005 Δὲ ἤπαπὶ οἂρὶὶ ᾿πδι}ὰ., 8ι}}} ρ6άθ βαχὶ 

Ἐχϑίδητ5, ρε]αρὶ αιοά [ονὶς ἀηάα,, Ἰασ65. 

5902. ΝΙΟΈΝΕΤΙ. 

Ερϑὰ ΒΙΓΟἢΪ5. Π,α]γ65. ᾿Ο5 0685 τη θηϊα : ΤΌΙΟΠΟ 

ΘΙ Θ ΘΒ] δὲ ἴθ ἴθρὶ ἴον ΑἸρ  ρο 
ΝΙοαροτο ἀϊοαθ, ἀδ πιαῖτα αυοά τπιηΐοιβ 11} 

Βιγυταοηἶδ ΡΥ Δ , ἀὰπὶ 5.011 θά τι5 Δητιι5. 

503. ΤΕΟΝΙ. 

Ἐὶς Ἰαρίάμηι,, μὰ γεῖθυὶ αα] ΠἸΤΊΟΤΟ βυγρὶθ., ἈΟΌΤΥΘ, 

Οὐδ} 5 οἰ} 5 Πα) ΡαΙΓῚ5. οἱ ἀπ ἴθ 615 ἢ 

Ρ!πίοπα Ἠθγπιοηθα ΒαιΠγο] οἰβ : ἀρϑίι}  {ΠΠπιπὶ 
ΑΡΟΙαΡΙ τὰ θΔ ἢ 5 βνὰ ρΡΌο Ια ἔγθιπηι. 

δοά. ΕΥΒΡΕΜ, ὶ 

ΟΔ]]Πρποιϊαἀθ8. ΡΥ πο 05 ἴῃ ΔΛ πάη 6 ῬΑΡΙΠΉΪ5., 

8611: νασὰ ρϑγοδ, 5ΟΔΙῚβ 5611 ΘΔ ΡΙ Θηάτι5 ογαΐ, 
8561 τυγάτι5. ρο]αρὶ,, πηδα 1415 56 συϊάυ!α ἴῃ ΠΕ ΓῚ5 
δ οι, ἀὰϊ ΡῈΓ Δ015 ἃ τα βαχᾶ παϊαϊ, 

ϑΡαπιαηῖο 5. σΘη ἰδ} ΤΠΔ} 15 ἰΠ|6} 1} 1Δἀἃ γῈ}065 

Ογυϊθο βροϊ πιπὶ ΠΟ] 6 οΘΡΙϊ ἃ αι18, 

Ἐπ Ῥϑυπε : πδιηχαθ 1114 πιδηιι5 ΘΙ αρϑὰ ἴθη θη 5 

ὙΓΔΏΒ1 ἴῃ απο 5 86 δου ϊαῖα ΥἹΡ]. 
816 16 εἴ οα]απιοβ οἱ γΓεῖϊα ῬΧΟΡΙΟΥ οἱ ἢ) Π105 

(ΟἸ]α]»6ῃ5 δηϊπιᾶπὶ ροηϊ, ἸΡΊ4ὰ 6 [δοοῖ, 
Ἐχρ]εθτῖβ Π|15. ἴα 4} "115 : 1ΠΠ1π|5 πὰ! 88 

Ονὶροιὶθ ΟΥὐρθὺβ οασις πη τὰπλ. } ἢ}. 
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ΘΑΡΌΤ ΥἹΙ. ἘΡΙΟΒΑΝΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 
805. ΣΑΠΦΟΥ͂Σ. 

Τῷ γριπεῖ Πελάγωνι πατὴρ ἐπέθηκε Μενίσχος 
χύρτον χαὶ χύώπαν, μνᾶμα καχοζοΐας. 

᾿δ06. ΔΕΩΝΙΔΑ. 

Κὴν γῇ καὶ πόντῳ χεχρύμμεθα " τοῦτο περισσὸν 
ἐχ Μοιρέων Θάρσυς Χαρμίδου ἠνύσατο. 

ἮἮ γὰρ ἐπ᾽ ἀγχύρης ἔνοχον βάρος εἰς ἅλα δύνων, 
Ἰόνιόν θ᾽ ὑγρὸν χῦμα κατερχόμενος, 

" τὴν μὲν ἔσωσ᾽, αὐτὸς δὲ μετάτροπος ἐχ βυθοῦ ἔῤῥων, 
ἤδη καὶ ναύταις χεῖρας ὀρεγνύμενος : 

τἐδρώθην " τοῖόν μοι ἐπ᾿ ἄγριον εὖ μέγα κῆτος 
ἦλθεν, ἀπέόροξεν δ᾽ ἄχρις ἐπ᾽ ὀμφαλίου. 

Χἤμισυ μὲν ναῦται, ψυχρὸν βάρος, ἐξ ἁλὸς ἡμῶν 
ο ἥἤρανθ᾽, ἥμισυ δὲ πρίστις ἀπεχλάσατο᾽ 

ἠόνι δ᾽ ἐν ταύτη, χαχὰ λείψανα Θάρσυος, ὦ ὠνερ, ἡ 

ἔχρυψαν - πάτρην δ᾽ οὐ πάλιν ἰκόμεθα. 

501. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

ἼἌλνθρωπ᾽, οὗ Κροίσου λεύσσεις τάφον, ἀλλὰ γὰρ ἀνδρὸς 
χερνήτεω μικρὸς τύμέος, ἐμοὶ δ᾽ ἱχανός. 

Οὐχ ἐπιδὼν νύμφεια λέχη κατέδην τὸν ἄφυχτον 
Τόργιππος ξανθῆς Φερσεφόνης θάλαμον. 

808. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Παυσανίην ἰητρὸν ἐπώνυμον, ᾿Ἀγχίτεω υἱὸν. 
τόνδ᾽, ᾿Ασχληπιάδην, πατρὶς ἔθαψε Γέλα, 

ὃς υὐδωνῶς χρυεραῖσι μαραινομένους ὑπὸ νούσοις 
φῶτας ἀπέστρεψεν Φερσεφόνης θαλάμων. 

509. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Σῆμα Θεόγνιδος εἰμὶ Σινωπέος, ᾧ μ᾽ ἐπέθηκεν 
Γλαῦχος ἑταιρείης ἀντὶ πολυχρονίου. 

510. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Σῶμα μὲν ἀλλοδαπὴ χεύθει χόνις" ἐν δέ σε πόντῳ, 

91} 

505. ΒΑΡΡΗῦΞΒ. 

ΡΙβοδίου! Ῥϑιᾶροηὶ (5 θριεῖο}0) ρδίον ἱπηροβυΐξ Μϑηΐβοιιβ 
Πδβ5Δ 1 δ ΓΘΠΙΠ), ΤΟ ΠΠΘηξ ΠῚ μι ϑον-υἱΐω. 

δ06. ΠΕΟΝΙ.Ε.. 

Εἰ ἴῃ ἔθυτα οἵ ἱπ-ιΤη Δ. ΒΘΡΌΪΕ -ϑυμηα5 ; πος Θχἰπηΐατα 
ἃ ῬᾶγοΙβ ΤἬΡΑΒΥΒβ ΠΠ5 ΟΠαγτηϊω 510-11. 

ΝᾺπι δά ΔΠΟΠΟΓὸ ΡΟΠά 8 σεϑδέιι5 τοίθηξαπη ἴῃ πηᾶγο ἀθβοθῃ- 
ἸΟΠΙΌΤΩαΙΘ ματα Πιοΐαχη ἱπργοβϑαβ, [6π8, 

Βᾶπο 4υϊάδπι βογναυϊξ : ἰρ86 υϑγὸ χϑίτγο- τΥΘΓΒῈΒ ΘΧ ρΓοΐα πο 
Ἴδη δὲ πδιιξϊβ Ῥηδη118 βι88- 6 πάθη 5, [ δρίθιιϑ, 

ἀδογογδίαβ- 81πὴ : [8}15 τη ἱπηπηδηΐβ δέ γνα]άρ διδη 8 σοξα. 
ΘΟΕ, ἀθο! αξἰν!ιι6 η16 ἀβᾷὰθ δᾷ ἀμ θ Ποῦ. 

Ας αἰϊπιάϊαμη φυϊάθην παυΐ, σοὶ στη ΟΠ, 6 Τ]ΔῊ ἠοϑίγν 
Βαϑίθ!ογαηξ, αἰ  ἀϊππὶ δαΐθιη ρυ βεϊβ ἀρβοϊἀογαΐ. 
ΠΕ Γ6 Ὑ6γῸ ἴῃ ΠΟΟ Πη8]88 ΓΘ 85 ΤἬΉΓΑΒΥΟΒ, ὁ Υἱγ, 

οοπαϊἀογαπηΐ : ἰη-Ῥαΐγίαι δα ἔθ ΠΟῊ ΓΙ βι15,γὙϑηίπηις. 

ὅ07. ΒΙΜΟΝΊΠΙΒ. 

Ο ἔπ, ποὴ ΟΥΟῦδι ΘΟΓΗἶ8 ΒΘΡΌΪ Λα ΠῚ, 56 αἱίᾳιο υἱγὶ 
ῬΔΌΡΘΥΙΒ 65ὲ ρᾶγυ 8 ζυΤ αἰ 18, με ἰἀμθη βατῇοΐοι». 

Απίθαυδμη ΥἹΟΓΙηΙ ΒΡΟΠΒ8165 Ἰδοίο5,, ἀθβοθηαὶ ἰηθυ (ὩὈ ]οιι 
ΘοΥΡΙρριιβ ἤαγο Ῥγοβογρίηδ ἰη-{ΠἸ8] ἀμ. Π). 

808. ΕΣΒΌΕΜΝ. 

Ῥδαβδιηδηὴ πηθαϊουπη γθγο- ποιηΐηθ- ἀἰοίαμπ), πο ΐω Πα ην 
᾿πηο, Αϑοϊορίδάθη, ρμαΐτία βθροὶ νι αε]α, 

αὶ ΡΥ πλο8 ΠΟΥΓΘ Πα 8 (δ θθβοθηΐθϑ 50} τ] ΟΓΟὶ5 

Υἶγοβ διηουϊ Ῥγοβογρίηθ ἃ- Πα ]δτηΐβ. 

5809. ]ΠΒΡΕΝ. 

Μομυϊηθηΐαπι ΤΙ ΘΟρΉΪ 15 5υ τη Βίπορεί, οὐ πγ6 πηροβιὴξ 
ΑἸδιοιβ ἃιη οἰ ἴδ οᾶπι8α ἀἰαξαγπ. 

510. ΕΥὔΒΡΕΜΝ. 

Οογραβ φαϊάθηι οχίγδηθιιβ ἈΡαΪ ρα] νἱ8 : ἔθ δηΐπὶ ἴῃ ΤηΔΙΐ, 

δοδ. βΑΡΡεῦβ. 

ἘἸ5ΟΟ Ἰαπὶ τα πιθῃλαια μαΐεν Ραϊδροηὶ Μδη βου 

Ῥοηϊϊ, εἱ ἔμοσὶς ΄αδπι τηᾶϊὰ υἱΐα ἀοοθη5. 

δοθ. τξοχιρ. 

᾿ς Ργϑεῖραυπι ἃ ἴδιϊ5 ΒΆΡθ6ο, φιοά εἰ Ὡάιογα οοπάον 

ΐ Ετὶ ἴεῦτα, Ὑμαγϑὶβ Οπττηϊάα δι σϑηυῖῖ. 

᾿ς Ναιηῆὰε ρεὲγ Ιοπῖοβ μα] εὶ ἀθπὶ ἐταν 5 ἀποθογα Πιιοῖι5 
: Οὐυδτῖϊαν, ᾿ρϑὰ φυϊάθην βαϊνὰ ἸΆθΟ γα Ὠ160 δϑβὶ : 

Αϑβὶ ερὸ ἄππὶ τἀπὶ 58 515 ΟΟ μα θὰ. ἢ 115, 
ἘλΛ τηθὰ ἰᾶπὶ παι 5 Βγδ μὰ ἴθιιβα ἀδίαϊη, 

ἈΒΞΕΠΙΟΥ : ἴᾶπὶ 52 νὰ ΠΙΔΓῚβ 56 ΘΌΓΣΡΙϊΕ 10}}}1 
Μεαῦς νοταὶ πιβάϊο με! α νεηῖγε ἴθηιιβ. 

Ῥαγβηυὸὲ πιοὶ βευϊυν παυΐϊαβ οἀυοία ργο[αιίο, 

ΑἸΐογα οι θδ ρά15 ἴα εϑοὰ ἴεν. 

Ηοο πιὸ αἰνηϊάϊαπι ὙἩΒαγβὶπ ΡΟβΌρΓα βθραϊο το; 
[πῃ ραϊτίδηι γθάϊτπὶ πᾶπὶ μλΪ ὶ ἴαϊα ποραμῖ. 

507. ΑΙΈΧΑΝΡΒΙ. 

Νοπ Βανεῖ ῃϊς Ογάβαπι, 5εὰ Βαβεὶ ἀδ ΡΙεθα Ου γε ἴθμὰ 
Εχίραιμϑ ἐππηα] 5, 56 5815. 1116 πὶ. 

507. ΒΙΜΟΧΙΡ 

τεριἰο ιν αἰε ΟοΥς, δρρο. 

Θουρῖρρυβ {μα ]άπιὶ [αρίθη5, ἃ 400 ἴπρα πῸ}]ὰ εϑὶ, 
1 τἘμαϊαπναπι ἥανα: υἰβεσγο ῬΕΥΒΘΡΟΠ68. 

508, ΕΌΒΡΕΜ. 

Ηἰς Ἰαςεῖ ἴῃ ραΐγια, οὐ) 5 ρᾶΐθν Αμομ ἴα, σθμ 5 
Ρμα ροηθ, γΕἸῸ ποιηΐηθ Ῥδιιβαῃ 8 : 

Μυϊῖοβ φυΐρρε νυἱγύπι τον 5 ορ ἀ6} 1} 5. πιδῖο5 
ΑΒΡβίϊμυϊ {μα απηῖθ, Ῥογβορῃοηθα, ἰμ 85. 

διῖο. ΕΥῦ50ΕΜ-: 

ΕΧΑΔΠΙΤΗ ΠῚ ΘΟΓΡῸϑ ἰ6}}}5 μα οὶ Ποϑριῖα, 56. τὸ, 
ΕΣ 
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Κλείσθενες, Εὐξείνῳ μοῖρ᾽ ἔχιχεν θανάτου : 
Ὁ Ὁ , Υ ΕῚ 

πλαζόμενον " γλυχεροῦ δὲ μελίφρονος οἴκαδε νόστου 

ἄμπλακες, οὐδ᾽ ἵκευ Χίον ἐπ᾽ ἀμφιρύτην. 

δι. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ν ᾿ 
Σῆμα καταφθιμένοιο Μεγαχλέος εὐτ᾽ ἂν ἴδωμαι, 

οἰχτείρω σε, τάλαν Καλλία, οἵ ἔπαθες. 

812, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟῚ. 

'ῬΓῶνδε δι᾿ ἀνθρώπων ἀρετὰν οὐχ ἵκετο καπνὸς 
αἰθέρα δαιομένης εὐρυχόρου Ῥεγέας, 

οἵ βούλοντο πόλιν μὲν ἐλευθερίᾳ τεθαλυῖαν 
- ᾿] Δ). 4.9 ᾿Ε θ Υ 

παισὶ λιπεῖν, αὐτοὶ δ᾽ ἐν προμάχοισι θανεῖν, 

518. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Φῇ ποτε Πρωτόμαχος, πατρὸς περὶ χεῖρας ἔχοντος, 

ἡνίχ᾽ ἀφ᾽ ἱμερτὴν ἔπνεεν ἡλικίην " 
« Ὦ Τιμηνορίδη,, παιδὸς φίλου οὔ ποτε λήξεις 

« οὔτ᾽ ἀρετὴν ποθέων οὔτε σαοφροσύνην. ν 

δ΄ῖ΄ᾳ4. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αἰδὼς καὶ Κλεόδημον ἐπὶ προχοΐσι Θεαίρου 
ἀενάου στονόεντ᾽ ἤγαγεν εἰς θάνατον, 

Θρηϊκίῳ χύρσαντα λόχῳ" πατρὸς δὲ χλεεννὸν 
Διφίλου αἰχμητὴς υἱὸς ἔθηχ᾽ ὄνομα, 

δ15. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Αἰαῖ, νοῦσε βαρεῖα, τί δὴ ψυχαῖσι μεγαίρεις 
7 Ὁ ,ὕ 

ἀνθρώπων ἐρατῇ πὰρ νεότητι μένειν: 
ἣ χαὶ ΤῬίμαρχον γλυχερῆς αἰῶνος ἄμερσας 

5. Υ ΝΣ « ᾿ » 
ἠΐθεον, πρὶν ἰδεῖν χουριδίην ἄλοχον. 

510. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

᾿ , " 

“Οἱ μὲν ἐμὲ κτείναντες ὁμοίων ἀντιτύγοιεν, 
- ».-᾿ ᾿ ᾽ Α φ. 

Ζεῦ Ξένι᾽- οἱ δ᾽ ὑπὸ γᾶν θέντες ὄναιντο βίου. 

6817. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ. 

Ἦδοι Μελάνιππον ἐθάπτομεν, ἠελίου δὲ 

ΡΑΤΑΑΤΙΝ 

ΟἸβίμοποβ, Επχίηο 8005 ἀδρυο θη τηνε 5 

ουγδηΐομι ; ἀυ]οὶ δαΐθιη οἱ πιϑ!!ΐο ἴῃ ρμαΐν δι γθαϊξα 

δχοαϊϑίῖ, πϑάαο νϑηϊβίὶ Ομΐαπι ἴῃ οἰγουτη πδηι. 

δ11. Ε]ΒΡΕΜΝ. 

Μοπυπιθηΐαπι δχϑεϊποι! ΜΟσδ0}15 «ασπι δ ϑρίοϊο, 

τηδ-τηϊβογοῖ ἕαϊ, Τηΐβ6} ΟἍ}}8., ΟΡ θα - 488 Ῥάβ5115-05. 

812. ἘΦΌΒΌΕΜ. 

Ηογυμθθ ΟΡ ποιηϊηαπὶ υἱνταΐοιι ποη Εἰ Πα 5 

ἰη- οί Θὰ ἱσπθ- ΡΟΥΘ ἢ 15 Ἰαΐω Τοροῶ, ; 

4υἱ νοϊυογαηΐ ανθϑιῃ αυϊάθπηι Πθονίαϊο Πουθηΐθην. 

{115 ΠἸπάαογο, ἰρϑὶ υ6Ὸ ἰπέθυ ρυοραρμαίον 8 Ἰῃον . 

819. ΕΌΒΌΕΜ. 

Ὀϊχὶξ οἱϊπι Ῥγοίοιηδοθβ,, ραΐγα τδπι8 οἱ οἰτουτηἀδηία, 

4ασπὶ ΔΙΌ Ι]οπὶ Θχϑρίγαγοῖ ἡα θη αΐθιν : 

« Ὁ ΤΙπιθπουῖᾶα, ΡαΘΥΪ οαγ] πυηαυδπι οοϑϑαθ 5 

« πϑάαιο υἱγίαΐθιη ἀθϑίἀθγαγθ, Πθ46 τηοἀοϑίϊδη. » 

δί4ά, ΕΣΌΒΡΕΜ. 

Ραάον οἰϊαπι ΟἸθοάθηναπι ἀρὰ οβίϊα ΤΗθϑονΐ 

ΠΥ Π- ΡΟ ἢἷ5 ΠΟ ΙΙΘτὰ ἀυχὶξ ἴῃ τηογ θη, 

ΤὨγδοίδιη φαππι- πο αἴ} ἰη- ΘΟ οΥἴθιη ; ΓΔΕ γ5 Ὑ61Ὸ ἱποῚ γ (πὴ 

ῬΙΡ]Σ ΡΠ] αΐον {Π1π|5. ΡΥ ΘΕ πουηθη. 

δ1ὅ. ἘΦΌΒΌΕΜ. 

Ησι, Ποὺ ἸΏΟΣ}}6 ογανβ, αυϊᾷ αὔθ δι "ηα] 8. ἰυν]6 5 

μοπηΐπυπη δηλ 1 ἴῃ ἡ νϑηΐα τηδηθ Γ6 
Φιὶ οἴϊατη Τἰπιαγοαπι ἀυ]οὶ ονὸ ρΥϊναϑίὶ 

᾿πνθηθμι, ψυϊαβααδιὴ υἱάθγοῖ παρίδῃ σοη αι βθηη. 

δ10. ΕΠΌΒΡΕΜ. 

Ουἱ πιο ἰμΐου ον, 5: }}} νἱοἰββι πησβοῦθ- ἰδίαν, [Ὑἱΐᾶ. 

ὁ δυρίίον Ηοϑρ (8}15: 568 4αϊ 50} ἔθγγἃ βοϑίιθγθ, ἢ πιδηΐγ 

517. ΟΑΙΠΙΜΑΟΘΗ͂Ι. 

Μαίυζιηϊ ΜοΟΙΔΗΪΡΡ ΌΤΙ ΒΘ ΡΟΙ ἐν ̓πνι18., 5016 ἃυ 6 πὶ 

ΟἸ δι θπ 5, ΕἸΧΊΠΙ ΡῈ ΡῈ γαῖα 5815ἃ υαϑιι 

Μοῦ ἴδπηθῃ ᾿ηνθηϊῖ. Νεο ἴθ ΟἸΠ]05 φάμπονε οἰποία 

Αα ραϊγι σου ποῖ ἴθοῖα σά ϊγο ἵιτ, 

512. ΕΥὔΒΟΕΜ, 

εἴς ἰὶς φαὶ Τορόαπι ἰἐφονανμι (ὐνεδοὶς. 

ον νἱνίατὶ ἀ6})65, Τορθαία., αιιοι ἀϑῖνα 

ΝΌΩ ΡΘΕ βοαπάθηβ {πππμτι5. 41} υ}}}6 τᾶ. 

Οὐΐρρα ἔνι! ροβϑίπι αἱ ΠΡορίαϊα πϑροῖθβ, 

ἴῃ ῬΥΪΠΊΟΓῈ ἃοῖθ ΠΟ ΠἸΘ τ6 6 ΠΟΤῚ, 

δι13,. ΕὔΌΒΡΕΜ. 

δὸς ΡΙΟΙΙΔΟ] 15, σϑη ον 5 δὰ πὶ οαπὶ ἀοχίγα ἰοπογοῖς 

Ηδα ᾿αν θη }5. ΠΟΥ ]Θἢ5., ἢ Εἰπγὰ γοῦθὰ ἀδάϊῃ : 

Ουμα,, ΤΙπηθπουῖάθ, υἱνῖαβ ργο τά 16 οἰ ρ τὰ 

51η1 {Π01, ποπ Ῥοΐθυ ἶβ ΠΟῚ ΠΙΘΠΊΟΙ 6558. ὨἸδὶ. 

δι5. ΕΥΌΒΡΕΜ, 

Θιυιῖϑ νον, ααοα ἀρὰ ἀυ]οθηὶ γθη πο 16 ̓πινϑηϊᾶηι 

ἨΔ Π05 ΔΗ ΪΏΟ5 ΠΟῚ 5115, ἴντα [0165 

Οὐκ ΤΙ γοὰπὶ Δηη5 ΠογΘΠ 1] 5 ΘΥῚΡῚ5., Δηῖ8 

ΕἸονιάα αυὰπὶ νἱἀθαὶ σοπ] αρὶ5 οΥὰ δι: 

διθ., εὐὔβρῆὲεμ. 

εἰς φιοάαιι α ἰαἐνομῖφιις ἱπέον [ οίο. 

ΟἿἷἱ χ]ΐ οᾶϊιϑα Πδοῖ5., ΒΑ πὸ ἰου πᾶ δα αυδίαν, 

Φυρρίζεον ; ἂἱ νῖναὶ {αὶ πὴ ργϑίαι υπιὰπι, 

517. ΟΛΙΙΜΛΑΟΘΗΙ. 

Μδης βθρυϊίυς ογαὶ ΜοΙδθῖρριιβ οἵ, ὁϑοῖαϊξ υἱ 50], 



᾿᾿ 
, 

τὶ 
᾿ 

ΠΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΓΠΘΒΑΙΙΑ. 
᾿ Βυομένου Βασιλὼ χάτθανε παρθενικὴ 

- ζώειν γὰρ, ἀδελφεὸν ἐν πυρὶ θεῖσα, 
οὐχ ἔζη. Δίδυμον δ᾽ οἶχος ἐσεῖδε χαχὸν 

; 5 πατρὸς ᾿ριστίπποιο: κατήφησεν δὲ Κυρήνη 
πᾶσα, τὸν εὔτεχνον χῆρον ἰδοῦσα δόμον. 

518. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿Ἀσταχίδην τὸν Κρῆτα, τὸν αἰπόλον, ἥρπασε Νύμφη 

ἐξ ὄρεος" καὶ νῦν ἱερὸς ̓ἈΑσταχίδης. 
Οὐκέτι Διχταίησιν ὑπὸ. δρυσὶν; οὐχέτι Δάφνιν 

ποιμένες, ᾿Ἀσταχίδην δ᾽ αἰὲν ἀεισόμεθα. 

519. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Δαίμονα τίς δ᾽ εὖ οἷδε τὸν αὔριον, ἁνίχα χαὶ σὲ, 
Χάρμι, τὸν ὀφθαλυοῖς χθιζὸν ἐν ἁμετέροις, 

τὰ ἑτέρα χλαύσαντες ἐθάπτομεν ; Οὐδὲν ἐχείνου 
᾿εἶδε πατὴρ Διοφῶν χρῆμ᾽ ἀνιαρότερον. 

530. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἂν ϑίζη Τίμαρχον ἐν Ἅϊδος, ὄφρα πύθηαι 

ἢ τι περὶ ψυχῆς, ἢ πάλι πῶς ἔσεαι, 
δίζεσθαι φυλῆς Πτολεμαΐδος, υἱέα πατρὸς 

Παυσανίου - δήεις δ᾽ αὐτὸν ἐν εὐσεῤφέων. 

521. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Κύζιχον ἣν ἔλθης,, ὀλίγος πόνος ἹΙππακὸν εὑρεῖν 

χαὶ Διδύμην ἀφανὴς οὔτι γὰρ ἢ γενεή" 
χαΐ σφιν ἀνιηρὸν μὲν ἐρεῖς ἔπος, ἔμπα δὲ λέξαι 

τοῦθ᾽, ὅτι τὸν χείνων ὧδ᾽ ἐπέχω Κριτίην. 

592 ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Τιμονόη, τίς δ᾽ " ἐσσί; μὰ δαίμονας, οὔ σ᾽ ἂν ἐπέγνων, 
εἰ μὴ Τιμοθέου πατρὸς ἐπῶν ὄ ὄνομα 

στήλη, καὶ Μήθυμνα τεὴ πόλις, Ἦ μέγα φημὶ 
χῆρον ἀνιᾶσθαι σὸν πόσιν Εὐθυμένη. 

919 

οοοϊάἀοηΐς Βαβ]ο ἱπίθγιξ υἶγρὸ 

ΒΔ ΤΩΔΙΕ : ΥἿΥΘΓΟ Θηΐπι, Ροβί δ ηι ἐγαίγθη ΓοσῸ ἱπηροϑιξ, 

ποη 5π5{π0}ξ. σοιϊηστη σὑϑτὸ ἀοπηὰβ υἱα ξ τδ! πὶ 

Ραΐγὶβ. Ατιβέρρὶ, ἀοἰθοϊξᾳαδ- υἱέαπι Ουτοπο 

οΥηηἶβ, ΠΙᾶπ Γσυπάδιῃ αὶ οὐθαμῃ υἱάθηβ ἀογησηι. 

518. ΕΌΒΡΕΜΝ. 

᾿Αϑβίδεϊάθι, Ογοίθηβοιῃ ΠΠυ τ ραβέογθμι, γὰροΐϊξ ΝΎταρα 

6Χ πιοηΐθ, δ πο 580 Αβίδοϊθβ. 

ΝΟ ΔΙΏΡΙ 5 Π]οἴ ο5. 5Ὲ} ΦαΘΓΟΌΒΙ8, ΠῸΠ ΔΙ Ρ 5 ΠΔρ]}- 

Ρᾶβίογοβ, 864 Αβίδοϊ θη 5 ρου ΘΔΠΘΠΏΉΙ8. [ηἷμτὰ 

19. ΕΒΡΕΜΝ. 

ϑογίθτη 45 θΘὴ6 πουϊξ ογαβεπδτη, φυδηαοχυίάθμι οἱ δ. 

ΟἸδυτοΐβ, ΟΟΌΪΟβ 4|1- ΠΟΥ -ΘΥὰβ. ΟἿ ΠΟΒίΤΟ5, 

Δ᾽ ἔογα- ἴθ Ἰυσοηΐοβ ΒΘ ρ ἐνίγωιβ ὃ ΝΌΠ ἁτ 11 

νἱαϊξ ρμαΐον ΠΙΟΡΒΟΝ ΤΟΥ ΓΤ ΠΟΒΙΌΓΘΤΩ. ᾿Ξ 

520. Εαὐὔῦθεν. 

51 φυφουῖβ ΤΙ το υτη ἴῃ Ρ] αἴοηΐβ ἀοηιῖο, αἱ διιάϊα5 

βῖτα αὐἱὰ ἀδ δηΐμηα., 5' 06 ΓΌΓΒΕΒ ΦΌΘΤΊΟΔῸ 515- ΓΓΌΓΙΙΒ,, 

4υῶγο οὐχ ἃ6- γα Ρ(οΙΘμμαῖάδ,, ΠἸ απ ΡαΐΓΙ5 

Ῥαυβδηϊδο : ἱπυθηΐθβ δυΐθιη δὰπῃ ἴῃ ΡΙοΓαΙ γϑ ΟΊ 6. 

5214. ΒΌΕΜ. 

Ονχίευμη 51 δάϊουϊβ, ρᾶγυϊ ποροῖ! δε ΗἸρρδοῦνμ ἱπυθηΐγο 

οἱ ἱάντηθη : ορβουταμω πους δ Θηΐπὶ ΠῸΟ ΞΘΠῚΙΒ : 

οἵ οἷβ ἐγβίθιη χυϊάθγη ἀἴσοβ υόσθιη, 5οα ἔδιηθη δα ββογο 

Βος, ᾿ἰρβογυμη Ηἷΐς ἃ: 6 - ΘΟ Ι θοΥΊ ΟΥ̓ δι. " 

522. ΕΣὔΒΌΕΜ. 

Τίπιοποο, δ ΦὈ ΘΟ ΠΔΙΏ63 ἢ ΝΌΠ ΡΟῚ ἀθο8, ΠΟῚ ΔσηοΥ ἰββθηγΐο, 

εἰξὶ Τίπο  Νοὶ Ραΐγ 5 ̓ποϑϑϑῖ ΠΟΘ 

εἶρρο, οἱ Μοίβυτηπδ ἴυδ υτ}05. ΡῬτοΐδείο γα]άδ ἃῖο 

νἱάσθατη τ ΥΟΓ ἔστη υἱγιιπ ἘῸ τ ΘΠ Ιη. 

ὙΊΓρΟ 58 Βαβιϊο οοποῖάτι Ἰοῖα πηδηυ : 

Ναπι ποὴ 5βιϊ 1 ἔγαῖγι 5 ρα οσδε ογεπηαῖο, 
Αἴχυε ἴϊα Αὐὐδιῖρρὶ θὲ5 ἕαῖϊτ οὐνα ἀοπιιιβ. 

αὐτὰ τηγογα βστανὶ ΟΥὐγα πα δΕΤΉΪ μπᾶ η65., 
Ουἱ πιοάο ἔε!ςε5 ῥσοὶε ἴμθΡα, ἰάγοβ. 

Βιϑ. ΕὔΒΡΕΜ, 

᾿κἴε Α:ἰαεοϊάε. 

Οτείθηβθηι Αϑβιδοϊάθη οὐβίοάεμπι ἴπ ΠΙΟΠΐ6 ΘΟ ΡΡΆΨΌΠΙ 

ΝΥρΡ μὰ 5101 γάρ, ΝΟΣ ἐσὶξ Αϑίδοϊάθ5 : 

Ῥ οϊεοῖβ ροβίπας 5} ιεγοιι νι.  ΕΓΘῸ ΟΔΙΘΙΠΉτΙ5 

Ῥαβίογέβ, ποι ἴθ, Παριηηὶ, 56εἰ Αϑιδοιάθῃ. 

δ19. Εὐὔβρεις 

Ἑαϊΐα, 4υἷ5 εϑὶ Βομηΐμιπι, πουῖϊ 4υΐ οΓαβίῖπα, ΟΒΆΡΩΝ ἢ 

51 ἴδ, ψαεπι Ρορυΐτβ υἹάϊπηι5 οπηπὶβ ΠΟΥ, 

Νυμο δεπιι5 ἰουτεθας ἀδηνυβ : ΠῚ ἰθηρογα ἰδηΐο 

Αβρεχὶῖ ΠΙΌρΡ ΟΣ ἴδ 510] ἰγιβίθ ρϑῖεγ. 

δδο. ΕὔΞΡΕΜ. 

Οὐυϊξᾳυῖϑ ἴῃ Ἰηΐεγπα ΤἸπηαγομιην 5646 γε 1115, 
ὕι ἀΐϊβοαβ, ἀπίμηιβ 4 511, εἴ δὴ τϑάβᾶϑ : 

Ραυξαηπία ἀς ραῖγε {τι Ῥιοϊ οπιαϊάθ {ιυτεγεης 

Ιηνεπῖεβ, μα ῖϊαὶ αι» μα ἴαγρα,, ἰος]5. 

δ 21. Εὐὔϑθεμ. 

Ηϊρραθου εἰ Ὀἰάγιπομ., γθηΐαϑ 51 ΟΥΖΊΘΟΣ ΓΟ, 

Οὐδογα ργεοον : εἰαγαπι τηοηϑίγαξ ΕΓ ΠΖΙΘ. ΒΘΉιΙ5. 

Ὀΐοδϑ ἐτῖβία φυΐάδεηι, 5ϑὰ ἀϊς,, γτοροὸ : ἢέτι5 11}15 

Ουἱ ἕπεται ΟΥἰτἰα5., θυιμο΄ Ἔἐδὺ πὰπο Βάθθο. 

522. ΕὔΞΡΕΜ. 

Τίπιοποε αυδ ἴὰπ ἢ ΝΟΩ ἴδ, ΒΕΓ ΕΠ πᾶ 9 ΠΟΞ56Π), 

Τιπιοῖμεὶ ποπηθη μὶ μΔ ΓῚ5 ΔΒΡΙ ΕΓΕΠΙ, 

Μειμσιηπδπυχαε 5ἴμι}} μαι γίδην πος ἴῃ πμᾶγιογο, ΜΌΪ τα 
ψις ἴυυβ ΕΟΤ γε πεβ μᾶ0, 5οῖο,, πιοτῖε ἀρ εῖ. 
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528. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οἴτινες ᾿Ἀλείοιο παρέρπετε σᾶμα Κίμωνος 
“τιν , 

ἴστε τὸν Ἑππαίου παῖδα παρερχόμενοι. 

524. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

κ 
᾿ 

α. Ἦ ῥ᾽ ὑπὸ σοὶ Χαρίδας ἀναπαύεται; β. Εἰ τὸν 
- ““ Ἄ Ε] 

τοῦ Κυρηναίου παῖδα λέγεις, ὑπ᾽ ἐμοί. [᾿Αρίμμα 

α. Ὦ Χαρίδα, τί τὰ νέρθε; γ. Πολὺς σκότος. α. ΑἹ δ᾽. 
[ ἄνοδοι τί; 

γ. ἩΨεῦδος. α. Ὃ δὲ Πλούτων ; γ. Μῦθος. α. Ἀπο- 

Υ. Οὗτος ἐμὸς λόγος ὕμμιν ἀληθινός" εἰ δὲ τὸν ἡδὺν [λό- 

βούλει, πελλαίου βοῦς μέγας εἰν ἀΐδη, [μεθα. 

595. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟῚ. 

ὕρστις ἐμὸν παρὰ σῆμα φέρεις πόδα, Καλλιμάχου με 

ἴσθι Κυρηναίου παῖδά τε καὶ γενέτην. 
Εἰδείης δ᾽ ἄμφω χεν᾽ ὃ μέν κοτε πατρίδος ὅπλων 

ἦρξεν - ὃ δ᾽ ἤεισεν χρέσσονα βασχανίης. 

Οὐ νέμεσις" Μοῦσαι γὰρ ὅσους ἴδον ὄμματι παῖδας 

μὴ λοξῷ πολιοὺς οὐχ ἀπέθεντο φίλους. 

526. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ͂ ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΥ͂. 

Ζεῦ πάτερ, ᾿Οθρυάδα τίνα φέρτερον ἔδραχες ἄλλον, 
ὃς μόνος ἐκ Θυρέας οὐχ ἐθέλησε μολεῖν 

πατρίδ᾽ ἐπὶ Σπάρταν, διὰ δὲ ξίφος ἤλασε πλευρᾶν, 
δοῦλα καταγράψας σχῦλα κατ᾽ Ἰναχιδᾶν; 

557. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ. 

Θεύδοτε, χηδεμόνων μέγα δάχρυον, οἵ σε θανόντα 
κώχυσαν,, μέλεον πυρσὸν ἀναψάμενοι, 

.} , ᾿Ὶ 5 Ν ᾿ , ΤΙ 

αἰνόλινε, τρισάωρε᾽ σὺ δ᾽ ἀντὶ γάμου τε καὶ ἥδης 
χάλλιπες ἡδίστη ματρὶ γόους καὶ ἄχη. 

828. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἐὐρύσορον περὶ σῆμα τὸ Φαιναρέτης ποτὲ χοῦραι 

χέρσαντο ξανθοὺς Θεσσαλίδες πλοχάμους, 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΜῈΕ ΡΑΙΑΤΙ͂ΝΕ ; 

ὅ29. Ε]ΌΒΞΌΕΜ., 

Οὐυϊουτήαχια ΕἸοὶ ργ θυστοαϊηἰηὶ πποπυτηθηΐιπη ΟἸΠΊΟΠΪ8, 

βαίοίΐο νοβ Ηϊρρωὼϊ ΠἸαμι ργεξουγ. 

534, ἘΠ7ΌΒΘΕΜ. 

α. ΑΠ 880} 16 ΟΠ τ 485 γθαυΐϊθβοὶ " ὃ. 51 ΑὙΙΠΏΠηΘ 

Ονγθηςοὶ Π]ΐα τὴ αἰ οἶδ, 58} τὴ φιυυθϑοϊ. 

α. Ὁ Ομιαγίάα, φυϊὰ διμπί ἱπίογμα ἢ 6. Μα] ἔθηοργῶ. α. Εἰ 

᾿ [ϑοθηβίομοϑ ψαϊα ἢ 

ς. Μομάδαϊπι. ἃ. ΡΙαἴο δυΐοπιῇ ς. Εδθι]ὰ. α. ῬΟΥΠλ18, 

6. Ηϊο ΠιΘ15 56 Γ1}0 γ 8 ὙΘΓῸΒ : δί βὶ ἀΌ]οΘπ 

υἷβ, Ρο]ὶ πιωπὶ σϑυὶΐ 05 πάσηι ἴῃ ΟΥΟΟ. 

δ55. ΕἸΒΡΕΜ. 

Ουϊουμηάι6 Π]Θ απ χία ΒΘΡΌΪ ΟΠ [68 ρθάθμι,, ΟΔΙ ππὰ- 

βοϊἴο Ουὐγθηθὶ ΠΠ ατηχαδ οἵ σοη!ογθιη. [οἱ πιὸ 

ΝΌΒΟΘΓΟ δἃυΐθιπι ἈΠ 05 Ῥοΐουἶβ - ἀ 15 φαϊᾶθμι οΟἸΐπὶ ρμαίγί 

ἱπυρογανὶξ: Δ᾽ 6 Ὑ6ΓῸ ἐθοἰηϊξ βαρονίογα ἰην ϊᾷ, 

ΝΏ]1ἃ ἰηνϊα : Μαβθ δηΐπι, φαοβουτηαιθ υἱάθγαπξ οοῦ]ο 

διὰ ΟὈΙΦΟ, ΘΔ Π05. ΠῸῚ ἀδροβαθγαξ διηνΐθοϑ. [ΡΌΘΓΟΒ 

8260. ΝΙΟΑΝΌΕΙ ΟΟΙΟΡΗΟΝΗ͂Ι. 

Ψυρρίίον, Οἰπυγ δά φαθι ργωϑίδηογθὰ υἱα 861 δἰΐιιπι, 

4] 5015 ΤΉγγθα ποη υ υἱέ ΔΌΪΓΟ 

Ραίτγίατη ἴῃ ϑραγίαμη, βθα σ᾽δάϊαπι δάορὶξ ΡῸῚ Ἰδΐογὰ, 

οδρέϊγδ ᾿πβου 6 η8 5ρο] ἃ οοπέγα Τηδο 889 

827. ΤΗΕΟΠΟΒΙ4. 

ΤΠροάοΐο, οορηῃδίογαγα ἱπσθη5. Ῥ]ογαΐαβ, 4αΐ ἴ6 τηογἔ 

Πονθυαηΐ, ἰμ( ] οθτὰ τόσυχῃ πθὶ ϑαοοοπάθγαηΐξ, 

τηϊβογο-αΐο, (δ γ- πη πλαί ἃΓΘ- ῬΡγγορίο : ἕὰ γνοῸ παρ ἴϑαπο οἵ 

ΤΟ] αυ 5{1 ἀα] οἰ ββίτωδο τηδίτὶ σϑιηζι5 οἵ ἀο!ογ68. Πνϑηΐα 

28. ΕΌΒΡΌΕΜ. 

ΑΠΡΙαπι ἸΟΘ]α τι ΒΔ ΒΘΗΒ αἶγοᾶ ΒΟρΌ]ογαμη ΡΠ ἴδ ΟἸ πὶ 

5101 Δρβοϊἀογαηΐ {Πὰν 8 ΤΉ Θββδ!τ οἰποίπηυβ, [ΡΒ 

δή. ΕΥΌΒΡΕΝ, 

Αἢ 5τωβ εἷς Οπαυμας ὃ ΤΊΝΙ 51 4} πδῖι5. ΑὙ ΠῚ Πγ8 

Ῥαῖγο Ογγόπθο ιν ταν, ᾿ἶο διτιι5. δϑῖ. 
Τηΐονα αὶ, ΟΒανῖάα ἢ Τοπθθνιθ. ϑγβυιὴπ γΘά Πὰν ἢ 

Νιυρο, Οὐ ΡΙαῖο ἢ αλλ]. Μιὰ ρον. 

Ἦτοο ἘῸῚ νϑνὰ Ἰοηιον., 856 πιαν!β βιιαᾶ να 
ΡΠ ὶ οδη)ρὲ5 θ05 511 1 ἘΠγβ 115. 

: ΒΔ ΘΉ1Ι5 

δω5. ΕὔὔΈΡΕΜ, 

αἰ μαΐνδ δίιο. 

Οὐἱ ταμπηα! πὶ ἔν ηβῖ5., σΘη τ ΠῚ} πλὸ ἀϊδοο Οὐ τ πᾶ 

ΟΠ ΔΟ}} οὰϊ δαηΐ ἢ] τ5 αἴχιιθ ραῖον. 
Νοῖυς ἴθι ψιι6 58 115. : ραῖΡΙ Ὁ ἢᾶπὶ ΤΟχογαῖ δι πᾶ 

Π|6 ; ΤᾺ ΠΥ νἱοἱϊ σδῃ τη ι5 ᾿μν] ἰδ πι. 

Ν6ο πΙμλτιη ἀἰχὶ  ῬαΘ τ ΘΠ 46 Οδιλοθηϑ 

ἈΘβρί οἰπηῖ, πυπηαιια}} ἀθϑθυ ΓΘ 56 Π6ΠΊ. 

δ2θ. ΝΙΘΑΝΘΌΒΙ ΘΟΙΌΡΒΟΝΙΙ, 

Νοϑιίηθ Οἰμνυναάα ροίϊϊογεπι, Ταρρὶϊον, Ἁ]Πη} ἢ 
Οὐἱ ΤΉγτοα ϑρανίαπι ΠΟ] υἱὲ 1ΓῈ δυδηι, 

80105 δάιιο 5 ρου Π8, 504 [0611 νἱδοθγὰ ἔθ γσῸ 

Επλ 5Ρ011ἃ ᾿πβου μι, Ὑ]οῖΟΓ ἃ]» Τηδομ! ἀϊ5, 

527. ὙΒΠΕΟΡΟΒΙῸ. 

Τὸ σρανιθὰβ ἸΔοΡυπ5 ΠαΪ ἤσθνογο ργορί παι, 

ΤΠδιΔοῖο,, ΟΠ ΠλἰβοΓἂΠι 500 ροϑιιθγα ἔλ Θι, 

Ἡδιι [γὰρ]! σοιίταπι ἢ]ο, ὑγὸ ἤογ Ἰαναπίς, 

ΡΙΌΔΙΘ ππγιι, ᾿ΔΟΡΥΠΙὰ5 οἱ πιϑὶα πιδίον ΠΔΠ)65. 

528. ΤΗΕΟΠΟΒΙᾺ.- 

ϑρ]επάἸάα Ῥμ:παγοῖω ρΡΟρον πιο απιοη ἃ ΓΙΌΣ, 

ΤΠ 558} 1405 Τα 15 ἀδ ροδι 6. ΟΟμΠᾶ 5, 



ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΚΟΒΑΙΙΑ. Τὺ 

πρωτοτόχον χαὶ ἄποτμον ἀτυζόμεναι περὶ νύμφην" 
' “ , 
“Λάρισσαν δὲ φίλην ἤχαχε καὶ τοχέας. 

529. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

 Τόλμα χαὶ εἰς ἀΐδαν καὶ ἐς οὐρανὸν ἄνδρα κομίζει, 
ἃ χαὶ Σωσάνδρου παῖδ᾽ ἐπέδασε πυρᾶς, 

Δωρόθεον Φθία γὰρ ἐλεύθερον ἦμαρ ἰάλλων 
ἐῤῥαίσθη Σηχκῶν μεσσόθι καὶ Χιμέρας. 

᾿ς 580. ἈΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝ. 

Μούναν σὺν τέχνοις νεχυοστόλε δέξο με πορθμεῦ 
᾿ τὰν λάλον" ἀρχεῖ σοι φόρτος ὃ 'Γανταλίδης " 

πληρώσει γαστὴρ μία σὸν σχάφος" εἴσιδε χούρους 
χαὶ χούρας, Φοίδου σχῦλα καὶ Ἀρτέμιδος. 

591. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αὐτά τοι, τρέσσαντι παρὰ χρέος, ὥπασεν ἅδαν, 
βαψαμένα χοίλων ἐντὸς ἄρη λαγόνων, 

μάτηρ ἃ σ᾽ ἔτεχεν, Δαμάτριε φᾷ δὲ σίδαρον 
παιδὸς ἑοῦ φύρδαν μεστὸν ἔχουσα φόνου, 

ἀφριόεν χοναδηδὸν ἐπιπρίουσα γένειον, 
᾿ δερχομένα λοξαῖς, οἷα Λάχαινα, χόραις" 

« Λεῖπε τὸν Εὐρώταν, ἴθι Τάρταρον " ἁνίκα δειλὰν 
« οἶσθα φυγὰν, τελέθεις οὔτ᾽ ἐμὸς οὔτε Λάχων ». 

582. ΙΣΙΔΩΡΟΥ͂ ΑΙΓΕΑΤΟΥ͂. 

"χ με γεωμορίης ᾿Ετεοχλέα πόντιος ἐλπὶς 
εἵλχυσεν, ὀθνείης ἔμπορον ἐργασίης" 

νῶτα δὲ Τυρσηνῆς ἐπάτευν ἁλός" ἀλλ᾽ ἅμα νηὶ 
πρηνιχθεὶς χείνης ὕδασιν ἐγχατέδυν, 

ἀθρόον ἐμόρίσαντος ἀήυατος. Οὐχ ἄρ᾽ ἁλωὰς 
αὐτὸς ἐπιπνείει χεὶς ὀθόνας ἄνευος. 

δ88. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ ΑΝΔΡΙΟΥ͂. 

Καὶ Δι χαὶ Βρομίῳ με διάδροχον οὗ μέγ᾽ ὀλισθεῖν, 
χαὶ μόνον ἐχ δοιῶν, χαὶ βροτὸν ἐχ μαχάρων. 

884. ΑΥ̓ΤΟΜΕΔΟΝΤΟΣ ΑἸΤΩΏΛΟΥ͂. 

Ἄνθρωπε, ζωῆς περιφείδεο, μηδὲ παρ᾽ ὥρην 
γαυτίλος ἴσθι" χαὶ ὡς οὐ πολὺς ἀνδρὶ βίος. 

ῬυΪππαΠα- ῬαΘΓρΡΟγᾶμι οἵ ᾿η 6] οο τ ἁιμηθηΐοϑ ΟὉ ΡῈ ΘΙ ΙΔ ΠῚ; 

ΤΥ βδᾶηλ ὙΘΓῸ ΟΔΓΆΤΩ ΤΩΟΘΓΟΥῸ δἰΐδοιϊξ οἵ ραγθηΐθϑ. 

529. ΕΣΒΘΕΜ. 

Αὐαδοία οἔ ἴῃ Οτοῦχῃ δἔ ἴῃ απ γίγαμι δυΐογε, 
48 οἴ ϑοβδηαγὶ δ] στη ἱτηροϑυϊξ Γοσο, 

Βογοΐμουμῃ : ΡΒΓΗΐδ δηΐπῃ ΕΠ γα π ἀΐθιη τη 6 ἢ 8. 

οοπίαδιυβ-6ϑί 56008 (9) ἰηΐον οἵ ΟΠ ἰτηθδτη. 

- ὅϑ0. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ ΤΗΕΒΒΑΙΟΝΙΟΘΕΝΘΒΙΒ. 

50 ΙΔ οὕτὴ ΠΟ ΥΪβ, του 0 5- ὙΘ 6 Π5 ΡΟΥ ΟΣ, ΘΧοῖρ6 Πὴ6 

ΟΥΘ-ΠοΟΠ Ιποηΐθηι : 88{15- δέ ΕΠ} οππ5 Ἔχ - Τδη δ) 1 5; 

ἱπηρ] 6 Ὀ}Ε αὐθγιβ ἀΠῈ85 [Δ 1 ΘΟΔΡΏΔΙΩ ; ἀϑρίοθ ῬΌΘΓΟΒ 

οἵ ΡΌ 6115, ῬΒΟΡΙ 8ρο]ϊὰ οἵ Πίδη. 

391. ΕΣΌΒΘΕΜ, 

1ρ88 {Π0Ὶ, φαύχη-{ἰπη 8865 Ῥίον [ὰ5, Ἰαγρ α-6ϑὲ ΟΥΘΌ ΠῚ, 

ἘἰησΘἢ8 ἰηΐτα οαγὰ ὈΘ]]Π Οὐ π)-Θηβ6ὴ Ἰδΐογα, 

τηδίον χαδὸ 6 σοηυξ, Ποιηθδίγίο ; αἰχίία 6 ΓὈΥΓΌΤΩ 

Ῥασεὶ 801 ὑπάϊψιθ ΡΟ πη ΘΘΥΓΘΠΒ ΟΓΌΟΓΟ, 

ΒΡΌΓΩ ΘΟ ΥῚ5. ουτη-βγορίται ᾿πίγθη 6 η8 180 115, 

ἰηΐα θη 5 [ΟΥΥΪ5., Δηυδη 1 ἀοδθηδα,, ΡῸΡ 115. : 

« Γπαπ6 πὰπὸ Εαυτγοΐδη, δαὶ ΤΑΥίδΓΌ Τὴ ; αυδη 0 Εἰτ  ἄδ τ 

ΠΟΒ[ὶ Γασαῃ, 76 })} 65 ΠΡΑῸΘ ΤΏ 5 ΠΟΩῸ6 [Δ00η. » 

532. ἸΒΊΙΠΟΕΙ ἘΘΕΑΈΤΞ. 

Εχ ΔΡΤΟΓΌΙῚ τὴ6 ΟυἸζατὰ ἘΓΘΟΟΙΘΓη ΤΥ ΕἸ 5068 

ἁράυχίξ, Δ] 16ηϊ ΤΠ ΓΟ Δίου ἸΔ ΠΟΥ 5 : 

οἵ ἄογβαὰ Τυτγγῃθηὶ 5] δ ΤΔΥΪΘ ; ὙΘΓῸΠΙ ὉΠ 8. ΟΌΤῚ ΔΎ 

Ργεοϊριξαΐα 5. ΠΠΠ 5 ἀπ ἃ8 50} 1}, [γθᾶβ 

ΒΟ Φαθτη- στ υἶβδοῖ γεπίογαμ- ἤδιηθη. ΝΟ ᾿ἰσιΓΓ ἴῃ 

ἰ θη βρίγαΐ δὲ ἴῃ σᾶ υϑηΐιβ. 

δ93. ΒΙΟΝΥΒΙ ΑΝΌΒΗ. 

Εἴ 2ογὲ οἵ Βδοεῖο 6 ΡΘΡ ΒΕ) ΠΟ Τηϑσηιϊπ 65  ἸΔὈϊ, 

οἵ ἀῃυ! ΡΘΓ ἄπο8, οἵ τπηογίδ] 6 πη Ρ6Γ 608." 

5834. ΑὙΤΟΜΕΌΟΝΤΙ5 ἜΤΟΙΙ (Ὁ). 

Ο Βοῖῃο, υἱΐθ ρᾶγοθ, πϑὰ ἱπίθιηρδβενθ {νἱἴἃ. 

πδαΐδ 515 : δἔϊδῃη βἰο (βίη πατυὶσαί οη 6) ποὴ τη]ΐα Υἱγὸ 

ΟΖ ροηΐεβ θΓΙπεὶ ἕαϊτιιπι τ Ἰβογα θ}}6 ραγίυϑ Ὁ 

Ηδπο οὐπὶ 1 γῖϑ5α ἤθυϊ αἰ ΘΓ 8 ΡΆΓΘΠΒ. 

529. ΕΥΠΞΡΕΜ. 

Ἀὰ ϑιίγϑα υἱβ δῃίηΐ, 564 εἴ αἰτὰ δὰ βἰάθγαᾳ ἀποὶῖ, 
ΒΟΒΑΠΕΤῸ σοη τὴ 4: ἀδάϊ ᾿ρϑὰ ΓΟΡῸ 

Πογοϊμθαπι : ΓΑ ΪΕ 4116} ΠΊΟΥ5 βία θα αἰΐα αργαπηήι8 

Τοῦ, ἀτιπὶ ΡὨ 5 ΕΠ τὰ Ἰατὰ ραν, 

530. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ,ς 

ὁ Νιοῦὖεο. 

ῬΟΡΓΠΟΥ ἀπ Ι ἁΤιιι 5014} οἰ ΡΎΟΪ6 ἸΟΖαΔΟΘΙΩ 

Με οἄρε : ευῖ ομθΡ 5 Ταμία} 15 μΠᾶ 5818. 

Επ παῖΐοϑβ 5ρο πὶ ΡΠ ΟΘΌΙ, παίαβαια Πίαη : 

Ἐχ ὑΐθγο ποβῖγο ρ]θηᾶ ον ηᾶ μπᾶ εβῖ, 

532. ΙΒΙΏΟΆΙῚ ἘΘΕΑΤΕ. 

ΑΡΔαχὶξ ρμεϊαρὶ πη6 5065 Εἴθοοϊθα γγ, 

Ετ βιυαϑις Ἰσογαπι ΜΕΓΟυΤΙαΪ 6 5641 : 

δεὰ ἀυπὶ ὙΥΥΓΏΘΗΙ ἀΟΥΒΙΙΠῚ 5600., οἰ} Γαΐα ἰοϊδ 
Ιη 58 ]|585 βοΐ ργοιρι αἴ ἀιᾶϑ : 

Ταπὶ σγαυΐβ ποι νθηΐαβ. ΝΝΟΩ 50 σοὶ Ιάθηι 

Π|6 ἢαϊ ἴῃ νοὶ ῖβ, 401 ἴα ἴῃ βοροῖθ. ᾿ 

σΆς: [τπεοοκβετιὶ.] 

515 ΔΠΙΙη:5 βΑΤΌΘΗΒ : ΔΙΙ6Β0 ἰδ ρΟΓα ἰδηΐα 

Νες πιᾶγῈ : πες Ἰοπρᾶ δβὶ 5ῖς ΄υοσια υἱΐᾶ υἱγὶβ. 
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Δείλαιε Κλεόνιχε, σὺ δ᾽ εἰς λιπαρὴν Θάσον ἐλθεῖν 
ΕῚ ΄ » . , ἠπείγευ. Κοίλης ἔμπορος ἐκ Συρίης, 

5 ἔμπορος, ὦ Κλεόνιχε " δύσιν δ᾽ ὑπὸ Πλειάδος αὐτὴν 
ποντοπορῶν, αὐτῇ Πλειάδι συγχατέδυς. 

585. ΜΕΛΕΒΑΓΡΟΥ͂. 

Οὐχέθ᾽ ὁμοῦ χιμάροισιν ἔχειν βίον, οὐχέτι ναίειν 
ὃ τραγόπους ὀρέων Πὰν ἐθέλω χορυφάς. 

Τί γλυχύ μοι, τί ποθεινὸν ἐν οὔρεσιν ; ὥλετο Δάφνις, 
Δάφνις ὃς ἡμετέρη πῦρ ἔτεχε χραδίη. 

ἦἌστυ τόδ᾽ οἰκήσω" θηρῶν δέ τις ἄλλος ἐπ᾽ ἄγρην 
στελλέσθω. ᾿'Γὰ πάροιθ᾽ οὐχέτι Πανὶ φίλα. 

586. ΑΛΚΑΙΟῚΥ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ͂. 

Οὐδὲ θανὼν ὁ πρέσόυς ἑῷ ἐπιτέτροφε τύμδῳ 
βότρυν ἀπ᾽ οἰνάνθης ἥμερον, ἀλλὰ βάτον, 

χαὶ πνιγόεσσαν ἄχερδον, ἀποστύφουσαν ὁδιτῶν 
χείλεα καὶ δίψει χαρφαλέον φάρυγα. 

Ἀλλά τις Ἱππώναχτος ἐπὴν παρὰ σῆμα νέηται, 
εὐχέσθω χνώσσειν εὐμενέοντα νέχυν. 

5881. ΦΑΝΙΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

ἮἨρίον οὐχ ἐπὶ πατρὶ, πολυχλαύτου δ᾽ ἐπὶ παιδὸς 
Λῦσις ἄχει κενεὴν τήνδ᾽ ἀνέγωσε χόνιν', 

οὔνομα ταρχύσας, ἐπεὶ οὖχ ὑπὸ χεῖρα τοχήων 
ἤλυθε δυστήνου λείψανα Μαντιθέου. 

588. ΑΝΥΤΗΣ. 

Μάνης οὗτος ἀνὴο ἦν ζῶν ποτέ" νῦν δὲ τεθνηχὼς 
ἶσον Δαρείῳ τῷ μεγάλῳ δύναται. 

589. ΠΕΡΣΟΥ͂ ΠΟΙΗΤΟΥ͂. 

Οὐ προϊδὼν, Θεότιμε, κακὴν δύσιν ϑετίοιο 
᾿Ἀρχτούρου, χρυερῆς ἥψαο ναυτιλίης, 

ἅ σε, δι’ Αἰγαίοιο πολυχλήϊδι θέοντα 
Ν ν τ δ , Υ . ΠΣ 

νηΐ, σὺν οἷς ἑτάροις ἤγαγεν εἰς ἀΐδην. 

Μίδου ΟἹδοηΐοθ, ἔπ Ὑ61Ὸ ἰῃ ἢἰἰδη) ΤΠαϑαμι ἰγ6 

[οϑιϊηδϑίϊ, Οᾶνὰ ργοίθοίαβ τπθγοαΐου οχ ϑ γα, 

τηθ Οδίου, ὁ ΟἸδοηΐοο : οὐοάβιηιν δαΐθηι 511} Ρ] οἰ ἰ5 ̓ρβατα 

πᾶν 88, ᾿ρ8ἃ συμ -Ῥ] οἶδας σοι θα ϊβίὶ 

835. ΜΕΠΒΑΘΗΙ. 

ΝΟΙ- ΔΙ 15 ὉΠᾶ - οἰ") ΘΔ ΡΓΟἷ5. ὙΪγ ΘΙ, ΠΟΠ- ΠΏ 15 ΠΑΡ ὰ 6 

ΟΔΡΙ͂ΡΟ5 Ἰποηξ αι Ῥᾶη γ ]0 [ϑίϊρία. ΓΙΑΡΒηΐ5, 

Ουἱὰ ἀυϊοθ ταΐπ!, φυϊὰ ἀοβι θυ Ὀ]]6 ἴῃ τη 8 ΡΟΝ 

ῬρΡἢΠἰβ5. φαΐ ποβίτο ἰἴσήθιη ΡΘρουΪξ ρθοΐουϑ. ἵ Ποηθπι 

ὕτροιη άπ ἱῃοο δηη : ΓΡΓ ΓΈ η ἃπΐθι (αἷ5 ἃ ἢ15 ἴῃ Ὑθηδ- 

δοοίησιίον. Θυδ δηΐο μίαξσι6).6., ποη-τι Ῥδηὶ μ]δοθηΐ 

836. ΑἸΟΖΞΕῚ ΜΙΤΥΠΕΝΕΙ 

Νὰ τηογέπιβ συϊάθιη β6ηθχ 8810 δηυίν ν ΘῈ 6 ἔυγηιι!ο 

ΠΥΆΤῚ ἃ Υἱἕο τηϊΐοπι, 50 τὰ ΠῚ, 

οἱ βίγδησιϊδηΐθιη ἀρ δέσμη, βυΠ] οδηΐθιν υἱδίογιμι 

Ἰαθῖα οἵ 51{1 γι ἀδπὴ ἴδιοι. ἘΝ ἢ 

5οα ΔΙαυἷ8 ΗΙΡΡοΠδΔΟΙ58 φυδηᾶο ΒΘρΡΌ Γι ἢ ργξοίουξ, 

ΡΓΘΟΟΐΌΓ ἀογγηΐγ ὈΘΠΘΥΟΙατὴ οδάαν ον. 

537. ΡΗΑΝΙ ΒΕ ΔΟΒΑΜΜΑΤΊΟΙ. 

Τυνη] τ πῸη 0} ραΐγομ, 564 ν᾽ 0 - Δ Πο1] ΠΠΠ ὁ) 

ἀΟΙΌΓΘΙῚ Πγ 515 πα πο πὶ ἢλιη0 ὀροϑϑὶξ ΡΟ π, 

ΠΟΙΊΘΗ 2)10([0 “56 6] 16 8; ΠΟΙ ΘΗ ἶ πὰ 50} πηδησθῃ Ραγοηΐσμ 

γοῃουπηΐ τη ἶβιν γ αι ΜΔΗ οὶ. 

838. ΑΝΥΤΖ. 

Μδηθ8 ΐοοθ υἱν Γαΐξ υἱν θη ΟἸΪπὶ : πὰπ δαΐθην ΤΟΥ ΠΝ 

δάᾷαθ-8ο Πᾶν 8. ΠΠῸ τηᾶσηιϑ ΡΟ] οἵ. 

δ39. ΡΕΒ5. ΡΟΕΤ.:. 

Νοὴ Ρυυϊάθηβ, ΤὨθοϊτηθ,, τη! αγὴ οσοαβαμῃ }} αν] 

Ατοΐανῖ, (ουΥ Π]ΠΘ μὰ ἀρΟΤΟβ5105-65 ΠΑΥ σα ΟΠΟΤῊ, 

4αθ ἔθ, ΡῈ “Ἔρϑθμ Ὠδρθηΐο Τὴ } [-γδηβίνα ΘΌΥΤΟΙ ΘΙ 

ΠΑΥΪ, ΟὕΤὴ (α58 50 Δ] ριι5 ἀπχὶ ἰη ΟΥοαη. 

δ35. μειξαοδε, 

6 Ῥαρίμιϊάο. 

γίνου Θ οὐ ΘΔ Υ8. ΠῸῚ ἰᾶ πὶ ἨΔ} Πιϊ ἀι]ο6., 66 ὉΠ Γᾶ 

ΤῊ 511Π} 1135 Θὰ ρΙΟ Ῥαη ΠΑΡ] ᾶγ6 1116 15. 

Νάπι «αἱ βιᾶνα ἀλλ! τηοηΐα8. 1] ἢ ΤΑ ΡΠ Π15. ΟὈΪ ἰξ, 

ῬΔΡ ΙΠ5. ἴῃ ΠΟ. ΒΟΒΙΤῸ Ρθοΐονθ ῬΓΙΠλι5. ἃἈΠΊΟΙ, 

ὕτ5. Βαϊ τάμα τα] ; νοπδίαπι αιδ5 γ6}}1 101 

ΒΕ Ια : πὰ ΐ]ὰ φμ]δοθηῖ 48 Ρ] οι θ "6 ὈΥ 8, 

5360, ΑἸΙΟΜΙ ΜΕΒΒΕΝῚΣΙ: 

6 Ηἱρροναοίε. 

Νεο πὰς δχ ἴυμπλ]ο το] } 6 πὶ ἀδ νἱῖ8 γδΟθηλλ 
Μογίυιιβ μἷο ργοΐουϊ, 56 υθρν}5 ΒΡ Γᾶ, 56 ΠῸΧ, 

Εἰ 5υ]νθβϑίγθ ρ᾽γα μη), φασι γἴ6ν [ἀοἰ δ 108. ΟΥ̓ 

ΒιΓδηριοι οἱ [αιιοο5., αιιὰβ 51115 ὁνάον μαθοῖ 

Ἡ!ρροπδοίθιηι ᾿γ 8 515 {Ἐ]Ουπ {116 5ΒΘΡΌ] ΟΠ ἢ}, 
Ἑὰς ἀΐβ, υἱ [Δ 01}15 ον μναῖ 16, ργΘο65. 

537. ῬΗΑΝΙΖ, 

Νοὴ ΡΑΙΡ], 564 αι πηᾶδὶβ οϑὲ νἱβ Πθηάα., ΒΘ ρ0} } ιν τη} 
Ηοὸο παῖο Γι Υϑ15. δι αχὶϊ 8 Π6 5110. 

ΝΟΠΙΪπἰ5. δϑὶ ἰυμυ] 5. ΝΝατὰ πο ΒΔ θιΙ ΘΓ 6 ΡαΓΘΠ 65 
Οιιοά ροβϑθηῖΐϊ μλϊ56}} οομάθιθ ΜΆΠΕ οὶ. 

538. ΑΝΥΤΑ;. 

Ὑ νιιβ ονὰὶ Μᾶηθ5,, 564 ροβίαιιδ μη ΠἸΟΡ θ118 ἰϑῖ8 6ϑὶ, 
Τανῖι5 φιδηίιπι Πιᾶβηι5 οἵ ᾿ρδὺ ροϊεϑί. 

39. ΡΕΒΒΣ ΡΟΕΤΕ, 

ΠΩΡΥ ΟΡ ΑΡΟαΤτ15 ΠΔΤ οἴ"), ΤΟΙ, Βα ἰτεῖ, 
Ιμοαπῖο ρο]ασὶ ἴαπο {181 σοριῖ ἀ6νς 

516 ΤΉ ]56} ΖΕρειιπι πλα} 10 ἀϊιηι ΓΘΙΏΪ 6. ΟἸΡΓΙ 8, 
Ἀδρίυ 65 δὰ Μί8πεβ ἴὰ σομλ ίθβα πο ἴ{], 



ΘΑΡΌΤ ΜΠ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΘΒΑΙΙΑ. 

δ 5 Αἰαῖ, Ἀριστοδίχη, δὲ χαὶ Εὔπολις, οἵ σ᾽ ἐτέχοντο, 
» χενεὸν σῆμα περισχόμενοι. 

540. ΔΑΜΑΓΗΤΟΥ͂. 

᾿ Πρὸς σὲ Διὸς Ξενίου , γουνούμεθα. πατρὶ Χαρίνῳ 
ἄγγειλον Θήδην, ὥνερ, ἐπ’ Αἰολίδα 

Ψ Μῆνιν χαὶ Πολύνιχον ὀλωλότε, καὶ τόδε φαίης, 
ὡς οὗ τὸν δόλιον χλαίομεν ἄμμε μόρον, 

: καίπερ ὑπὸ Θρηχκῶν φθίμενοι χερὸς, ἀλλὰ τὸ χείνου 
γῆρας ἐν ἀργαλέη χείμενον ὀρφανίη. 

541. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἼἝστης ἐν προμάχοις, Χαιρωνίδη, ὧδ᾽ ἀγορεύσας, 
« Ἢ μόρον, ἢ νίχαν, Ζεῦ, πολέμοιο δίδου », 

ἡνίχα τοι περὶ Τάφρον ᾿Αχαιίδα τῇ τότε νυχτὶ 
δυσμενέες θρασέος δῆριν ἔϑεντο πόνου. 

᾿Ναὶ μὴν ἀντ᾽ ἀρετῆς σε διαχριδὸν Ἄλις ἀείδει, 
θερμὸν ἀνὰ ξείνην αἷμα χέαντα χόνιν. 

842. ΦΛΑΚΚΟΥ͂. 

“Ἑόρου χειμερίοις ἀταλὸς χρυμοῖσι δεθέντος 
χοῦρος ὀλισθηροῖς ποσσὶν ἔθραυσε πάγον, 

τοῦ παρασυρομένοιο περιῤῥαγὲς αὐχέν᾽ ἔχοψεν 
θηγαλέον ποταμοῦ Βιστονίοιο τρύφος. 

Καὶ τὸ μὲν ἡρπάσθη δίναις βέρος" ἣ δὲ τεχοῦσα 
λειφθὲν ὕπερθε τάφῳ μοῦνον ἔθηχε κάρα. 

Μυρομένη δὲ τάλαινα, « Τέ ἕχος, τέχος » εἶπε, « τὸ μέν 
« πυρχαϊὴ, τὸ δέ σου πιχρὸν ἔθαψεν ὕδωρ », σου 

5435. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Πάντα τις ἀρήσαιτο φυγεῖν πλόον, ὁππότε χαὶ σὺ, 

Θεύγενες, ἐν Λιδυχῷ τύμόον ἔϑευ πελάγει, 
ἡνίκα σοι χεχυγὸς ἐπέπτατο φορτίδι νηΐ 

οὖλον ἀνηρίθμων χεῖνο νέφος γεράνων. 

ΘΙῚ 

Ηρα, μι, Αγιβίοαϊοθψαβ δὲ ΕΠΡΟΙ5, ἀαϊ [6 σοπαυογιῃξ,, 
Ἰαπηθηΐδηΐξον, ἰπᾶη6 ΒΘΡΌΪΟΓΙ ΠΣ Δι οχί. 

840. ΘΑΜΆΘΕΤΕΕ. 

ῬῈΓ ἔς ονθιη Βοβρί δι ο βθογδμλι5- σοηιμιδ-Διηρ οχὶ, ραίνὶ 
παησίὰ ΤΊΘθᾶ5, ὁ Υἱν, ΖΕ οΙἶα8, [Ὁμανίπο 

Μεηΐη οἱ Ῥοϊγπίοιμη ρογ 586: δὲ ᾿ς ἀϊοαβ, 

ΠΟΒ ΠΟῚ ἀ0]0- ]]δέδιη ἀθθγα τηογέθι, 

φυδησύδιη ΤὨγδοῦτη ἱπίδγθημρίοβ πῆδημ, 56 {Π1π|5 

ΒΘηϊα πὶ ἴῃ Δοοῦθα ροβίζαιη ογθϊ δΐο. 

841. ΕΟὔΒΡΕΜ. 

διοεἰβὲϊ [Πΐ6Υ ΡΥ οϑ- υρσπαΐοτοθ, Ομεσοηίάα, 5ἰο οὐαξαβ τ- 

« Αὐἱΐ τιογίθιῃ δαΐξ υἱοίογίδιν, δαρρίίον, θ6}}} ἄοπὰ », 

αυδηάο {0 εἶγοᾶ Εοββᾶμπι Ἀσμδίοδιῃ {18 ἔπι ποςίο 

Βιοβίθβ διιάδοίβ ἐογίδιηθη πῃ ροβαθγιπξ ἸΔθοΥ5. 

Νὰ ὑξίχυθ οὉ υἱγέξιξομη ἐδ οχίπηῖο ΕἸ οδηϊξ, 

«αἸϊάτιηι ἴῃ δΙ΄θπο βδησοΐποιη «υϊ-υ ἀογῖβ ριίνοτο. 

842. ΠΆΘΟΙ, 

Ηθθτὶ ΒΙΡΘΓΠΟ ἔθπεν [τίσογα σοηβέγι εἰ 

ΡΌΘΥ Ἰαρϑαηξ 5 ρϑα 5 ταρὶξ σ᾽δοίθιω, 

Ου)ὰ5 ΠῸπεῖπα ἐγδοῖϊ ἴῃ ογθθιη-γδοίατη οογυΐεθι διηρυΐανι 

δουΐαχμη ἃμηηΐ5 ΒΒ ξίομϊ! ἐγαβέμμι. 
Εἴ ὑπὰ αυϊάθιη ἀργορία- 6βέ υουτοῖθβ ΡΥ; ῬΆΓΘἢ5. Ὑ61Ὸ 

τοϊ οἴη ΒΌΡΘΓΠΘ ἔπτη }}]0 50} τὴ ἱπηρυβαϊ οἀρυΐ; 

Ἰυβθη54.6 Γηΐβογᾶ, « Ναίθ, παίο, ἱπαυϊξ, Ῥαγίθμν ἀπάτῃ ἔυϊ 

ΤΟβιΙ8, ΔΙ ΓΘγᾶπ Ὑ6ΓῸ ἔὰϊ δΔιηδΓὰ ΒΘρΡ ἐν πᾶ. » 

843. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

ΟἸΠΘ ΠΣ 4015 ορίδνογ! ἕσσογ μαυϊσδίοποιη, φυδηἀοςχαϊάδιι 

ΤΒΘΟΘΘη6Β, ἴῃ ἴθ γοο Ταγη]ατη Ροϑυΐβεϊ τηϑτὶ, [οΐ ἔα, 

ἀυῦτη ἐπᾶτη ἴδβ58 ἀθυοϊδυθυ Π ΟΠΘΓΑΓ τὴ Παυθὶὴ 

βΡ 588 ἱπΠΌΤΩΘΓΔΓΈΓΩ 18 ΠΕ 0.65 σττπιη,. 

ΡΙογδηΐθβ τππιὰ πὶ πη ἀπ ρ] δοἰιπἴιΓ ΤΠ ΠΘἢῚ 
ΕΟ 5 μδὰ σοπῖῖον, πιαῖον Αὐϊβιοάϊοο. 

δ54ο. ΒΑΜΆΟΘΕΤΙ. 

 Ξοϊϊάειι ὙΒοίνεη νυ ϑμΐαβ 5ἱ ἰοσῖθ, Ομαγΐπο 
Ἠὶΐς ρμαῖγι,, κξ ἴῈ Ζυρρίτεν, ἤόβρεβ, δπιεὶ : 

Οὐοοἰάϊπνι5. Μεπὶ5 βἰπιιὶ εἰ Ροϊγ πίοι : εἴ δὐάδ: 
Νοῆ δίίδο πος ποῦβ ᾿ῃορὶπὰ ἀοϊεὶ, 

Οὐδπιχυδιη ΒΟπηΪπιιν ἔδοε 8 τηδτῖι5, 4υδπὶ αιιοά στανῖξ τοϊαϑ 
1ΠΠππι5 ἴῃ βεον 5 οἰ Ὲ15 οὐ σειηϊξ. 

ΕΥΌΒΌΕΜ, δ4ι:.- 

Πὶ ῥυΐπηα ρυβηδηβ δεῖς, Ομγοηϊία, ἀϊχιϊ, 
« Πα, βυμογίπι γθοῖοσ, υἱποογο, ἀνα ΠΠΟΥΪ »., 

Νοοῖο Δ θογαηῖϊ ουπα γα! πὶ ργορίε Αοβίνιτ 

Ὅρροϑυϊι 5658 υἱβ ᾿ηἰπηῖοα {10]. 
Οὐδηλ νεῖ Ἔχ του παπν {Ππχ|51ὶ Ξαπσι πα [ΘΥΓΆ ΠῚ, 

 Ειουπυπι πη ϑΎ 5 ΕἸΙἀδ ποπιθη μὰ 65. 

δά. ΕΤΑΟΘΟΙ. 

Πυπὶ ΡΌΘΙ δάἀϑιγιοῖο οδοϊε ᾿ἰϑοῖνὶ ἴθ ΗθθΌγο, 

(εβϑῖς δά ᾿πβίδηϊος ἰγιοῖἊα ἰεβία τθάθ3. 
ΠΙαρϑὶ ἴθπόγιπι σδροΐ ἃ σοσυῖοα σοὶ 

ΡΑγ5 ἀε Βιβίοπίο Πυπηῖὶπα τἱποῖα σαὶ. 
Τῃ πῆᾶγὰ ἔεσὶ ἱγαποιμη ἢ 1} ὙἹ Ομ ἴα : Πιαῖθῦ 

ΝΣ, σαρῖϊα ἐχοερῖο, 4υοά ἰυπιυ]αγεῖ, μαθεῖ : 

Εἰ σγαυ ον Ἰυροηβ, ΕἸῚ οαγίβδίτηθ, ἀἰϊχὶς, 
Ηος ᾿ρηΐβ, φαοά αρεϑβὶ, ἰᾶπι 5ερε εν διὰ. 

543. ἸΙΝΟΕΒΤῚ, 

αἱδῖαγ ποπο Ὀοβίῃδο γαΐθ, ἘΠΘΌσἝΠ 5, εχ 410: 

γῆ ἘΡῚ ΤΙΡΎ 0 ἀθβι μαυβία τπδὺὶ : 

Οπ ἰατθη 11 στασπν πὰ}}65 ἀεἔεξβα νοϊαία 

[π [ΓΔΏΞΙΓΙ5 το] αἱ 56 ροβυΐδϑα ἴα]. 



ὅ1ὃ ἈΝΤΗΟΘΙΠΟΟΘΙἍ ΡΑΓΙΑΤΙΝΕ 

᾿ 544. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰπὲ, ποτὶ Φθίαν εὐάμπελον ἤν ποθ᾽ ἴχηαι 
᾿ Ὁ ΓΥΡΟΤΌΙς κ᾿ ξέ Θ , χαὶ πόλιν ἀρχαίαν, ὦ ξένε, Θαυμαχίαν, 

ὡς δρυμὸν Μαλεαῖον ἀναστείδων ποτ᾽ ἔρημον 
ιν ΄ ᾿ Ὁ 94." ᾿ , 
εἶδες Λάμπωνος τόνδ᾽ ἐπὶ παιδὶ τάφον 

Δερξίᾳ, ὅν ποτε μοῦνον ἕλον δόλῳ,, οὐδ᾽ ἀναφανδὸν, 
χλῶπες ἐπὶ Σπάρταν δῖαν ἐπειγόμενον. 

δ45. ἩΓΗΣΙΠΠΟΥ. 

"Γὴν ἀπὸ πυρχαϊῆς ἐνδέξια φασὶ χέλευθον 

“Ἑρμῆν τοὺς ἀγαθοὺς εἰς Ραδάμανθυν ἄγειν, 
ἣ καὶ ᾿Αριστόνοος, Χαιρεστράτου οὐχ ἀδάκρυτος 

παῖς, ἡγησίλεω δῶμ᾽ "Αἴδος χατέθη.. 

540. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ, 

ἘΠ. ε χορωνοδόλον πενίης λιμιηρὸν ᾿Αρίστων 
ὄργανον, ᾧ πτηνὰς ἠχροθόλιζε γένας, 

ἦχα παραστείχων δολίην ὁδὸν, οἷος ἐχείνας 

ψεύσασθαι λοξοῖς ὄμμασι φερθομένας. 
Νῦν δ᾽ ὁ μὲν εἰν ἀΐδη" τὸ δέ οἱ βέλος ὀρφανὸν ἤχου 

χαὶ χερός" ἣ δ᾽ ἄγρη τύμδον ὑπερπέταται. 

δ41. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ. 

Τὰν στάλαν ἐχάραξε Βιάνωρ οὐχ ἐπὶ ματρὶ, 
οὐδ᾽ ἐπὶ τῷ γενέτα, πότμον ὀφειλόμενον, 

-“ , παρθενικᾷ δ᾽ ἐπὶ παιδί" κατέστενε δ᾽, οὐχ Ὑμεναίῳ, 
ἀλλ᾽ ᾿Αἴδα νύμφαν δωδεχέτιν κατάγων. 

48. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΙ͂ 

α. Τίς Δαίμων ᾿Αργεῖος ἐπ᾽ ἠρίῳ; ἄρα σύναιμος 

ἐστὶ Δικαιοτέλους ; β. ̓ Εστὶ Διχαιοτέλους. 

α. Ἠχὼ τοῦτ᾽ ἐλάλησε πανύστατον, ἢ τόδ᾽ ἀληθές: 
χεῖνος ὅδ᾽ ἐστὶν ἀνήρ; β. Κεῖνος ὅδ᾽ ἐστὶν ἀνήρ. 

849. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πέτρος ἔτ᾽ ἐν Σιπύλῳ Νιόόδη θρήνοισιν αἰάζει, 
ἑπτὰ δὶς ὠδίνων μυρομένη θάνατον" 

δ44. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

16, ΡΠ ΐᾶτη ΥἹ ΕΠ ἈΠ δὶ φαδηο δά θυ 5 

οἱ Ὁ}}»6 πὶ δ πὶ, ὁ ΠΟ8}}68, ΤΙδυγηδοῖδηι, 

ἀυοα ἀυο  Ὀδέαπη ΜΑ]θαλατη ΡΘυ Δι] δἢ5 Δα αδηάο ἀοβου ἔην 

ΥἹά 6.15 ΠΑΤΉΡ ΟΙ 5 ἢ ΠῸ ΡΕΘΙῸ 5 ) 6 τι) απ ἢ απ 

Ῥογχίω, 46 η ΟἸ᾿πὶ 50} 1 ΘΘΡΘυαπΐ ἀ0 10, ἤθη ἀροῦίο, 

[Ὀ65. δα ϑρδνυίαπη ἀϊᾶπι [65 Ε Δ 6 Πη, 

845. ΗἨΕΘΕΒΙΡΡΙ. 

ΑΒ γόροὸ ρΡϑι-ἀοχίγαπι ἀἰοιιηΐ νἱᾶτη 

Μογουπυιη θοΠ05 δὰ ἈΠδαδΙ ΠΑ νη ἀτιοογ, 

4υἃ οἵ Αγ βίομοι 5, ΟΠ οὐ ὀβίναεϊ ποη ἱπάο οί 

ῬΌΘΥ, ΘΟΠσΤ σδ ἢ ἰ5- ΟΡ }05 αὐ -ἀοπηπη Ρ] αἰοη 5 ἀοβοθηὰ!ξ. 

8406. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Ἠδρεραΐ Γαηδγη ΑΡἰβίοη, ρᾷι ρου {18 ΓΑ ΡΠ ΟἸ Θ τὶ 

1Ἰηβ ΘΠ, 4110 γ᾽ ΠΟ ΥῸ5 μοί θδΐ ΔΏΒΟΓΟΒ, 

56 Π51Π} ΒῈΘΓΘΡΘΙΒ ἀο]οβαιη νἱδιη, αυΐ-ροββοί 1105 

ἀδοίρογο Πἰπηῖ5 οουΠ 15 μαβοθηίοϑ, 

Ναπο δυΐοιη ἶς ἀρὰ ΟΥουπι, οἱ δου! μὴ 6115. ΟἹ ῬΌΤη 

οἵ τηδηιῖ ; ρυᾶδ γοτῸ {ππηε! απ βιρονυγο αΐ, [οἸἰδη σον 

847. ΠΕΟΝΙΠ.Ἑ ΑΠΧΑΝΌΕΙΝΙ. 

ΟἹΡΡιυπὴ ᾿η5ΟΥ ρ5 1} ΒίδηοΥ πο τ αΐνΐ, 

Θά Ρᾶΐν 500, φυοᾶ οϑὲ [αἴπη ἀοθΐίαηι, 

864 νἱνΡΊηὶ ΡῈ16]16 : ἰησ πλ}  δυΐοπ), πο ΗΥΠΊΘηςθ0, 

568 Ρ]υΐοηϊ ΠγΤρΠ δ) ἀποάδορηηθιη δα ἀμ 6 η8. 

δήάδ8. ΕἸὔΒΡΌΕΜ. 

α. Ουὶβ 65: Ῥώμη ΑὙρῖν 8 ἴῃ ΒΘΡΌΪΟΓΟ ἢ ΔΠὴ6 γδίο 

οϑὲ Πιοθοίο} 15" ὃ. Ἐβέ ὈΙοοἴο 18. 

α.- ἘθΒο πος αἰχὶξ που 55: ΠΉ ΠῚ ; 8ὴ ἃ ὙΘΓΌΠΩ ἢ 

116 ᾿ΐς δὲ υἱνϑ ἢ. ΠΙῸ μἷο δϑέ υἱγ. 

γ49. ΕΦΨΌΒΌΕΜ. 

ΓΔ} 15 δάῃιο ἴῃ ΒΊΡΎ]0 ΝΙΟΡΘ σοι ει δ) ]αΐ, 

Βὶ5 βορέθιηι ραγύαιιπ) ἸσΘη8 τηογέθηι, 

δάδ. ΒΕΟΘΕΒΙΡΡΙ. 

51 4υἷ5 Βα ποῖτι5. Οἱτ, ᾿ππο ἀϊοῖταν δά ἈΠ ἀδμδ. ΠΝ πὶ 
Μογαοιγῖιϑ5 ἀθχίγα ἀτιοον γᾶν 1 ΤΟρὶ. 

Ἠδὰς οἱ Αὐ᾽βϑίοηοιιβ ἴππ|5., ὁ ΟΠ οβίναῖθ, δῖα 

Αἃ πιᾶπο58, Πδίπη θα 10}, Θὸρὶς 116 

δ4άθ. ΙΝΟΘΕΒΤῚ. 

Ἐβυ 65 ἈΡΟΙΠῚ Π1] Ρ τοῖον Δ] 6 αὶ ΑὐἸϑίοῃ, 

Οὐ ῃδοῖβ ἴῃ ἰὰν 05 πιο πὰ οονία [1 

516 Ἰδῃίο 58 ἴθ συδάα, δῖ. ἔπὴᾶ τπθηὶδ 

Ταιηλη8 Ῥαβοοηῖεβ [ΔἸ] οΡὸ ποροΣ αὐθ5. 
Οὐιοιὴ πο ΟΥοι5. μα]οῖ : ἰϑ] τι βίο ρ τα αιι6 Πηδηιμαι6 

Ποβοῖταν ̓  τυπμ πὶ ργθα βαρ γν ἰἰαῖ. 

δά7. ΤΕΟΝΙῈ ΛΙΕΧΑΝΌΆΙΝΙ. 

Νοι δον ᾿τπλο τὰ α! πὶ ἀοα ηοἴα πγαῖνο ΕἸ ΔΉΠΟΥ, 

Οοπάϊιαν 1Π}8 ποο ρἱοἰαΐϊο ράιοῦ, 

ΕἸΠὰ 564 Υἱγρο, αυῶ ᾿ίβδοχ παῖδ ΡῈ Γ ΔΠΠΟ5, 
Α Ρᾶῖγϑ βοὴ {μά ]πη0 ἔν", 5ε ἰὰπηι]ο 6ϑῖ. 

δάϑ. ΕἸΌΒΡΕΜ., 

να, 4υ͵5 Αγρίναβ ἐππγυϊαπι ἰοποὶ ἢ Δἢ, ΤΌΡῸ,, ἔγαϊον 

16 Πιοφοίο 5 ἢ ΠΙῈ Πιοθοίεὶ 9. 
Ηδξς Εδλιο πουΐβ βοπιδῖ υἱἱληα : ἀϊο 56, ΓΟΓΘΌΠΙ 
16 νἱν εἷς βἰτιι5. οϑὲ ἢ ΠΙῸ υἱν Ὠἷο βιτι5 δϑὶ 

δή. ΕὔΌΒΠΕΜ, 

εἰς Νιίοεο. 

Ζαυι Ἰαρὶ5 ἰμ ϑΊρυ}ο ΝΊΟ] 6. ΠΟῚ οδϑϑαὶϊ οἱ {10 
ΕἸοΡ, ῖ5 θὰ φορίθι ΡΑΡ Ὰ]}8. ΟΥ̓Βὰ ρμδΡ θη 5. 



ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ΕΡΙΟΠΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

᾿ ἀήξει δ' οὐδ' αἰῶνι γόου. Τί (Σ) ἀλαζόνα μῦθον 
φθέγξατο, τὸν ζωῆς ἅρπαγα χαὶ τεχέων; 

ν᾿ 580. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟ. 

᾿Νανυηγὸς γλαυχοῖο φυγὼν Τρίτωνος ἀπειλὰς 

᾿ Ἀνθεὺς Φθιώτην οὐ φύγεν αἰνόλυχον" 
Πηνειοῦ παρὰ χεῦμα γὰρ ὦὥλετο. Φεῦ τάλαν ὅστις 

Νηρείδων Νύμφας ἔσχεν ἀπιστοτέρας. 

551. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Λητόϊος χαὶ Παῦλος ἀδελφεὼ ἄμφω ἐόντε 

ξυνὴν μὲν βιότου συζυγίην ἐχέτην, 
ξυνὰ δὲ χαὶ Μοίρης λαχέτην λίνα, χαὶ παρὰ θῖνα 

Βοσπορίην ξυνὴν ἀμφεόάλοντο χόνιν. 

Οὐδὲ γὰρ ἀλλήλοιν ζώειν ἀπάνευθε δυνάσθην, 
ἀλλὰ συνετρεχέτην καὶ παρὰ Φερσεφόνην. 

Χαίρετον ὦ γλυχερὼ καὶ δμόφρονε" σήματι δ᾽ ὑμέων 
ὥφελεν ἱδρῦσθαι βωμὸς ᾿Ομοφροσύνης. 

552. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

α. Ὦ ξένε, τί χλαίεις; β. Διὰ σὸν μόρον. α. Οἶσθα τίς εἰ- 
Β. Οὐ μὰ τόν" ἀλλ᾽ ἔμπης οἰκτρὸν δρῶ τὸ τέλος. [μι; 

Ἐσσὶ δὲ τίς; α. Περίχλεια. β. Γυνὴ τίνος ; α. ᾿Ανδρὸς 
ῥήτορος, ἐξ Ἀσίης, οὔνομα Μεμνονίους [ἀρίστου, 

 β. Πῶς δέ σε Βοσπορίη χατέχει κόνις : α. Εἴρεο Μοῖραν, 

ἥ μοι τῆλε πάτρης ξεῖνον ἔδωχε τάφον. 
Β. Παῖδα λίπες; α. Τριέτηρον, ὃς ἐν μεγάροισιν ἀλύων 

ἐχδέχεται μαζῶν ἡμετέρων σταγόνα. 
β. Αἴθε καλῶς ζώοι. α. Ναὶ, ναὶ, φίλος, εὔχεο χείνῳ, 

ὄφρα μοι ἡδήσας δάχρυ φίλον σταλάοι. 

δ588. ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ. 

ψ Υ͂ Ἁ ὦ ἢ - ᾿ ’ 

Ζωσίμη, Ἴ᾿ πρὶν ἐοῦσα μόνῳ τῷ σώματι δούλη, 
-Ὁ- ᾿Ὡ ᾽ 

χαὶ τῷ σώματι νῦν εὑρεν ἐλευθερίην. 
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ἢ66 ξυο- οιηπὶ ἀθϑιηϑί φαθγοίδγατνη. Οὐ ΔΓΓΟσδηΐο 56Γ- 

οἰοεσιυζα-65ξ, υἱΐος γαρίογοτη δὲ ΠΠΡΘΡΟΓΌΤΩ ἢ [πποπΠο πὰ 

580. ΕῦΒΡΕΜ. 

Νδυΐγαριβ ο᾽διοὶ δἰ αρϑυβ. ΤΥΟἢΪ5. τη ΐ 5 

Απίδοιβ ΡΗΓΗϊοΐθη ποη οἴξαριε ΠουγθηΔαμ-ἸρΌτη : 

Ῥρῃδὶ δὰ Πιρηΐα οηΐπ ρου ξ. Ηθὰ τηΐβϑυιπι, 4] 

Νογϑιϊθ5 ΝΎτρα5. παρθαϊξ τηϊηυβ- 485 

51. ΑΟΑΤΗΙΕ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ 

1[ἰοϊυβ οἱ Ῥδυϊιβ ἐγαίγοϑ σϑιηϊηὶ 

ΘΟΤΏΓΊΙΠ6 Υἱΐδο φιαδὲ σοπ]πρίυτη παρα απέ, 

σΟΠΑ πη πΐδί 6 οἱ Ῥαγοῶ 5ογ ἰ{|ςϑυπί ἢ], οἵ ρυορίθυ οὐδηὶ 

Βοξρουίδιη σουηπηιπθη ἱπάπδγαηξ ΡΌΪγ γΘτη. 

ΝΕΩῸΘ ϑηΐτη δ᾽ θυ -Ἰοο υἵνογα ργόου! ροίογαηΐξ, 

56 ἃ ὑπᾶ- πσαγγογιηΐ οἰΐδιη δὰ Ρυοβοιρίηδιη. 

γαϊεῖο ο ἀυ]ς65 δἔ σοποογαθ8 : ἴῃ -ΞΕΡΌ ΕΟ δυΐθπη γΥΘϑ[}Ὸ 

ἀοθεδαΐ οτὶρὶ ἀγα (οηοογάϊεο. 

992. ΕΣΒΌΕΜ. 

α. Ὁ Βοβρ65, αυϊὰ [165 ὃ. ΟΝ ἔαυμι [ἴυνη. α. Νοβέϊηθ αυΐ5 

ὃ. Νοι ΒγΟΪ : δὲ ἰδιηθηῃ τ 5ογ ὈΊΠΘΤὴ υἱάθο δχϊξυτη. [5 γα ἢ 

Εϑ διυυΐδιη «υΐβῦὉα. Ρεγῖεῖθᾶ. ὃ. ὕχου ουὐὰβ ἢ ὃ. ΥἹΡ ορξϊπι!, 

γβοίουβ, οχ Αϑία, ποιηῖπα Μϑιηηοηΐϊ,. [Ράγόᾶπι, 

ὃ. Ουἱ δυΐδιη 6 ΒΟΒΡΟΥ 5 σοπίπος ρυνὶ5Ὁ α. Τηΐξοιτομα 

4 τη! ῬΓΌΟΘΙΪ 8- ραίγία δχίογυγη ἀδάϊξ ἐπτη] τη. 

ὃ. Ῥυδγομι Πα 5 1}Ὁ α. ΤΥϊθηπθτη,, 41 ἴῃ ΘΟ Ε5 ΤΠΟΥΘἢ5 

δχβρθοίδξ. ὈΡΘυι τ ΠΟΒΙΓΟΓΌΙΩ σιξίδτη. 

ὃ. Ὁδϊπδην Ρυ] οἢγο υἱναῖ! α. Νέρ, πδθ, διηΐοθ, ορίαβ οἱ 

αὐ τἶηϊ 4αστη- ΔἀοἸδτοεῖξ ᾿Ἰδογίμθδπι σαγάᾶϊη Γππα αἵ. 

893. ΘΆΜΑΒΟῚΙ ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΙ. 

Ζοβίπηα, 4186 ΡΥΪὰ5 δγἂΐ 5010 ΘΟΥΡΟΓΕ βοῦνᾷ, 

δἴϊδιη σοΥΡΟΥΪ πθης ἱηνϑηϊξ ΠΟΥ ἴδῃ. 

ΝΌΪ] ἃ ἀΐο5 Ἰποΐππι εἰδπάει. (ν᾽ γεν βαρυὰ 

Ῥγοίυλϊ, οἱ υἱϊα φυα Τυἱ εἴ 5000 ]6. 

55ο. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

Ουἱϊ πιοίο σγυϊεὶ ὙΥ Το πΙ5 ἴυρεγαΐ ᾿γὰ5 
Απίδειιβ, Ροΐθη ποῖ [πδ1} ἐοσα Ἰαραηι, 

Ῥεπεοααδ ρεεῖϊ ἰπ Παπιῖπε. ΟἿ, ΤΌβῸ , ΥΩ Ρ δ, 
Νεγεϊάδϑ φυδηὶ νῸ5 βυπὶ τηϑ! ον [άε ἢ 

551. ΑΘΑΤΒΗΙΕ ΟΒΑΤΌΕΙ5. 

Ῥαν ἰγαίγιιηι [δῖοι ογαπὶ Ραυ]αβηιο, ἤθα υἷα 

ῬαΓ5 15 υἱΐῳ ἀϊββοοϊαϊα ἕυϊ. 
Ναηο 1105 ῬαΥΙ ον πιοτγεῖϊβ φαοαια δἰ Πραγυμὶ, 

ὕπαηυε Βοβρδουῖο Πότε οοπάϊ: Ὠαμπληιιβ. 
Ὑἴνεγα 40] πυπααδηι ροϊαμενιπὶ βθράγε τἰϊὰ, 

Ναης εἰ ἀρὰ Μδπε5 σΌΓΤΕΓῈ οΥθάο 5ιπη}. 

ϑαἶνε, ἀυϊοα ἰπσαπι! (οποογάϊα 5ὶ ὑεῖ ΓΔ ἢ, 
“ΝΟΣ ΔΠΠΡὲ νεσῖτο υδπι γε! ἴπ τυπλι]ο. 

552. ΕΥΌΒΡΕΝ, 

ἐδ πιαίγε σία ἱ ϑγζαμίϊο σἰία. 

Ηοβρεϑ, 414 Ἰδογυπιδβ ἢ Ταα ἔππογα. βιὰ {01 ποία ἢ 

ΝΟ 65 : 866 {ππ15 πιῈ ἴδπηθη ἰβίθ πιοτεῖ, 
Αἴ αι τὰ ἢ Ῥεγιοῖθα. Εὰὺὶὶ 4υΐβ νἱν Ὁ] ἢ ἈΒείον, 

ιν θοπι5 οχ Αϑία οιθῖπα ΜοιηΠΟΠΙ5. 

Οὐ 65 Βοβρδβουῦῖα 51} ἢιιπηο 511 ἢ οπβιι! 6 ἔδίιι, 
Οὐοί νου μαῖνῖο πὴ ργοοι ἀχθ ἴθρὶ. 

Ἐϑξίπο αἰ αιῖ5 ἀδ τε ριεῦ ἢ ἔβι ΠΕ] ἘΓΙ ΠΏ 5. τμλλῖ15., 

Τη ἰαγα 4υὶ τερίδηβ ὑρεγὰ ποβίγα 511, 
511 ῬΓΘΟΟΥ Ἱποο πα πηῖ5. ΒΘΠο ἴα : 56 οἴ ᾿πϑιρεῦ ορία,, 
γι ἰαοϊυϑ ἸΔΟΓΥ ΤΙΝ τξ πηθᾶ θεία Υἱροῖ. 

553. ΒΑΜΆΒΟΙΙ ΡΗΙΓΟΒΟΡΗΙ. 

Ζοβίηια αι 5010 ἤποναΐ πο 0 ΠΟΥΡΟΓΘ 5 ἃ » 

Ναπο ἴρϑὸ εϑῖ δἴϊα πὶ ΘΟΓΡΟΓΕ Πλῖδϑα ΠΊΔΠῚ. 
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5584. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ. 

Λατύπος ᾿Αρχιτέλης ᾿Αγαθάνορι παιδὶ θανόντι 
χερσὶν ὀϊζυραῖς ἡρμολόγησε τάφον, 

αἰαΐ͵ πέτρον ἐκεῖνον, ὃν οὐχ ἐχόλαψε σίδηρος, 

ἀλλ᾽ ἐτάχη πυχινοῖς δάχρυσι τεγγόμενος. 

Φεῦ, στήλη φθιμένῳ χούφη μένε, κεῖνος ἵν᾿ εἴπη" 
« Ὄντως πατρῴη χεὶρ ἐπέθηχε λίθον ». 

δδδ. ἸΩΑΝΝΟΥ͂ ΠΟΙΗΤΟΥ͂. 

Ἔςς πόσιν ἀθρήσασα παρ᾽ ἐσχατίης λίνα μοίρης 
ἤνεσα χαὶ χθονίους, ἤνεσα καὶ ζυγίους " 

τοὺς μὲν, ὅτι ζωὸν λίπον ἀνέρα. τοὺς δ᾽, ὅτι τοῖον. 

᾿Αλλὰ πατὴρ μίμνοι παισὶν ἐφ᾽ ἡμετέροις. --- 
Τοῦτο σαοφροσύνας ἀντάξιον εὕρεο, Νοστώ᾽" 

δάχρυά σοι γαμέτας σπεῖσε χαταφθιμένα. 

δ6. ΘΕΟΔΩΡΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ͂. 

Νηλειὴς ᾿Αἴδης - ἐπὶ σοὶ δ᾽ ἐγέλασσε θανόντι, 
Τίτυρε, καὶ νεκύων θῆχέ σε μιμολόγον. 

551. ΚΥΡΟΥ͂ ΠΟΙΗΤΟΥ͂. 

Τρεῖς ἐτέων δεχάδες, Μαίης χρόνος" ἐς τρία δ᾽ ἄλλα 

ἔτρεχεν, ἀλλ᾽ ᾿Αἴδης πικρὸν ἔπεμψε βέλος" 
θηλυτέρην δ᾽ ἥρπαξε ῥόδων καλύχεσσιν ὁμοίην, 

πάντ᾽ ἀπομαξαμένην ἔργα τὰ Πηνελόπης. 

588. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

“Αδης μὲν σύλησεν ἐμῆς νεότητος ὀπώρην, 
χρύψε δὲ παππῴῳ μνήματι τῷδε λίθος. 

Οὔνομα Ῥουφῖνος γενόμην, πάϊς Αἰθερίοιο, 

μητρὸς δ᾽ ἐξ ἀγαθῆς" ἀλλὰ μάτην γενόμην. 
ἜἘςς γὰρ ἄχρον μούσης τε χαὶ ἥδης ἦχον ἐλάσσας, 

φεῦ, σοφὸς εἰς ἀΐδην, χαὶ νέος εἰς ἔρεδος. 

Κώχυε καὶ σὺ βλέπων τάδε γράμματα μαχρὸν, ὁδῖτα" 
δὴ γὰρ ἔφυς ζωῶν ἢ πάϊς ἠὲ πατήρ. 

ἈΝΤΗΟΘΙΟΟΘΙΑῈ ΡΑΙΑΤΙΝᾺ 

δδ4. ΡΗΠΗΙΡΡῚ ΤΗΚΘΒΑΙΟΝΊΟΕΝΟΙΒ. 

Τιδρίοἰἀἃ ΑΤΟ [6168 Αραίπδηουΐ βιΟΓΟ τηογίμο 

ΤΩΔΠἾ 118 ΤῊ ΒΘ ΓΔ Π15. ΘΟΙΒίΓΧῚζ {ΠΤ Τὴ, 

Βα, μθιι, Ἰαρί ἄθιη ἢ ατη., ΘΙ ποὴ 5ου ρδὶξ ἔουγιτη., 

564 φιριὶ [θυ ΓΘ ὈΓῖβ ἸΔΟυ  Πηῖθ ΡΘΥ 5118. 

Ηθδιι, εἶρρθ, πιογέμπο θυ ἷβ τηδηθ, {ΠῸ αὐ αἰοαΐ : 

« Βονοιὰ ραΐθγπᾶ πιδηι5 Ἡνυὶ ἱπηροϑιιξ Ἰαρίἄθην. » 

ὅδο. ΦΟΑΝΝΙΒ ΡΟΕΤΕ. 

Τῃ Ὑἱγαμ ΘΠ] ΟΙΘ8- ΟΟΌ]Ο5. ̓ χία οχίγθιηνὶ ἢ] [81] 

Ἰδιιάδνὶ δὲ δι θυ ἤἄΠ008 αἰδο5, Ἰαυᾶδνϊ οἵ ᾿πσ 8168 :- 

1108, φυσᾷ νἰνανη ἰΦαθνα υἱγαμη; μο5, φαοα ἰδθμι. 

56α ρϑΐοθν τηδηθαΐ βι ρου βε ἴθιι5. ΠΡΟ Ρ 5 ποϑίν 5. ---- 

Ηδης Ἰποάοϑίϊα: τηϑγοθαϑιη-αἰσηδηὶ ἰηγθηϊβεὶ, Νοβίο : 

ἸΔοΡ μὰ 8 {ΠῚ σοη αχ Πανὶ τηονγίαθ. 

δδ0. ΤΗΕΟΌΟΕΙ ΡΒΟΘΟΝΒΌΤΠ,5. 

Τηη  {ἰ5 δϑέ ΡΙαΐο : ἰῃ ἐδ δυΐοπι υἰδὶξ πιογέαο, 
Τιίγτο, οἱ ἀθίαποίουιμη ροβαϊξ [6 ΤΠ ἰὴ. 

857. ΟΥΕΙ ΡΟΕΤΕ. 

ΤΙΘΒ ΔΠΠΟΙΙΙὴ ἀθοδθβ, Μεθ ἐοΐαβ ; δα ἔγϑβ διιυ θυ ἃ]}105. 

ουγγοθαΐ, βθὰ ΡΙαΐο ΔΟΘΙ θα. Τηϊδὶἐ ἔθ] τὴ, 

(ΘΠ ΠΔΙΊΔΙ6 ΓΔΡΕΪ  ΓΟΒΑΓΌΠ ΘΔ] ἸΟἾ 118 ΒΕ] ΠῚ, 

ουπηοίδ 4: 0-Τ ΓΟ θαΐ Ορογὰ ῬΘΠΘΙΌΡΘΒ. 

ὅ58. ΑΝΟΝΥΜΌΝ: 

ΡΙυΐο αυϊάρῃι αἰνὶρυὶϊξ πηθὼ ἡανθηΐωῳ ἐγαοίαβ, 

ΔΡΘΙαΙ 605 δυΐθηι ἃυΐο τηοπιτηθηΐο μος Ἰὰ  ἷ5. 

Νοιηΐηο Ἀπήηὰ5 ἔαϊ, ΠἸ1π5. ΓΒ ΘΥΙ, 

τηδίγοαιθ οχ Ὀοηᾶ : 864 ἐγιιδίγα ῃδἔι15- ΒΌΤΩ. 

Αἀ ϑβυημιηι Θηΐμι τη πβ6 οἵ ἱαγοηζι 18 ΘηἶΒ 05, γϑηὶ 

Βα, ΒΔ Ρίθη8. ἴῃ ογοσηι δἵ ᾿ανθηΐβ ἴῃ Ἐγόθαηι. 
Τηροιη866 οἵ ἔτι ΘΟΓΏΘ 8 Πὰ8 ΠΠθγ 85 Ἰθηρὰπι, Υἱαΐου : 

οογΐθ Θηΐ μὴ 65 υἱνϑηΐίαμη δὰ ΠΠ}15 ἀπξ ραΐον. 

584. ῬΒΙΓΓΙ͂ΡΡῚ ὙΒΕΒΒΘΑΙΟΝΊΟΕΝΒΙΒ. 

ΑὙΟΒ [6165 Ἰαρὶ οἱ ἀο]θη5 Αραϊμδηονὶ παΐο 
Ηῶὸο δχϑίριοϊα ϑιιὰ ἀαϊ πο πιπ θη πᾶ Πιι. 

ΑἸ Ἰαρὶ5. 1 ΕἸ χ., {θη ποὴ νἷβ ΒορυἊα ἰδυνὶ, 

ϑ6ἃ ΙΔΟΡΥΠΊζΟ πη 511 ρΔΓΓῚ8 ἃ}0 ΟΥῈ οανδηΐ, 
815 Ἰδυβ., αἱ ἀϊοαὶ Ἰασοὶ Ὠΐο 401 ΠΙΟΥἔιι15. : ἰδέ τι τὰ 

Ους Ροβυϊῖ, νὸρ ἀοχῖνα ραΐθυμα [αΪ. 

δδϑδ. 9ΟΗΒΑΝΝΙΒ, 

ΡΟΕΤΩΕ ΒΑΛΒΌΟΘΑΙΙ, 

Βδβρίοἴθηβ ἀυ]οθιὰ δ πὶ [τὰ πιοΥ τὰ ἃ πη ἐπὶ 

1μδυιάαν! την 115 Θοη) σι 46 εἰθ05 : 
1105, αοι μοβὶ τὴθ νἱν υἰνογοῖ, μο5, φαΐα (Δ]15. 

ΑΙ τδηθᾶϊ ποβι} 15 ραν τα] 5 110 ραΐον! 

ΕὐῦΒθΕΜ, 

εἰς δοάενι. 
Θ0πγ8 Ρυ οἰ τος ργοιϊα τὶ μἰβορα 116, Νοσῖο : 

Νοῖὶ σἱμαοι ΠΠραὶ νἶν 101, 564 ἸΔΟΥΎ "2885. 

δῦθ. Τπξοροξιῖ, 

αἶε ηιίνιο. 
[ρ56 ἴδυιβ τἱδιῖ, ἴθ νἷϑο, Ὠἰβρίίοι,, οἵ [6 

ΤΠ ῈΡἢ15. ἴδοι!, Τιῖγτο, ρ] απ ροάθι, 

857. οχδι, ροείω. 

Ῥοβὲ ἀθοῖθϑ ἴθύηοβ ΜαΪῶ άπ ἰθριϊας. ἰθαὶ 

Αμηυ8., οἱ ἃ βῶῷνα ᾿ουἱ8 βαριὰ ὙΘηΪ, 
810 ΘΘΟΙα1 1 [0115 Π1] Ομ βϑιι γᾶ ΓΟΒΑΓΕΙΠΙὉ 

ῬρῃθΙορθ οἰππὶ ρᾶγ δ 5θοιία ΠΕ 5. 

δῦϑ. ἸΝΟΕΚΊΙ. 
ῬΥΩΓΙΡΟΪ ἔραβθι ΠΟβΙγεθ 1015 αἰ γὰ [αν θη 8 Σ 
Ατἴηο, 4] ρΓοάνΟβ, Π16 ἰθρὶὶ ἰδ [ὰ}}15. 

ΕἸ]π158 ΖΕΙΠΘΡῚ Ἀαἰῇπιιθ ΠΟΙΏΪΠ6., Πιδῖν 

Εχ Αραῖβμὰ : [γιβίνα 564 σϑηθγαϊι5 ΓΔ). 
ΡΙου αι Πογο ἢ οὶ [105 Πλθιι5 ἀἰ Π|ρ11 ὠνὶ, 

ΡῈ. 660 δὰ ἰθπο)ν} 5, αι 5ιγΥσα ἀθοῖι5 θο. 
Ἠλὰ ᾿δονυ πηὰβ., δὲ ἴὰ 4υΐκ 15 16 15 ἰσῖα., υἱαῖου : 

Τὰ 4ασα.6 ΘΓΔ5 [ν δ }5. [ὈΡ  ὰ ἢ) οἵ ρα Ὲ} 65. 



ο ΟΑΡΌΤ ὙἹΙ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

569. ΘΕΟΣΕΒΕΙΑΣ. 

εἶ, αν Αι τρία πένθεα" κείρατο. χαίτην 

φ᾽ Ἱπποχράτει, χαὶ δεύτερον ἀμφὶ Γαληνῷ" 
18:ὰ νῦν «ρύσαῳ , γοερῷ περὶ σήματι χεῖται, 
᾿ αἰδομένη μετὰ χεῖνον ἐν ἀνθρώποισι φανῆναι. 

800. ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Εἰ χαὶ ἐπὶ ξείνης σε, Λεόντιε, γαῖα χαλύπτει, 
᾿ς εἶ χαὶ ἐρικλαύτων τῇλ᾽ ἔθανες γονέων, 

᾿ πολλά σοι ἐχ βλεφάρων ἐχύθη περιτύμόια φωτῶν 
᾿ς δάχρυα, δυστλήτῳ πένθεϊ δαπτομένων. 
᾿ Πᾶσι γὰρ ἦσθα Ἰῶν πεφιλημένος, ἄξω πάντων 

ο΄ ξυνὸς ἐὼν χοῦρος, ξυνὸς ἐὼν ἕταρος. 
Αἴαῖ, λευγαλέη καὶ ἀμείλιχος ἔπλετο Μοῖρα, 

μηδὲ τεῆς ἥδης, δύσμορε, φεισαμένη. 

561. ἸΟΥΛΙΑΝΟΥ ἈΠῸ ΥΠΆΑΡΧ. ΑΙΓΥΠΤ. 

Ἧ Φύσις ὠδίνασα πολὺν χρόνον ἀνέρ᾽ ἔτικτεν 
ἄξιον εἰς ἀρετὴν, τῶν προτέρων ἐτέων, 

τὸν Κρατερὸν σοφίην τε χαὶ οὔνομα, τὸν χαὶ ἀνιγροῖς 
χινήσαντα γόῳ δέχρυον ἀντιπάλοις. 

Εἰ δὲ νέος τέθνηκεν, ὑπέρτερα νήματα Μοίρης 
μέμφεο, βουλομένης κόσμον ἄχοσμον ἔχειν. 

562. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ὦ οθέγμα Κρατεροῖο » τί σοι πλέον εἴ γε καὶ αὐδῆς 
ἔπλεο καὶ σιγῆς αἴτιον ἀντιπάλοις : 

ζῶντος μὲν γὰρ ἅπαντες ἐφώνεον" ἐχ δὲ τελευτῆς 
δμετέρης ἰδίην αὖθις ἔδησαν ὄπα. 

Οὕὔτις γὰρ μετὰ σεῖο μόρον τέτληκε τανύσσαι 

ὦτα λόγοις - Κρατερῷ δ᾽ ἕν τέλος ἠδὲ λόγοις. 

568. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

Σιγᾶς Χρυσεόμαλλε τὸ χάλχεον, οὐχέτι δ᾽ ἡμῖν 
εἰχόνας ἀρχεγόνων ἐχτελέεις μερόπων 
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559. ΤΗΕΟΒΕΒΙ Ε. 

γἱάϊε Αεοβίογία ἴγοβ ᾿ποξυβ : ἑοξϊοπαϊξ- 510] οουηδπι 

γΓίπηαμ ἴῃ ΗΙΡροογαΐθ, δἕ ΓΌΓΒαΒ ἀθ Θα]θμο : 

οἵ πυης ΑΒΔ Ποθ Θὰ αχέα ἐπμη] τὴ ἰδοοξ, 

γογθευπηδηβ ρμοϑβέ ΠἸατη ἱπίθυ Πουἶπ68 ΔΡΡΆΓΟΓΟ. 

860. ΡΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΊΙΆΒΙΙ. 

Εἰδβὶ ἴῃ αἰϊθηδ-ΐοντα ἴθ, Πιθοηΐξὶ, Ἀυσηιβ οοπαϊξ, 

δἴξὶ ἰᾶγρο- Πθη 5 ῬΓΟΘῺΪ ΟΡ δε ἃ-Ραγθη θα, 

τ] δ ἘΠ 6 ρα! ρο τὶς ργοίαβεθ-ϑαπξ Θυ βου δ} 65. ὙἹΓΟΓΌΤΩ 

Ἰδογίπηξθ, ἱπίο! γα  Ἰασία οοη δοξογα τη. 

Οὐ ἶθ5 Θηΐπὶ δγὰβ ναϊὰδ ἀτιδΐαβ, υἰροΐα αὶ οπηηΐαμτι 

ΘΟΠΉΠΙΠἾβ5. Θ5865 ΡΌΘΥ, ΘΟΠΊΓΠἶ5. 655658 5068}15. 

Ηδι, δα, βερυὰ δὲ ἱτηγο ἶ5 ἔξ Ῥαγοᾶ, 

πὸ ἕπτ φαυϊάριη Ἰανοπίαϊς,, ἱπίθἶχ.,, ας -ΡΘρουοουῖξ. 

561. ΦΌΠΠΑΝΙ ΕΧ ΡΒΕΕΈΕΟΤΙΚ ΞΟΥΡΤ. 

Ναΐαγα ραγίυγθηβ. ΡΟ Ἰοησττη ἔΘΙΡῸ 8, Υἱγατῃ ΡΘροτῖξ 

δὰ υἱγξυΐοιη ἀϊσπυηι ῥγϊουῖθι5 Ξϑροῦ ἶβ., [τπηἴ8 

Οτδΐογυμη (Ἐοτί6Ή}) βαρ πέδαι δὲ ποιηΐηθ, δἔϊδτη μϑϑϑὶ- 

φυξτηουῖξ ᾿ποΐὰ Ἰδογίμηδιη δάυθγβδυ 8. 

51 υϑύὸ ᾿αυθηΐβ ΘΟ, ϑαρογα ἢ] Ραγοΐο 

δοῦυβᾶ, γο θηξῖβ τηυπά μη ἱτημηππάπιπι ὨΔΌΘΓΘ. 

862. ΕΣΒΘΌΕΜ. 

Ο οἰοφυίΐατη Οτγαΐογι, φυϊὰ Εἰθὶ πειπο Ῥγοάδϑβέ οἱ εἱ Ἰοαιιθιθ 

δγὰβ εἴ 5: ηΕΠ| σαυϑα Δάν ΓΒΑΓΠ 8 : 

υἱνϑηΐο δηΐτῃ ἔθ, ΟΠ 65 ΘΠ ΘΡΑηἑῸΓ - Ροϑὲ δχϊξατη δυΐθμη 

τὰ πη ΡΓΟΡΓΙΔ ΠῚ ΤΌΓβι 5. ΘΟΒΙ υδγαπξ γόσθιη. 

ΝΘΠΊΟ Θηΐτη ροβέ ἔα τη ἰδἔι πη 505 ΕἸΠῈ ΡΓΌΘΌΘΓΟ [ογδ Ομ 8. 

δῦγο5 οὐδε οἶα ; Βοα ΟΥαΐθιο ἀπ 8-δἔ-ἰάοτη ἤπῖ5. δἴχις 

803. ΡΑΌΠΙ Β5ΠΕΝΤΙΑΒΗ. 

5165, ΟΠ γυβθοῖηδ!δ, φπϑῦμῃ κἐἰδηέϊεην ἢ], π6 6 ἰᾶτα 

ἱπιδσῖηθ5 ὈΓΙΒΟΟΓΌΤΩ ΡΟΓΠ οἶδ τπου στη [ποθ 

589. ΤΗΕΟΒΕΒΙΞ, 

Ἧτεβ Βαϊ ᾿ποϊας ρμοβιτῖς Μϑάϊοῖμα σὰρι!ῖςε : 

Εσπογα ἴῃ ΗΙρροονδῖῖβ, ἀοοῖῖχαε ἴῃ τποῦίε Θά] θη ; 
Νυης ᾿αοοεῖ ΑΒΙΔΒΙ ργορίου πιϊβεγαπάᾶ 560 ΒΟ Ὠ τὶ : 
Θυΐρρε οουϊος Βομυϊπαπι ἀαπιπαπι ροϑῖ ἴα 16 τϑγοῖυγ. 

ὅθο. ΡῬΑΌΤΙ ΒΙΓΕΝΤΊΑΒΙΙ. 

᾿Π ΤῈ 4υδπιχαδπι 5ορεὶϊτ ρενερτίηα, Πεοπῖῖα,, ἴθ ]ὰ5, 
Ελ φεῃιΐογε [αο65 εἰ σϑηϊγιοα ργοσιὶ, 

Μαυΐία ἴὰο {γε ἰδογγῖαβ ἔθεσε βαρ οἢ τὸ 

Ταιπηῖπᾶ,, πιὰ ΟΡ ἴῈ μεοίογα ᾿μποίις Παθοῖ. 

δῖ οὐἰποῖῖβ ἀπ δοῖα5 ογὰβ., 4υδϑὶ ἢΠ 15 65565 

Οπιηῖριβ, δυῖ Ἰπ ποῖα ἰθρα 5! 1}. 
ΑἸ πἰπιΐαπι οὐ οἱῖς ογαῖ, πἰπιῖβ ἱπιρία Ραγοᾷ» 

Ειαΐθιν 48 πο εϑὶ πηϊβογαῖα [π8Π}. 

ὅθε. 

ἐς ξέπονε Ῥγα{εοίογιηι “4πςμσίαίίιπι, 

ὙΌΕΙΑΝ ΞΘΥΡΤΙΙ, 

Ἑαίὰ ἀϊα ἰαπάδην ρορευῖ παῖΐσγα 56 Ὁ ἢῚ5 

1 5 φαυδηΐεπι βοβουΐα ᾿γῖβοᾶ ὙἹΓΌΙ Σ 

Νομπῖπα εγαὶ (γαΐθγιιϑ,, 56 γὰ 4ΌΟ 6 : τπογίι15 ᾿ρ515 

Εχίογϑιὶ ἰδογυτηᾶβ μοβιθε 16 5115. 
Ουοά ᾿ινεηῖὶβ ρεγῖξ, ἀς Ῥαγοᾶ Ἰυβία 4αθγεΐα εβῖ, 

Οὐκ ἰα]6 ἴῃ πιυπάο πο] υϊὲ 6556 ἐδοιιβ. 

502. ΕὐὔϑΡεμ. 

Οὐά Ογαϊογὶ ἴα Ππριια ροϊεπίϊιβ ἢ Βοβιῖθιι5 ᾿ρ5ῖ5 
(αν ἰασοαπὲ σαιιϑα 65, ΟΣ ἰοαυεγθηΐυγ, 6Γᾶ5. ἶ 

Οπῖη65 ἴδ ΞΌΡΟΓΙ5 ΔῸΓΙ5 νεβοθηΐα βοπαῦυδηΐ : 

Οἴμπο5 ογὰ ἴυο ἔππεγα οἰδειβα ἰθηθηΐ. 
Νεο ργῶθεγα τεῦ αι βαδπι 5ΕΓΠΊΟΠ 15 ΔΕΙΓΕΒ Σ᾽ 

Ιάἄδπὶ ἀϊσθηά! του ΐπιβ εἴ Ογαῖθυι. 

503. ΡΑΌΤῚ ΒΙΠΕΝΤΙΑΒΙΓ. 

Ομ ββομιαῖ!θ, ἴδοθϑ : Ἰυ αὶ μος ἰεχ ἔεγγεα, πες ͵[8πν 
ἘΧΡΓΙΠῚΙ5 δηϊίαυο5 ἔγοηΐθ πᾶ ΥἾΓΟΒ » 
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νεύμασι» ἀφθόγγοισι τεὴ δ᾽, ὀλόιστε, σιωπὴ 
“ ; , - ᾿ ᾽ ᾽, 

νῦν στυγερὴ τελέθει, τῇ πρὶν ἐθελγόμεθα, 

δθ4, ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

ΓΟ ΓΙ ᾽ 4 [ΩΣ “ΝΛ " “- 

[δέ ποτ᾽ ἀχτερέϊστον ἐδέξατο γαῖα χανοῦσα 
Λαοδίκην, δηΐων ὕδριν ἀλευομένην. ἢν, ὁὴ μένη 

Ὁ ’ " 

Σῆμα δ᾽ ἀμαλδύναντος ἀνωΐστοιο χρόνοιο, 
Μάξιμος ἔχδηλον θῆχ᾽ ᾿Ασίης ὕπατος, 
Α ,ὔ ϑιὶ ᾿ , 5 , 4»νκ» 

χαὶ χούρης χάλχειον ἐπεὶ τύπον ἐφράσατ᾽ ἄλλῃ 
, 5 ΄ ΨΩ "» ᾽ὔ Ψ, ᾿ 

χείμενον ἀχλειῶς, τῷδ᾽ ἐπέθηχε χύχλῳ. 

566: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ ΑΠΟ Υ. ΑΙΤΓ. 

Αὐτὴν Θειοδότην ὃ ζωγράφος. Αἴθε δὲ τέχνης 

ἤμόροτε, καὶ λήθην δῶχεν ὀδυρομένοις. 

5606. ΜΑΚΗΔΟΝΙΟΥ͂ ΥΠΑΊΤΟΥ. 

Γαῖα, καὶ Εἰλείθυια, σὺ μὲν τέκες, ἣ δὲ χαλύπτεις" 
χαίρετον: ἀμφοτέρας ἤνυσα τὸ στάδιον. 
μι δὲ, μὴ νοέων πόθι νίσομαι" οὐδὲ γὰρ ὑμέας 

, δεν ἶἷ , , ἢ τίνος ἢ τίς ἐὼν οἶδα πόθεν μετέθην. 

561. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΊΙΚΟΥ͂. 

Κανδαύλου τόδε σῆμα" Δίχη δ᾽ ἐμὸν οἶτον ἰδοῦσα 
οὐδὲν ἀλιτραίνειν τὴν παράχοιτιν ἔφη. 

Ἤθελε γὰρ δισσοῖσιν ὑπ᾽ ἀνδράσι μηδὲ φανῆναι, 
ἀλλ᾽ ἢ τὸν πρὶν ἔχειν, ἢ τὸν ἐπιστάμενον. 

Χρῆν ἄρα Κανδαύλην παθέειν κακόν" οὐ γὰρ ἂν ἔτλη 
δεῖξαι τὴν ἰδίην ὄμμασιν ἀλλοτρίοις. 

δ68. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Ἕπτά με δὶς λυκάδαντας ἔχουσαν ἀφήρπασε δαίμων, 
ἣν μούνην Διδύμῳ πατρὶ Θάλεια τέχεν. 

Ἂ Μοῖραι, τί τοσοῦτον ἀπηνέες , οὐδ᾽ ἐπὶ παστοὺς 

ἠγάγετ᾽ οὐδ᾽ ἐρατῆς ἔργα τεχνοσπορίης ; 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΟΘΙ(Ἔ ΡΑΓΑΤΙΝΑΕ 

ΠΡ Ὲ5 πλαΕϊ5 : ἔσαπὶ δυυΐθμι, Ὀθα ἰβϑίμηθ, 5] θη τη 

πὰ 0 ̓ποϊαοϑιμη δϑΐ, 410 ΡΥΐτι5. ἀθηι θα ΠλιΡ, 

ὅθε. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Ηἰο οἸΐπι Π0}- 186-86 ρΡυ]ΐδιηι γοσορὶξ ἕουγα ἀθ Ὠ βοθηβ 

Τιδοάϊΐοοη, Βοβίϊα πη ἰΠ} αγ]ὰ5. οἰαρσίθη 6 Πη. 

Μοπιπηθηΐαμη δυΐθμη ἀι- ἀοβἔγιχββοί. οἰδυ)-ΟΌΥΘΡΟΠΒ 

Μαχίπιιβ ΘΟηϑρί οι Ροϑυΐξ Αϑἰθθ Θοηβϑὺ], [{6ΙὩΡῈ8, 

εἴ ῬαΘ] 1 θηθᾶπι ροβίαιδηι ἱπιδσίηθη) δάνθυε! ΔΙ ὶ 

Ἰδοθηΐθῃιν ἰῃρίουῖα,, μαΐς ἐμ ροβι, οΥἱ. 

ὅθ0ῦ. ΦΌΠΠΑΝΙ ΕΧ ΡΆΖΕ. ἘΘΥΡΤ. 

Τρβαιὴ ΤΠ ρθοάοίοδη μἱοΐον οα]ιδιιὶ!. Ὀξπαπὶ Ὑ61Ὸ τίς 

χοἰ ἰββοί,, οἵ οθ! ν᾽οπθ ρᾶνϑϑοΐ ἸυσΘη θι8 ! 

δ00. ΜΑΘΕΌΟΝΙῚ ΟΟΝΒΌΠ15. 

Τοῦτα, οἵ ΠΙ να, ἔπ φαϊάθη σϑηυβίϊ, ἔὰ γ γὸ ἴθ σίβ : 

γϑ]οίθ : αἰνίαβαμια σοηϊδεὶ βίδα! μη, 

ΑὔΘὸ δυΐθπι, ᾿ἰηβοῖ 5 400 νδάδπι; ΠΟ α6 Θηΐτη δ -γὸ5 

δαΐ οὐ αἰ 415 πουΐ απ ἀηᾶς γοπθυΐμη. 

567. ΑΟΑΤΗΙῈ ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΟΙ. 

Οδηάδυϊα θς ΒΘΡυΪοσπὶ : δαί ἀυΐθιη τηδαμι Ἰδξατη 

ΠΪ 1] ρϑοοδνο οοη ἤρθη αἰχ ς, [υδὶἱ-νἱαϊξ, 

γοϊοθαΐ δηΐπὶ οαρι Ὀἱηἶδ5, ἃ Υἱγὶβ. 6 οοηϑροἱ φυϊάθιη, 

56 δαΐ ῥγίογοινι μάθογ Θαηι, ἃιιξ ργοθβθηΐθπη. 
Ἑαΐα!θ- ογαΐ ἰρίίαν Οδπᾶδι!εθ υΐ-Ρδέθγθίαυ τ] : ΠϑΤὴ 

οϑβίοπαουο βιδη ΘΟ. 15 ἃ] δηΐβ. [αἰδίθ)" θη 5ιιϑεϊ πηι δδϑξ 

δύ8. ΕΣΒΟΕΝ. 

Β[5 βθρίθπι πὴ6 ΔῆποῸ8 μαρθθηΐθμι ΔΟνΙραΐξ (αέαι, 

4 8πὶ 50 τὰ Ὀϊάντηο ραΐνὶ ΤΠα]α Ρϑρουῖί. 

Αι Ραῦος, φυϊὰ ἴδηι ἱπημϊο5, ποαπο δ ππρ 1 84165- 8] Δ "05 

16 ἀιιχι βεϊ5, πϑᾷαθ αὐ ἀμ} 118 ορογὰ ργοβοπογαίοηΐδ ἢ 

ϑαϊ 5'π6 τόθ Ἰοαυᾶχ, Πεοηδα 516 ῃ11ἃ ἡλιΠο διιηΐ, 

Οὐδ ρορυϊο φιομπάδπι βαιά ΐα ἰδμτὰ ἀδραμι. 

δὅθά4. ΙΝΟΕΚΤῚ. 

Ηἰς μα 1Δοάϊοθη 5ἴη6 ἴχπογα ἴαγγὰ γθοθρὶϊ, 

Ηοβιθυβ ᾿πϊδοῖιβ ἄσπι βιιάθι 6556 ρον. 

Ἰνοηρᾶ Ἰαἰδβοθηΐθηι ἰὰμη πὶ ῬΘΓ δέοι] ΘΘΓηὶ 
Νυης Αϑἰδ ργῶϑθ8 ΜαχὶπΊιι8 6556 ἀβαϊι: 

ΖΕτοδααε εἴξρίθθ, 4110] δίῃθ ἸΟΠΟΓῈ τορενιᾶ, 

Ὑἰγρὶπἶβ, μοο πὰης δἴαϊ οοηϑρί οἰθηα ἸοοΟ. 

565. συμ ΦΟΎΡΤΙΙ, 

Οοπομίανϊς. 

[ρβᾶπι Ὑπογπιοάοίοη ρἰοῖον ἀθάϊι : ἂγϑ 660 τηδί ! 6 πὶ 

Ἐγγαβδεῖ : Ἰὰοϊι5 Υἱνϊ ἃ ΛΘ ΓΘΟΘΉΒ. 

566. ΜΑΘΕΡΟΝῚΙ ΘΟΝΒῦΌΓ15. 

ϑαϊνοῖθ, ο Το] 5 ̓υοϊμαχας  ἴὰ ΡΟρογίβιῖ, 

Θχρ οι σα γβιθ αἰθυιιθ ΠΝΪΕ]. 

: 60 ΤῊΪΓΌΠῚ ; Πα Ρ0 6. πος δὰ νὸ5 
Τὰ ἰερὶδ : 

ΝΝεβοῖο 40 νδάδηι 
Ι1ρ86 ε5ο («ιυιῖβ ὑβῃϊ, οὐ 5 δὲ πιηάς,, 5010. 

5067. ἈΘΑΤΗΙΕ» 

εἰς Οαπαάαιιίο. 

Οαμιίδι}65 δ᾽ [5 εἶς ΘΡῸ 511ΠῚ; π1δὰ [ΠΟΤ ΘΙ 618 

Ζυβι1α ΧΟΡ πὶ οὔ πιο ΠΆΡΘΡῈ ποραῖ, 
Νουα {Π|4 νἱνὶβ ποϑοὶ βῖη8 σϑϑία ἀπο ]}115., 

ρα τὸ] ΒΆΡΕΓΘ βίαι, τῸ] οὐ υἶβὰ (Ὁ, 

Αἱ πἰβὶ (δηδαυϊοη ἀσογοὶ Ῥθυ5 110}, ἈΠΊΟΤΘΒ5 

ϑρθοίδη 05 4115 ἤοῃ ἀδνοὶ ἴρ56 51108. 

568. Εὔῦ5ΒῈΜ. 

ὕπῖοα φυῶ Ὀϊάγπιο ἔμεγαπ), οαδίφαιιο ὙΠΑΙΐθ, 

Αἀ πιδηββ "5 τ16 βθριϊπιὰ ἱγαχὶϊ ΠΥ ΕΠῚΒ. 

Οὐυάθ!ο5 Ῥαγοῦθ, {μά ]δπὴῖ ον ἡπγὰ πορϑι15., 

Ῥιϊοίαχαο οχκ {Ππᾶ]άπιο Ρἴβπονα ποβ58 ΤΠ ὃ 



οὗ μὲν γὰρ γονέες με γαμήλιον εἰς “Ὑμέναιον 
᾿ ἄγειν" στυγεροῦ δ᾽ εἰς ᾿Αέροντος ἔφην. 

᾿Αλλὰ θεοὶ, λίτομαι, μητρός γε γόους πατέρος τε 
᾿ παύσατε, τηκομένων εἴνεχ᾽ ἐμεῦ φθιμένης. 

869. ΤΟΥ ΑΥ̓ΙΌΥ. 

Ναὶ λίτομαι. παροξῖτα, φίλῳ κατάλεξον ἀχοίτη, 
εὖτ᾽ ἂν ἐμὴν λεύσῃης πατρίδα Θεσσαλίην" 

« Κάτθανε σὴ παράκοιτις, ἔχει δέ μιν ἐν χθονὶ τύμῤος, 

« αἰαῖ, Βοσπορίης ἐγγύθεν ἠϊόνος" 
« ἀλλά μοι αὐτόθι τεῦχε χενήριον ἐγγύθι σεῖο, 

« ὄφρ᾽ ἀναμιμνήσχῃ τῆς ποτὲ χουριδίης ». 

570. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

᾿Δουλχίτιον μὲν ἄναχτες ἄχρον βιότοιο πρὸς ὄλόον 

ἤγαγον ἐξ ἀρετῆς χαὶ χλέος ἀνθυπάτων᾽ 
ὡς δὲ φύσις αἷν ἔλυσεν ἀπὸ χθονὸς, ἀθάνατοι μὲν 

αὐτὸν ἔχουσι θεοὶ, σῶμα δὲ σηχὺς ὅδε. 

511. ΔΕΟΝΤΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 
Ε 5, οἰχομένου, τάχα τις τότε λείπετο Μοῦσα" 

σεῦ δὲ, Πλάτων, φθιμένου, παύσατο χαὶ χιθάρη " 
ἦν γὰρ ἔτι προτέρων μελέων ὀλίγη τις ἀποῤῥὼξ 

ἐν σαῖς σωζομένη καὶ φρεσὶ χαὶ παλάμαις. 

512. ἈΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Οὐχ ὁσίοις λεχέεσσιν ἐτέρπετο λάθριος ἀνὴρ, 
λέχτρον ὑποχλέπτων ἀλλοτρίης ἀλόχου" ᾿ 

ἐξαπίνης δὲ δόμων ὀροφὴ πέσε, τοὺς δὲ χαχούργους 
ἔσχεπεν, ἀλλήλοις εἰσέτι μισγομένους. 

Ξυνὴ δ᾽ ἀμφοτέρους χατέχει παγίς" εἶν ἑνὶ δ᾽ ἄμφω. 
χεῖνται, συζυγίης οὐκέτι παυόμενοι. 

518. ΛΕΟΝΤΙΟΥ͂ ΣΧΟΛ. 

ΧΕεειρεδίου τόδε σῆμα, τὸν ἔτρεφεν ᾿Ατθὶς ἄρουρα, 
εἰκόνα ῥητήρων τῆς προτέρης δεχάδος, 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ]. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 9389. 

ΝΆΤΩ Π16 ᾿δΓοηΐο5 4 ἀοπὶ ππι ΕἸ ]ο πη δα ΗΣμΘμουΩ 

ογὰῃξ ἀπείτνὶ ; οὐΐοθὶ γϑῖὸ ΑΘ θυ πτ5 ἀοηιηι ἱπίγαυξ, 

Βοὰ αἰ, οὐβθοῖο,, πιδίγὶβ οδϑυίο σιν εῖθιιβ δὲ ρμαΐτιβ 
Ροπϊξο- ἤηοπι, ἐαθοβοδπίϊαμη οαιιβα πιοὶ ὀχβεϊποίς. 

869. ΕΥὔΒΌΕΜ. 

Νὼώ ΡΓΘΟΟΥ, Υἱδΐου, ἐᾶγο αἀϊς ἐοηϊαρὶ, 

4υδηο ΤηΘΔΓὴ ΘΘΓΠ65 Ραΐνίϑ τη ΤῊ Θ5βδ] λυ : 

« ΟΡ ἔπα οοηΐαχ, ΠΒαρδξ διιέθμη ΠΠ]ΠὍτὴ ἴπ ἴογγα [υγυΪ 8, 

« ρα, ἢδιι, Βοβρουίαμη ΡΓΟΡΟ ᾿ξ 5 : 

« 86 τη ΐ! ᾿ἶσ ἴδοῖἔο ἴπαηθ ΒΘρα]ΟΓΌΤη ΡΓΌΡΟ ἴθ, 

τ αἵ ΠΙΘΙ ΠΟΥ 5. ὈΧΟΥΙ5 46 οἸτα ογαίΐ ἐϊδὲ Ἰοσ! τη.» 

5870. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Ὀυϊοϊ(᾿απὶ φυϊάσιῃ ΡΥ πεὶρὸ5 δα ητήδιὴ δὰ υἱΐο [οἰ αι, 

Ργονοχϑγιπηΐξ υἱγέπεϊβ σγαΐϊα οἵ αὐ ἀθοῦβϑ ῬΓΟΘΟΠΒΆ] ΙΝ : 

Ροβίχαδιῃ δυΐθμι πδίαγα δυμ 56] υηχὶξ ἃ ἔθυγᾶ, ἱτητηου 8165 

ἰρβαμῃ Βαθθηΐ αἰ, σογρυϑ Ὑ6ΓῸ βορέσμι ἤοοοθ. [αυϊάδιη 

571. ΚΕΟΝΤῚΙ ΒΘΗΟΙΑΘΒΤΙΟΙ. 

ΟτΡΘο τπογΐαο, ἔογβδη δἰ {πᾶ ἔὰπὶ ΓΟ απο θα Μ88: 

[6 δυΐοτῃ δχείπεΐο, Ρ]αἴο, ἀθβιϊ οἵ οἰΠᾶγὰ. 

ογδΐ δηΐτα δάϊδιπις ργϊογυμη σδυτηϊπι πὶ ρᾶγνὰ φαδοάδιη 561} - 

ἴῃ πο βογυδία οδἕ ἱπσθηῖο δ τηδηΐθαϑ. [{Π4 

72. ΑΟΑΤΗΙΓῈΕῈ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

Νὴ ΡαΓΙ5 ἰοτῖβ ἀοϊοςίαθαΐαν οὐ 5 ΥἹΓ, 

Ἰθοΐαμ ἰπγδη 5 ΔΘ ηξθ ΘΟ] υσ᾽5: 

βοὰ {Π|τὸ ἀοπυὰβ ἰδοΐατγα γαϊξ, οἵ τα] οἴσοβ 

{οχῖξ, ἀπυτη- ἰοῦ δάπο τηἰχίοϑβ. : 

Οοιημηθηΐἶβ δαΐθτῃ υἰγοβ 86 ἰοποΐ Ἰααιθιβ, οἵ ἡα ποίη ἀιὴθῸ 

ἰδεοηΐ, οοτηρίθχατη ποπάϊιπι ἀδβιπθηΐθβ. 

573. ΓΕΟΝΤῚ ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΟΙ. 

ΟΠ γαῖ μος ΒΘρυ]οσατα,, φα θη Δ] 1 Αἰοα (6115, 

ἱπιδσίπδη οΥΓδίουτι πὶ ΡΟΣ 8 ἀθοδα 5, 

Ναπιάιε δὰ σοῃ  υσίυπι οπὶ ἀσοθγα οἰγ ῬΑΡΘΗ 

Με ραγαΐ, ἱπουβάϊον ἰγῖϑὶθ ΑΒΘ 5 1161. 
5ιιῖτε ὨΪ σεπηϊτυβ, αδ550, τα  ΓΙβατθ, μαι γίϑηιθ, 

Οὐογαπι ἰαἰνεβοιηΐ ρδοΐογα ᾿ποσῖς πιθᾶ. 

. 569. Εὐὔϑθεμ. 

Ὁΐς, μοβρεβ, ἀϊς ἀυκθθο, Υἱγὸ τα ΐ ΒΘ ΠΌΡΟΥ ἃπιαΐο , 

81 ραϊσῖαπι υἱάθαβ, Τ 6 55314 ΤΌγα, ΠΊΘΔΠῚ : 

σι μεγῖϊτ, ρευῖῖ οοη]αχ ἴπδ., παπηάαα ΘΘρΡΌΪΟ σιν 

Βοβρβιοσῦῖὶ δαοῖα Πϊτῖογα ργορῖον Βαθεῖ. 
Ἑὰς 56ἀ εἰ 'ρβε ἀοπηὶ τυπηυ} 05 τη! ὶ βιγραΐ ἱπαμῖβ., 

ΘΕΠΊΡΕΓ οἱ ἀπίε Οολἶο5 511 ΕΠ0Ὶ ΡΥ  Πλι5 ΔΙΠΟΥ. 

570. [πισλκοπι. ἢ 

Τυϊοϊταπι εχ υἱγίαϊα βθα Ῥγοσοη 50} 15 δι [15 

Εἰ βυπιπιᾶθ Γοσιπὴ δγαϊϊα νεχὶϊ Οραϑ : 

Οὐδῖι ροβίφαδπι [ογτ 5 παι γα Ἔχϑοϊ εγαῖ, ᾿ρϑπὶ 

1ϑὶ Ξυρενῖ, 5θι4οβ μος βοτὰ ΘΟΓΡῚ5 παρ οῖ. 

571. ΤΈΟΝΤΙΙ ΟΒΑΤΟΆΙΒ. 

ΟΥ̓Ρ θιιβ οὰπν ΡΟΥΙ, ρογῖῖ ραϊο Μυβα, 5εἀ τπᾶ : 
Αἱ ἰδοῦ μετ [απ Ραῖο, ἰοΐα οἤεἶ γ5. 

Ναπι φυϊοαϊά τοϊεσὶ γεϑίαθαϊ ἃ ἁγία οαηθηάὶ, 

γι χῖὶ Ἰά ἴῃ 5οῖα πιοηΐα πιδηυσας ἰμᾶ. 

572. ΑΘΑΤΗΙΞ ὉΒΑΤΟΒΙΒ. 

Ευχιϊνὶβ πιο σομρ! οχίθιι5 5015 δα] ἴεν 
Θαιυάϊα οἀγρεραῖ, 4υδ} 1 Ἰυτα νεϊδηΐ : 

Οὐπὶ 5υ ̓ῖο ἀοπιιβ ἰρβὰ σταϊὶ, ραν! ΓΖ Ἰασοῃ 65 

Ορρυίμηῖς ΠΠΙοἰτυ5 405 5οοίαθαϊ ΔΠΊΟΥ. 

ϑινίηρῖς δάθιις 1105 ΘΟπηπηιπὶ5 ποάαι5., ἴῃ 0 

ϑιπὶ ἀυο, φιῶάια ἴα οοραϊα,, πιονῖθ πιδηδῖ. 

573. ΤἸΈΟΝΤΙΙ ΒΟΒΟΙΑΒΤΊΟΙ. 

Ομ γάτα Ἰδοεὶ μἷς, {πα πὶ παῖ ΑἸτῖοα τ6}}5. 

ΠΙοταπι τεϊθταηι τ μθίου ἰπιᾶδο ἀθοδηι ; 



το 

38. 

δηϊδίως πείθοντα δικασπόλον' ἀλλὰ δικάζων 
“ « ἢ , 

οὔποτε τῆς ὀρθῆς οὐδ᾽ ὅσον ἐτράπετο. 

514. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛ, 

Θεσμοὶ μὲν μεμέληντο συνήθεες ᾿Αγαθονίκῳ᾽ 

Μοῖρα δὲ δειμαίνειν οὗ δεδάηχε νόμους" 
ἀλλά μιν ἁρπάξασα σοφῶν ἤμερσε θεμίστων, 

οὔπω τῆς νομίμιης ἔμπλεον ἡλιχίης. 
Οἰχτρὰ δ᾽ ὑπὲρ τύμόοιο χατεστονάχησαν ἑταῖροι 

χείμενον, οὗ θιάσου χόσμον ὀδυρόμενοι" 
ἡ δὲ χόμην τίλλουσα γόῳ πληχτίζετο μήτηρ, 

αἰαῖ, τὸν λαγόνων μόχθον ἐπισταμένη. 
Ἴϊμπης ὄλδιος οὗτος, ὃς ἐν νεότητι μαρανθεὶς 

ἔχφυγε τὴν βιότου θᾶσσον ἀλιτροσύνην. 

δ1δ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Σῆμα Ῥόδης" Τυρίη δὲ γυνὴ πέλεν" ἀντὶ δὲ πάτρης 
ἵχετο τήνδε πόλιν, κηδομένη τεκέων. 

Αὐτὴ ἀειμνήστοιο λέχος χόσμησε Γεμέλλου, 
ὃς πάρος εὐνομίης ἴδμονα θῆχε πόλιν. 

Γρῆῦς μὲν μόρον εὗρεν, ὄφελλε δὲ μυρία κύκλα 
ζώειν: τῶν ἀγαθῶν οὐ δεχόμεσθα χόρον. 

5160. ΤΟΥ̓ΛΙΑΝΟΥ͂ ΛΠΟῸ ΥΠΑΡΧ. ΑἸ|". 
᾿ ἷ μοῖραν 

ΚΚάτθανες, ὦ Πύῤῥων ; α. ᾿Κπέχω. β. Πυμάτην μετὰ 
φὴς ἐπέχειν; α. ᾿᾿πέχω. β. Σκχέψιν ἔπαυσε τάφος. 

517. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

σ ς ΄ ΚΕ , Ὅστις με τριόδοισι μέσαις τάργυσε θανόντα, 
λυγρὰ παθὼν τύμβου μηδ᾽ ὀλίγοιο τύ; υγρὰ παθὼν τύμδου μηδ᾽ ὀλίγοιο τύχοι, 

πᾶντες ἐπεὶ Γίμωνα νέκυν πατέουσιν δδῖται, 
χαὶ μόρος ἄμμι μόνοις ἄμμορος ἥσυχίης. 

518. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ, 

ἐν; ᾿: Π Ὁ ᾿ ΕῚ Ὁ λ , 

ον χράτερον ανοπῆσ, τὸν αἀγρευτηρα λεόντων, 

ΑΝΤΗΟΤ ΘΟ ΡΑΓΑΤΙΝΕῈ 

[Δ 6116 Ῥουβιιδαθηΐθιῃ ἐπα ϊοὶ : 56α Ἰυἀϊοδη8. ἦρ56 

ΒαΠΖαδιὴ ἃ γϑοία- υἷα μ6 (Δ η Πα φαϊάθιη ἀο!θοίεθαξ. 

874. ΑΟΑΤΗΙἙ ΒΟΗΟΙΠΑΒΊΤΙΟΙ. 

1ι6668 υϊάθηι οὐυτο-Γπαθγδηΐ νοὶ ΐ-ϑοα]68 Αϑδιηοιΐοο ; 

Ῥαγοὰ διΐθιῃ ἐἰπηθυ 8 ποη Αἰ οἰ 6568: 

564 δυϊὴ γαριυϊί-οἵ βαρ θπεθιι5 ἀνθ! ἃ-}ὐθὰ8, 

ποηάπμ Ἰορ τηδ ΡΙθμαμ φἰαΐρ. 

ΜΙΒΘΡ ἔθου δα θη ΒῈΡΟῚ ἰατημ]ο ἀοΠθυθυιηΐ βοάδ! 65 

Ἰδοθηΐθηι, 881 ὁμοῦὶ ογηδιηθηξιι ἀδρ!ονδηΐθβ. 

Οοιηδπι δυΐθιη γ6]]6η8 εἴα Ρ]δησοθαΐαν τηδίθυ,, 

Βὸι, θὰ, 51 αἱοῦὶ Δ θΟΥΘ ΠῚ βοΐῖθη8. 

Αἰδιηθη θθδίαβ 116, φαὶ ἴῃ ανθηξαξα (δθοίαοξα5 

οὐαρὶε υἱἕϑ οἰξι8 80 γᾶ. 

δ75. ΕΟΝΤῚΙ ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΟΙ. 

ΒΘΡαΪογατα ἤθο ἈΠΟΑΘ8 : Τγνῖα τυ] ον γαῖ: 56 Ρ᾽Ὸ ραΐγϊα 

Δ πη ὐθθη, ΘΓ Ἅτη- ΒΔ ΌΘ8. ῬΌΘΓΟΥΌΠΙ. 

ρϑᾶ ΒΘΙΏρΡΟΥ-Τ ΘΙ γδηαὶ Ἰθοΐατη οὐ πᾶν ΘΘμΙΘΠ, 

40] δηΐθα ΒΟΠΑΓῸ ΤΠ. Ἰϑσαμ 80 δηΐθηη χω ϑΕ {ΠῚ αν πη. 

Αππ5 ΄υϊάθιηῃ ἐδίαμη ἱηγθηϊξ, ἀθθοθαΐ γγῸ βοχοθηΐοβϑ 8Πη08. 

. ΥγΘΓ : ΒΟΠΟΓΌΤΩ ΠΟ ΟΟΠΟΙρ 15 Βα οἔδίθη, 

876. 5σΧΌΑΝΙ ΕΧ ΡΒΖΕ. ΞΟΥΡΤ. 

: [1ζπτὰ 

α. Μογίυιι5-65, ο Ῥγνγθοῦ ὃ. Ηδϑῖίο. α. Ἐχίγθιησμ ροϑέ 

415 Πιεοϑιίαγο ἢ ὃ. Ηϑιίο. α. ΗἨϑι(δεϊοπθια {Πη}}{ ἔαγηι]} 5. 

77. ΕΨΟΒΡΕΜ. 

Ου Β4015 τὴ6 {γ1 115. ἦτ τη 6 18. ΒΘρΟ ἔν τηουΐασιη, [Ἐπὶ 

τξῖ 8} ΦΟΥ ΤΏΠΟδἃ ΡΆΒ5118 Π60 θη 6 ΠῚ ἐπ] ΤῺ ΒΟΥ [ἃ- 

Οὐ ῃοἵ ἀυοηΐδην ΤΊ ΘΙ του οαἰοδηΐ Ὑἱδίογοβ, 

οἱ 50. 5- ὉΠ Π πὰ ΠΟΪ8. 50118. ΘΧΒΟΥβ 68 «ιυϊοίβ. 

δ78. ΑΟΘΑΤΗΙΖἙῈ ΒΟΗΟΙΠΑΒΤΊΟΙ. 

γαϊάσμη Ῥαπορθαμ, γϑηδίουθ πη ἸδΟμ ΠῚ, 

ΦυσοΙ]υ5. Ῥγοιη 5 δὰ ᾿ογβαδάθγο ; 56 'ρ56 

Φυΐοχ᾿ ἃ ΤΘΟΙΪ ὑγαπηϊῖθ ΠῸ ΝΠ ἃ, 

δηά. ΑΘΑΤΗΙ ΟΒΑΤΟΚΙΒ. 

Ζαγὰ αυϊάδπι 5016 5 ρευπονθιαὶ Αραι πη ΐοιι5 : 
864 πο οἱ Ῥαᾶγοῶ [γἃ ἘΠΠ]Θ. 6 δοϊθηϊ, 

ΝΠ οαηὶ ᾿Θρὶ ΠΠπ]05 ποηάμπμι γθηϊβδοὶ δ ἃη μη 8. 

ΤιΘρῚ ΤΠ 15 1 Π 1} ΤΠΊΟΓ5 ΓΆΡ. ἃ 5{{|41|5. 
Αἀ τυπηυ] πὶ πηα 8{1 ΤΏ ἸΒΟΘΓΙ ΠῚ σΘηλ 6 6 οί 68, 

Ετ ἀοίπογθ δὰ] ᾿Ἰὰπιθη ἃ 556 ΟΠΟΥΪ. 
ρϑἃ Θομπιδηι γ6}}6Π5 ΡΙΔηροαϊ μείονα πλαί οι 

Νοῖ ΟΡ] Πα ἔαϊτ, 4αΐβ ΡΘΡΟΥ 586 ἸΑθῸΓ. 
16 ταπιθ ἔδ ῖχ, ταρίαβ μιν θη 5 ἃΠηΪ5, 

ΕΠαρὶς υἱτ οἰ πλῖπα τότ οἷϊα, 

δη8. τξονται Ογαίον τς. 

Ἡΐο ἰὰπι]αῖα ἈΠοάο. Ῥαϊγία δϑὶ Ὑυγιιβ : Βᾶπο 4αοάὰ ἴπ τς 

ποεῖ, μος Ἠδι15 ἱπηραϊαὶ 1|1ὰ 5.15. ΕἸ 

Οὐπανὶ ἈΠ] μην υἱοϊασὶ Ἰδαάο ΘῈ πι6}}}, 

Οὐἱ Ἰεραην μᾶπο ἀν} 6} ΠΟῊ 5110 6556 σιυμάίθι, 

Μυη Υἰχὶϊ ἀμτι5. : 56} ΥἹν ΓΘ βοιϊα Π}}}}6 

Ποριθραῖ ; παμη πᾶ πὶ Γ65 θΟηἃ ΠῸ5 88 ἰἰαΐ, 

5ηθ. ΟὔΠΙΑΝῚ ΟΟΝΒΌΓΑΒΙΒ., 

δ Ῥγυγίιοηιδ ϑοορίϊοο,, αἰξονπαέμιη. 

Μουίι5. 65 Ῥυγγθο ἢ ΠΡ ῖῖο, Θυθ ἴατα ᾿ΠἸοοῖπα 

Ροβὶ ῃηουίθηι ἢ Πα ῖῖο. Νοη 5᾽η1} ος ταμητ 5. 

577. ΕΥΌΒΡΕΜ, 

εἰο εοάφηι. 

Οὐϊουπιάιθ 1116, νἱᾶπι αι πλ6 ΒΟ ρε νι δι] ᾿ρϑᾶπι, 

10 πΉ]56}, δὲ πα}1]ὰ μανία ἰοραῖαν ΠαΠΊΪ. 
1λιθ8 Θάγθηβ ΤΊ ΠΟΙ. ΡΡΘΙΠΟΤΓ ἃ]ν ΟΠΊΠΙθι15., οἱ 5078 

ὕμᾶ 4υϊοδοοη την ποδί ἃ 4υϊοῖς οαγεῖ, 

578. ἈΘΑΤΗ͂ΙΕ ΟΒΑΤΟΆΙΒ. 

Οὐ ΓΘ ἰθΥΡῚ 1165. ἃιιδιιπὴ ῬΑΠΟρΘα ἰδΟΠπ65, 
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τὸν λασιοστέρνων χέντορα παρδαλί ίων, 
᾿ τύμόος ἔχει" γλαφυρῆς γὰρ ἀπὸ χθονὸς ἔχτανε δεινὸς 

σχορπίος, οὐτήσας ταρσὸν ὀρεφαιδάτην. 
Ἵ Αἰγανέη δὲ τάλαινα σίγυνά τε πὰρ χθονὶ χεῖται, 

: αἰαῖ, θαρσαλέων παίγνια δορχαλίδων. 

819. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΊΤΙΚΟΥ. 

ἷ Πέτρου δρᾷς ῥητῆρος ἀεὶ γελόωσαν ὀπωπὴν; 
ἐξόχου εἶν ἀγοραῖς, ἐξόχου ἐν φιλίη. 

τ Ἐν δὲ Διωνύσου θηεύμενος ὥλετο μοῦνος ἷ 
ἐχ τέγεος σὺν πλεόνεσσι πεσών, 

μεν ἐπιζήσας, ὅσον ἤρκεσε. Ἱοῦτον ἔγωγε 
ἄγριον οὗ χαλέω, τὸν δὲ φύσει θάνατον. 

ὅ80, ΙΟΥ̓ΛΤΑΝΟΥ͂ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ͂. 

Οὔποτέ με χρύψεις ὑπὸ πυθμένα νείατον αἴης 
τόσσον, ὅσον χρύψαι πάνσχοπον ὄμμα Δίχης. 

881. ἸΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ ΑἸΓΥΠΤ. 

Ἀντὶ φόνου τάφον ἄμμι χαρίζεαι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς 

ἴσων ἀντιτύχοις οὐρανόθεν χαρίτων. 

ΥΎἊὙΎΎΣ ὙΕῚ 7 0 1 - ἘΠ τ 

ν᾽ γα 

582. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Χαῖρέ μοι, ὦ ναυηγὲ, καὶ εἰς Ἀΐδαο περήσας 
μέμφεο μὴ πόντου χύμασιν, ἀλλ᾽ ἀνέμοις. 

᾿ Κεῖνοι μέν σ᾽ ἐδάμασσαν᾽ ἁλὸς δέ σε μείλιχον ὕδωρ 

ἐς χθόνα καὶ πατέρων ἐξεχύλισε τάφους. 

588. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΊΤΙΚΟΥ. 

᾿Αὔάλε μηδ᾽ ἐγένοντο γάμοι, μὴ νύμφια λέχτρα" 
οὗ γὰρ ἂν ὠδίνων ἐξεφάνη πρόφασις. 

Νῦν δ᾽ ἢ μὲν τριτάλαινα γυνὴ τίχτουσα χάθηται, 
γαστρὶ δὲ δυσχόλπῳ νεχρὸν ἔνεστι τέχος " 

᾿ πρισσὴ δ᾽ ἀμφιλύχη δρόμον ἤνυσεν, ἐξότε μίμνει 

τὸ βρέφος ἀπρήχτοις ἐλπίσι τιχτόμενον. 
Κούφη σοὶ τελέθει γαστὴρ, τέχος, ἀντὶ χονίης " 

Εἰ γβ ἢ 5- Ροίου θυ 5- γα ΔΓ ῸΠῚ ρα ποίου ΠῚ ρδη ἘΠ ΘΥΑΓΌΤΩ, 

ζυτηυ 8 μαροΐ : οοποᾶγἃ δηἷπὶ 6 ἕογγα οσοίαἰξ διιηὶ ἔθ ὶ Β1 15 

ΒΟΌΓΡΙΕΒ., ὙΌΪΠΘΓΔῊ5 6715 Δ} πὰ πιοπ γασύτη. 

δδουϊαπη δι ἔθη Τἰβογατα,, γο πα θυ] ΔῈ ἴῃ ἔοτγα ἰαςοπΐ, 

θα, μδῖι, ἡαηιὶ δυδδοίαμῃ 1 γα οἀρυθγιτη, 

879. ΓΕΟΝΤῚΙ ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΟΙ. 

Ρρίγὶ υἱάδβ ογαΐουβ5 βοιηροῦ-υἰ ἀθηΐθηῃ συ αμι, 

ΘΧοο θη 5 ἴῃ σΟΠΟΙ ΟΠ θ5., Θ Χο 6 ΠΕ15 ἴῃ δι] οἰ ἰδ. 

Ιη Βδοοὶ δυΐθτῃ ἐπα ϑρθοΐδηβ ρου 5018, 

ἀοβρΡΕΓ 6 ἴθοΐο οὰπῃ Ρ᾽ ΣΙ 5 ἀθΙαρβαβ, 

Ῥδυ]Ό] ΠῚ Βα ρου υΐνθηβ, φαδηΐαμι 5δ5- ταἷξ. δῆς Θαυ άθιη 

γἱο]δηΐατη ποθὴ τόθ, 568 Ὠδέθν ΔΙ ΘΙ ππουΐθιη ἑΐα τόςο. 

880. ΧΌΠΙΑΝΙ ΦΟΥΡΤΙΙ. 

ΝΕΠΑΌΔΙΩ πι6 ΔΌΒΟΟΠ 68 50}} {ἀπ 0 ὉΠ Εἴ πη0 ἔθετο [5{{{188. 
ἰδηΐυτη, φιυιδηπέμπμτῃ οριδ υ- [8}185 ομηπ ἐπ δηΐθτη ὀου] τ ὅὰ- 

8ὅ81.ὄ ΧΌΠΙΑΝΙ ἘΘΥΡΊ. 

ῬΓῸ οερθ ἔπιπη] τ ΠΟ Ἶ5 ἸΔΓρΊ ΓΒ; 56 δ 'ρ58 

[8165 ΓΌΓΒΙΙΒ ΒΟΓΠΔΓΘ ἃ - ΟΏ0]0 σταίϊαϑ. 

882. ΕΒΌΕΜ. 

ϑ1γ6 ταΐΐ, ὁ πδυΐγασο, δ ἴῃ ογοῦτῃ ἀδυδοξῃβ 

ΒΌΘΟΘΠη56, ποὴ Ροηΐὶ Παοίθ.5, 56 υϑηίίβ. 

ΠῚϊ φυϊάοτα ἐδ ἀοτηυθγιπέ ; ΠΠΔΓῖ5. γ ΓῸ ἴδ Ἰ0η5 ὑπᾶᾶ 

ἴπ ἔουταση οἵ ραΐγιυμη δ᾽θοϊΐ ἐγ }]08. 

583. ΑΟΑΤΗΙἙῈ ΒΟΗΟΙΑΒΤΙΟΙ. 

ατίπδιη ποη υΐϊββοπξ πυρέϊεθ, ΠΟῚ ΘΟΠ Πρ }68 (οΥΊ ! 

ΠΟῚ ΘΠἰπΠῈ ΡΈΌΘΓΡΕΘΙ 11 - ἀΟΪΟΓΌΓΤΩ Θχβί 556 ὁσοδϑίο. 

Ναης Ὑ6γῸ ἰη(8  1οἰββϑίτηδ τη] 6 Ῥαγξα τ 5 ἀοϑι εξ, [{8η8 ; 

γϑηΐγὶ δυΐθιῃ ἱπίδυβξἔοϑ-β᾽ ηι18- Πα ἢ τηογέαπ5. ἰηθβΐ ἰη- 

[ογ ΠΌΤ 6 ΟΓΘΡΌΞΟΙ τη ΘΌΓΒαΠ σοηίδοϊξ, δχ - 40 τηδηθί 

ἐπέ ῬΌΘΥ, πίθος 5 Βροθα5 ἀσπη- ραγἐ ΕΓ ΓῸΓ, 

1 νῖβ ἘΠ ὶ οϑέ αΐθγαβ, Ο ΡΌΘΥ, ΡΓῸ ῬΌΪΥΘΓΘ : 

Νες πηΐπιι5 ἰπ ρᾶγάοβ νυΐπθγὰ οουα ἄᾶγὸ, 

Οοπιίποι μἷς ταπυυϊιβ : ροβιαυδπὶ ἴῃ μεθ βοογρίμβ 1}}] 

Μοπίϊναξο εχ ἱπιὰ βρίουϊα ἤχὶξ Ὠυπιο. 
Αἱ ἀοπηῖπο ἀεβογία Ἰαοθπὶ σεπάριΐα ἰθυγὰ 

Ὑτασυΐϊαχαο,, ᾿ἰπβυ]απὶ πὰς αυ]θυ5 εἴ ορΡΓΘδ. 

.579. ΤΕΟΝΈΤΙΙ ΟΒΑΤΟΒΙΒ. 

᾿ς ἈΒεϊοτίβ οἵὰ υἱάθϑ βθιιραγ τἰἀθηϊῖα Ῥβι τὶ ; 

ο΄ Μαρῃῦϑ υἱ ἀτῖε ἴοτϊ, 516 εἴ ἀπηϊοῖεϊα. 
᾿ς Τηϊοδ 5οῖπβ, οαπὶ ἴαγθα Ἰαρβιβ 8} αἰΐο, 

ο Ῥυμ Βιοπιῖ βρεοίαϊ ρυϊρίϊα ἔεβία ἀϊε; 
᾿ς Αἀνήνεπϑ πιοάϊουμι, χυδηίαπι 5αιϊ5. Ηδπο εβῸ ἰδιιάο 

Μοτγίδιῃ ; παίυγα 4888 γὑβηϊὶ, 1114 πιαὶα εϑβῖ. 
᾿ 

Η δὅ8ο. ὅϑι. ὕὕτπ1 ἈΝ ΦΘΥΡΤΙΙ. 

Ἶ Με Ἰἰςεὶ οοουΐεγεβ βυ θῖον πιπἀαπηῖηϑ ἴευῦτο, 

Νοι οσουϊία ἴογοϊ τοϑ ἰάπιθη 118 ΤΟΥ : 

ΑΝΤΒΟΙΟΘΙᾺ 1. 

Ναας ἰ5 ουποῖα νἱάοϊ. ΜΙ} ἀα5 ργὸ οϑϑάθ βϑρῃ γι: 

Ταϊϊα σα οδῖος ἀεπὶ θαποίαοϊα {0 ὶν 

582. ΕΒΡΕΜ. 

Ναυΐγαρε ποβίεν ἃγθ , οι ι6 δά ϑέγσα γΈΠΕΥ 5 7 ΠΏ ΡΤα 

Ἀρφουβᾶ Υ6 11 ἢ απηῖηα, ΘΠ ΡΘ]ΔρΊ ; 

ΠῚῚ οδυιβα πϑοῖβ : Ξε ἴα πιᾶτὶβ ὑπᾶδ ἔανθη 5 

Ῥεγίυ δὰ ἴουγαβ, εἰ βϑογὰ Βιυιβέα ρΑΙΓΊΠῚ. 

583, ΑΘΑΤΗΙΞ. 

Ὁ υἱίπαπι πυπάυδᾶπι ὑπ] δπιὶ ἰξβάξαια ἔα ἰδβθηΐ, 
Οαυβα ριεγρεγιῖ5 56 αΐα π0}]ὰ ἔογεῖ. 

Νυης 5εἀεϊ ἐχβρθοῖδηβ πϑαυ!οαυδπι ἔθπηῖπα ραγίαβ : 

ἘΧδΗΪΠηΠΠῚ τη βου υίβοεγα ἴθηά!ξ ΟΠ: 

Ῥατησαα Ἰαΐδηβ ἰῃ ὑθη γα 5πὶ 5ρεπὶ θΓΟΊΓΑΪτ ΟΥ̓ , 

Τεγιϊαβ Ἄχαοῖο ργωΐογιτ οὐρα ἀϊθβ. 

511 ΡῬθΓ ο ΠῚ ράγνὸ 65 ΠΟΙ ἰογγὰ βθά ἰναϑ : 
25 
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αὕτη γάρ σε φέρει, καὶ χθονὸς οὐ χατέεις. 

584. ἸΟΥ̓ΛΙΑΝΟΥ͂ ΑἸΙΓΥΠΤΊΟΥ. 

ἩΠλώεις ναυηγόν με λαδὼν χαὶ σήματι χώσας; 
Πλῶε, Μαλειάων ἄκρα φυλασσόμενος" 

αἰεὶ δ᾽ εὐπλοΐην μεθέποις φίλος" ἣν δέ τι ῥέξη 

ἄλλο Τύχη, τούτων ἀντιάσαις χαρίτων. 

δ8δ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Μύγδων τέρμα βίοιο λαχὼν, αὐτόστολος ἦλθεν 
εἰς ἀΐδην, νεκύων πορθμίδος οὐ χατέων. 

“Ἣν γὰρ ἔχε ζώων βιοδώτορα, μάρτυρα μόχθων, 
ἄγραις εἰναλίαις πολλάκι βριθομένην, 

τήνδε καὶ ἐν θανάτῳ λάχε σύνδρομον, εὖτε τελευτὴν 
εὕρετο συλλήξας δλχάδι καιομένη. 

Οὕτω πιστὸν ἄνακτι πέλεν σχάφος, οἶκον ἀέξον 
Μύγδονι, χαὶ σύμπλουν ἐς βίον, ἐς θάνατον. 

886. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οὔτι σε πόντος ὄλεσσε χαὶ οὐ πνείοντες ἀῆται, 
ἀλλ᾽ ἀκόρητος ἔρως φοιτάδος ἐμπορίης. 

Ἑϊη μοι γαίης ὀλίγος βίος" ἐχ δὲ θαλάσσης 
ἄλλοισιν μελέτω χέρδος ἀελλομάγον. 

587. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς Πάμφιλον φιλόσοφον. 

Χθών σε τέχεν, πόντος δὲ διώλεσε, δέχτο δὲ Οὥχος 

λουτῆος" χεῖθεν δ᾽ οὐρανὸν εἰσανέῤης. 
Οὐχ ὡς ναυηγὸς δὲ βυθῷ θάνες, ἀλλ᾽ ἵνα πάντων 

χλήροις ἀθανάτων, Πάμφιλε, κόσμον ἄγης. 

δ88. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Δαμόχαρις Μοίρης πυμάτην ὑπεδύσατο σιγήν. 
Φεῦ ! τὸ καλὸν Μούσης βάρόιτον ἠρεμέει" 

ὦλετο Γραμματικῆς ἱερὴ βάσις. ᾿Αμφιρύτη Κῶς, 

Ὠϊο οηΐμὴ ἴθ ἔδυ , οἵ ἔθυσα ΠΟ 6568. 

δ84. ΦΌΠΙΑΝΙ ἘΘΥΡΤΠ. 

Νανῖρᾶβ αΐ Πμ6 δα ϊγασιιπι Θχ οορἰβε δὲ ἐαπηυϊο οοπαϊ ἀϊβ[1Ὁ 

Νανυῖρα, Μδ]685 ῬΓΟΠ ΠΟΥ ΤΩ ΟΔΥΘΗΒ ; [[δοϊδΐ 

ΒΘΙΆΡΟΓΤᾺΘ θομδ-αυϊσαίοηθ τΐϑγθ ἈΠ ΟΙ5 ; 81 συϊᾷ ὙΘΓῸ 

5668 ΕΟγἔιηδἃ, ΠΔΥΠΓῚ Ὑἱοἰββὶ ἢ ΘΟ ΡΟ5- ἢ 85- στ Δ ΠΤ ΌΤΙ. 

δ85. ἘΦΌΒΠΕΜ. 

Μύυράοι ἤποπι Υἱΐδο βου Πξα8, 518. Ρ51115- ΟΡ ἢ δ: Ύ ΘΟΕ υθηϊ! 

ἴῃ ΟΥ̓ΟΌΠΙ,, ΤΟ ΠΙΟΓΕΙΠῚ ΟΥΤΩ θὰ ΠΟ ΘΘΘΠ8. [Ὀογαπὶ, 

Οὐδ δηΐπὰ ΒΔΡιιογαΐ υἱνθῃ8 υἱοί 8-Ἰγσίἐτίοθμι,, (οβίθιη Ἰἃ - 

οδΡίαΓΙ8. ΤΥ Π8. ΒΘ ΡΘΠΈΤΩΘΓΟ ΟΠιΒΕΔ ἰ [νῷ 

Βδηὴς δὲ ἴῃ τηογίδ βου π|8-:6β ΘΕΌ ΓΒ 5.50 οἴδηη, σαῦτη ἤποτη- 

ἱηγθηϊί, υπᾶ-ἀοβίηθηβ- 6856 ΘΙ ΠῚ- ΠΑΥΪ ΘΟΙδίδ. 

Αάθο ἢἀδ ἀομηῖηο ἕαϊξ Βοριᾶ, ἀουηαπη δι σ6 5 : 

Μυράοηΐϊ, οἵ βοοῖδ- αυ]ραπαϊ ἰη υἱΐατη, ἴῃ πιο ἴθι. 

ὅ8ϑ0. ΕΦΌΒΌΕΜ. 

ΜΙπΐμ)6 6 Ρομέα5 ρον αἸξ πΠΘαὰ 6 βρ γδηΐοβ Ὑθηΐὶ, 

564 ᾿η88{18}}}}}8 ΔΙΏΟΓ ἰηβ8η6- ἄρῃ 18 γηθγοδίασῷ. 

510 τα η] ἀ6- ἴογτα ἰθπΐβ υἱοίαβ : 6 τηδγὶ ὙΈΓῸ Ὁ 
8}11}5. ΟυΓδ6-ϑι ἸΠΟΓ ΠῚ ΟΌΠῚ- ΡΓῸΘΘ6}}}5-ἀο] αοίδη8. 

587. ἘΦ7ΌΒΌΕΜ. 

Τη ῬΔΗΙΡΒ απ ΡΒ] ΟβΟρ μα, 

Τοῦτὰ (6 σοηθΐξ, ΤηᾶγῈ δυΐοπι ρον, δΧχοορίἔψα6 56468 

ΡΙαΐοηΪϑ ; ἱπ6 Ὑ67Ὸ ΘΟ] ατὴ ἀβοθη δ. [οτηηΐ 

Νοὴ δυΐθπι αἱ Πδιυγαριιβ ἴῃ ΡΓΟΐαπαο ΟὈ ΒΕ, 5οα 40 

ΒΟΥ θι15. (7 6015) ἱπηπηοΥ Δ] απ}, ῬΑΤΊΡΠΪ6, ΟΥμδπΊθη δᾶ- 

[ἀ88. 
888. ΡΑΓΠῚ ΒΙΠΕΝΤΙΑΆΒΠ. 

ΠΘΠΟ ΟΠ Δ. 15 ΡᾶΓοδο ΘΧ ΓΘ ῈΠῚ 5001} 516 ηΐξιπι. 

Ηδα,, Ρυ]οἤγαμη Μαβ θαυ οπ αυϊοϑβεϊξ ; [008, 

ΡΟΡΙΪΕ αγδμγπλα [088 ΒΔΟΓ ἢ, διπαδιηηδπέαχη. Ὁ οἰγουμαα 

Ηδο οὐπὶ ἴα ἰθηθαῖ, 21] οραιβ 1|1ὰ 10]. 

ϑά. ΌΠΙΑΝΙῚ ἜΘΥΡΤΙΙ. 

ῬΕΡ ὶΒ ἔδυ ρϑὶασί, πιθ, {ιθυ ΠΙᾶΓΘ. ὨἸΘΥΒΙ τ, Ἰαπμαῖο ἢ 

Ῥεῦρθ, 564 ο Μαϊθθ ρθῆ βαχ οᾶνθ. 
1 Ῥγθοοῦ, ἱ [οἸἰχ : 564 5 [ουταμα αυϊὰ ἴπ ἴθ 

Ῥοοοανὶτ, ἢαϊ, χαρά ἴαοὶβ ἴρ56, Ε0]. 

585. ΕΠ ΒΡΕΜ. 

ἴρ56 5 Μυρίοῃ ΠΙ|5 ταϊθ υθοῖαβ δὰ δ] Δ πὶ, 

Νὴ ΒΑΡ Θιγ δὴ ἢᾶνο ΟΠΑΥ ΟΠ 5 Οριυϑ. 
Οὐ νἱῖβ πυῖνῖχ πογαῖ,, τοβ: 546 Δ ΟΤ ΠῚ, 

Ρ]6 πᾶ πηᾶγ18 ρυϑάᾶ βιοῖα γοάϊγ ἀοιημηι, 
ἘπηοΥῖβ μδο οδάθμι βοοῖᾶ θϑὶ,, ἱπ]θοίδαιια ΠΑ ΠΊη 5 

Τὰ Ῥἰβοαϊουθπι οὐ μὰ βθοιΐα 5111ΠῈ. 

Αἀιηϊγαπάδ ἢΠάθ., τθῖὶ Μυράοπίβ ιιχὶῖ, οἵ πθτοῖ, 
ὕι [μοναὶ υἱϊα, πιπο φαοααθ ποσῖθ ΘΟΠ168. 

586. Εὐὔβρεμ. 

Νοῖ {Π0Ὶ οαιιδα ΠΘοὶβ υθηι!, ποάαθ ΝΌΓΘΟ5 πὰ, 
ΜΘ ΠΙ ΟΧ ΠΊΘΤΟΘ [ΠΟΣῚ ΠΟ βαζἴϊαϊι5 ΔΠΊΟΥ. 

Ια 511 ἴῃ ἴθυτὰ ἴθηιι5 ΤῊ] : {1105 ΠΙΔΡῚ5 ΕΠ} 

Οὐυεϑβίιαθ, οδηΐ, οἱ οἰιπ ἴα θη θ6}1]ἃ δογαμῖ. 

δ8η. ΕὔΌΒΠΕΜ, 

ἐπ Ραπιρἰιμηι ρἰμἰοςορίμεπι, 

ΤΟΙ]ὰ5 ἴ6 σοηαϊξ, πᾶγΘ ρου ΙΔ, δοοῖρις ΟΥουβ, 

Ιηἀ6 μεῖ!5 5ιπηηιῖ Πποϊάα τοπηρ]α Ρ0]]. 

ΝΟ ΠοΟ Ρᾶβ8ι15 ΘΓᾶ5 τι παι γαριι8, Ορτϊπιθ., 564 ἐὰ, 

ῬΑ ρΡὮ1]6., αἴ ΟΥ̓ΠΑΓ65 Οπηπἶὰ γορηὰ Πδύμι. 

588. ΡΑΌΤΙ ΒΙΤΕΝΤΙΛΕΙΙ, 

εἰς ᾿απιοοίιανὶ, ἀϊδοϊρείο 415 αε]ια. 

Τα μΑ} 15 ἰθυγᾶπὰ ἴαϊο οοσοηΐα 5Ὲ ἱνἱξ : 
Το να ΡΙουϊάαπι ΒΑΡ] το5 111 51]οῖ, 

ΟΥ̓δπιπηδίϊ 68 58 υ τ πὶ ΘΟ αΠΊΘ ἢ. ΤὉΠῚ : Θαπογθῷ (0 
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ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

χαὶ πάλι πένθος ἔχεις οἷον ἐφ᾽ Ἱπποχράτει. 

889. ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Μηδὲν ἀπαγγείλειας ἐς ἐξ τό ει δδῖτα, 
μὴ πάλιν οἰμώξη χεύματα Κασταλίης, 

οὕνεχεν ἐξαπίνης Εὐστόργιος ἔλλιπε μοῦσαν, 
θεσμῶν τ᾽ Αὐσονίων ἐλπίδα μαψιδέην, 

ξδδόματον δέχατόν τε λαχὼν ἔτος " ἐς δὲ χονίην 
ἠμείφθη χενεὴν εὔσταχυς ἡλιχίη. 

Καὶ τὸν μὲν κατέχει χθόνιος τάφος" « ἀντὶ δ᾽ ἐχείνου 
οὔνομα χαὶ γραφίδων χρώματα δερχόμεθα. 

590. ΙΟΥ̓ΛΙΑΝΟΥ͂ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ͂. 

Κλεινὸς Ἰωάννης. α. Θνητός, λέγε. β. Γαμόδρὸς ἀνάςσ- 
β. Θνητὸς ὅμως. α. Γενεῆς ἄνθος ᾿Αναστασίου. [σης. 

β, Θνητοῦ χἀχείνου. α. Βίον ἔνδικος. β. Οὐχέτι τοῦτο 
θνητὸν ἔφης" ἀρεταὶ χρείσσονές εἰσι μόρου. 

591. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ὑπατίου τάφος εἰμί" νέκυν δ᾽ οὔ φημι χαλύπτειν 
τόσσου τόσσος ἐὼν Αὐσονίων προμάχου " 

γαῖα γὰρ αἰδομένη λιτῷ μέγαν ἀνέρα χῶσαι 
σήματι, τῷ πόντῳ μᾶλλον ἔδωχεν ἔχειν. 

592. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αὐτὸς ἄναξ νεμέσησε πολυφλοίσδοισι θαλάσσης 

χύμασιν, Ὑπατίου σῶμα καλυψαμένοις" 
ἤθελε γάρ μιν ἔχειν γέρας ὕστατον, οἷα θανόντα, 

καὶ μεγαλοφροσύνης χρύψε θάλασσα χάριν. 
ὌΕνθεν, πρηὐνόου χραδίης μέγα δεῖγμα, φαεινὸν 

τίμησεν χενεῷ σήματι τῷδε νέχυν. 

898. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤ. 

Τὰν πάρος ἀνθήσασαν ἐν ἀγλαΐα χαὶ ἀοιδᾷ, 
τὰν πολυχυδίστου μνάμονα θεσμοσύνας, 

Εὐγενίαν χρύπτει χθονία χόνις " αἵ δ᾽ ἐπὶ τύμόῳ 
χείραντο πλοχάμους Μοῦσα, Θέμις, Παφίη. 

ἰξοσαμ Ἰποξατη Βα θ65 φθδΙο ἀθ ΗἹΡροογδῖδ. 

589. ΑΟΛΤΗΓῈ ΒΟΗΟΠΑΒΤΊΟΙ. 

ΝῊ παποῖ!-ρογίοβ ἀπε οο ἴδνη, ὁ υἱδίογ, 

ὯΘ ΓΌΓΒΙΒ δ υ]οηξ Παρηΐα Οδϑίδς, 

αποᾶ τοροπΐα Ἐπβίοτγρίυβ ἀοβειζαϊξ τηπβάγη., 

ἰοσιυτηπ6 ΑἸβΟΠἰ γι τὴ ΡΟ γε δ το, 

ΒΡ πηατη ἀθοϊτηστηζαθ βου {8 ΔηΠῸ ΠῚ : ἴπ ΡΌΪΥΘΓΘΠῚ ΥΌΓῸ 

τηυΐαία- Θϑῖ γᾶπαη ΡῈ ΘΙ Γα5.--5ρ16 88 - ἜΓΘΠΒ ἰαγθηΐδϑ. 

Ἐξ δυπ συιᾶοτῃ μαθθέ 5 ΕΘΥγα ποτ ΒΘΡΌΪΟΓΙ ; 564 ΡγῸ 

ΟΤΉΘη δὲ ρθη ἱ ΟΠ ΠΟΓΠγ ΘΟΙΟΓ68 ΘΟΓΠΙΠΠ8. [ΠΠῸ 

ὅ90. ΦΌΠΙΑΝΙ ἘΘΥΡΤΗ͂. 

α. ΟἸαταβ Φοδῆπθβ. ὃ. Μουγία] 5, ἀϊο. ὦ. ὍΘ ΠῸΓ γορίηθ. 

ν᾿. Μογίδ}15 πἰ ΒΠοτηϊπαβ. α. Οθπου 5 05 Απδβίδϑβί!. 

ἢ. Μογίδ!ς οἱ ΠῚ π5. α. Υἱέ ᾿πϑέαβ. ὃ. Νοη ἴδηι μος 

τηογέαϊο ἀἰχιϑέϊ : υἱγέα [65 ΡΠ 15 ΡΟ] δ ηξ τηογίθ. 

ὅ91. ΕΣ ΞΘΕΜ. 

ΗνρδΕϊ ἑυτηθλι5 ΒΌτη ; οδάδυον δα} πὴ ἀἸ60-ΟΟΟὈΪ ΔΓ 

δη!1 ἑαπίυϊα5. Ταθπτη- πη ΑἸἸΒΟΠ στὴ 46 ΓΘ ΠΞΟΥΊΒ. 

Τοῖτὰ δηΐτη γουῖξα ράσο Τηδσπατη ΥἹΓΌΤη σΟηἄθ ΓΘ 

ΒΘΡΌΪΟΓΟ,, τηδτὶ Ῥοξία8. διεὲ Βάθογα ἀθαϊῇ. 

592. ΥΒΌΕΜ. 

1086 Ρεΐποορ5 βυσοθηβαῖϊξ τ} Ἰ 505. Ροηΐ 

Πυςέρυβ, Ηγρδί οογΡὰ5. «υἱ- οχοσγιηξ : [ηογέαυϊη,, 

γοϊοθαΐ οπΐτη ΦΌΓη ΠΔΌΘΓῈ τηθγοθθι ΠΟΥ 55 πηδπ), ὑΐροΐθ 

δἔ τηδσηδηϊτη  αξ5 μδυδ᾽: τηᾶγ σγαξϊδτη. 

ὕπᾶδ, ΒΘΠΘΟΥΟΙΙ δηΐϊμηΐ σταπᾶδ ἀοοπιηδηΐαμῃ, ἢ] ΒΈΓΘΤΩ 

Βομογαυξ ἱπδπὶ ΒΘρΡρΌ]ΟΓΟο Ποσοα πηογίπαχη. 

592. ΑΟΛΤΗΙἙῈ ΒΟΗΟΙΑΒΤΊΙΟΙ. 

Οὐδ ρῥγῖυ5 Πογο ἴῃ γϑηυβίαίε οἱ σα πᾶ, 

4185 γδ]46- βοπογαΐθθ ΤΊΘΤΊΟΥ ἔυΐξ 1 Γ]5-5ο θη 16, 

Ἑπροηΐδιη ἑδοῖξ ἔθυσθηϊϑ ΡΌΪΥΙΒ ; 56 ΒΌΡΘΙ ἔππι]ο 

5᾽ δσβθοπογαπέ εἰποίπποβ Μαβα, ΤΒΟΠΙΪΒ, ῬΔΡΗΪΔ. 

[μποῖι5 ἄθεοι, οἰ πὶ 40.8}15 ο"» ΗΙρΡρΡοογαΐθιηι. 

589. ΑΘΑΤΗΙΕ, 

ἐε Ειωέονρῖο. 

Εἰνῖθαβ Απιϊοοιὶ φαο ΘΕ π5 ρᾶτοδ,, Υἱδῖου, 

Ῥίσογα,, Π6 Τυγϑαπι (βία! 5 τη α ἢ ιιαϊ : 

Οὐοά 5υθῖῖο Μυκας Ἑυβιου βία ἰδία γϑ! ας, 
Ετ 1 αἰῖα Ἰο 65 5Ρ6 σβοι ον δᾶ. 

Ροβὶ βερίεμπι., ἀξοϊπγυμι Υἱχ ἀϊιηὶ σομρ ναὶ ΔΗΠῸΠΊ, 
ἢ οἴπειθβ δοίαβ ἔγιισι 5 ἀρία οαα!ῖ. 

ΠΙῈ «αϊάθπι παπο ἰδοῖα5 πππιο οδάϊ : {ΠΠΠπ|5 δυΐοπη 

(οπβρίιοἴπια5 ποπιθη Ρἰοίδιθ ππθηθ νὰ ἰο60. 

500. ΌΙΑΝΙῚ ΞΟΎΡΤΙΙ, 

εἰε 7Τοίαηιπε ρέπεγο Ἑωρἠιεπιῖα μαοτὶς Ζιεϊπὶ. 

ΕἸαγὰβ Ιοᾶππεβ. Μογίδ]15 ἀϊε ἰἀπιεη. τάδ 
Εἰ σεηεν Αὐιριιίας, 5: 1γρ5 εἰ Απαβίδϑβιϊ. 

Μονίαϊος βϑά εἱ ἢϊ. Ὑ118 1υ5:|Ξϑἔπηιβ. ΗΟ ΠῸΠ 

Μονίαϊε εβὶ ; υἱγίαβ πᾶπὶ πορᾶΐ τιπᾶ ΠΙΟΓΊ. 
, 

ὅρ1. ΕΥὔ5ΡΕΜ, 

εἶα Ἡγραΐῖϊο εορπαίο {πιρεγαίοτγὶς Απαδέασιδ,, φιιεπι ἱπΊρεγας 

ἐογ" 7ωσεϊπΐαπιις σὐπιογρὶ ἡμσεϊζ. 

ΗΥΡΔΙΙῚ φρθοῖοῦ ἰυπηυ]υ5, 56 πο ἴεθο ΘΟΥΡῸ5 

Αὐυδοπίάάπι ἰαπιϊ τἰδηϊαϊι5 ἴρ56 Ππαΐβ. 

ἸΝαπι 6 Υἱτὶ πιοΥ Εῖ5 ΠΌΪΠ 1 54 115 6586 5Θρυ Οἤγαπι 
ὙΤεγγὰ ρυΐδης ἴρβδαπι ἀοπᾶξ ΠΆΡΕΓα ΠΠΔΤΊ. 

593. ΑΘΑΤΗΙΕ, 

ἐἶε σογογε “μα Εμρεπῖα. 

Οὐδ ἔογπις οἀπίυϑααα 5ἴπιι] ἤογεραὶ ΒΟΠΟΓΕ 

Οαϊ Ξυρεὺ οἱ Ἰερεβ ἀΐβοεγε ευγὰ ζαϊξ, 
Ευρεηΐϑπι ἰ6}}15 τορῖς Βδο ; ἴπ ἴαπογε νυ ]βῖβ 

Οτἰμῖθυς δἀδίαθαπὶ Οὐρτῖα,, Μιιβα, ΤΒοπιῖβ. 
25. 
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594. ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ ΑἸΙΓΥΠΤΙΟΥ͂, 

Μνῆμα σὸν, ὦ Θεόδωρε, πανατρεχὲς, οὐχ ἐπὶ τύμόῳ, 
ἀλλ᾽ ἐνὶ βιδλιακῶν μυριάσιν σελίδων, 

αἷσιν ἀνεζώγρησας ἀπολλυμένων, ἀπὸ λήθης 
ἁρπάξας, νοερῶν μόχθον ἀοιδοπόλων. 

δ9θ6. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Κάτθανε μὲν Θεόδωρος" ἀοιδοπόλων δὲ παλαιῶν 
πληθὺς οἰχομένη νῦν θάνεν ἀτρεχέως. 

Πᾶσα γὰρ ἐμπνείοντι συνέπνεε, πᾶσα δ᾽ ἀπέσδη 
σόεννυμένου " κρύφθη δ᾽ εἶν ἑνὶ πάντα τάφῳ. 

596. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΊΤΙΚΟΥ. 

Ναὶ μὰ τὸν ἐν γαίη πύματον δρόμον, οὔτε μ᾽ ἄκοιτις 
ἔστυγεν, οὔτ᾽ αὐτὸς Θεύδοτος Εὐγενίης 

ἐχθρὸς ἑκὼν γενόμην: ἀλλὰ φθόνος ἠέ τις ἄτη 
ἡμέας ἐς τόσσην ἤγαγεν ἀμπλαχίην. 

ὃν δ᾽ ἐπὶ Μινῴην χαθαρὴν χρηπῖδα μολόντες 
; ἀμφότεροι λευχὴν ψῆφον ἐδεξάμεθα, 

597. ἸΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ͂. 

᾿ Ἢ γλυχερὸν μέλψασα χαὶ ἄλκιμον, ἣ νρόον αὐδῆς 
μούνη θηλυτέρης στήθεσι δηξαμένη, 

χεῖται σιγαλέη" τόσον ἔσθενε νήματα Μοίρης, 
ὡς λιγυρὰ κλεῖσαι χείλεα Καλλιόπης. 

598. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οὔτε φύσις θήλεια, χαὶ οὐ πολιοῖο καρήνου 
ἀδρανίη φωνῆς σῆς κατέλυσε βίην" 

ἀλλὰ μόλις ξυνοῖσι νόμοις εἴξασα τελευτῆς, 

φεῦ, φεῦ, Καλλιόπη, σὴν χατέλυσας ὄπα. 

899. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οὔνομα μὲν ΚΑΛΗ͂, φρεσὶ δὲ πλέον ἠὲ προσώπῳ, 

594. ΧΦΌΊΓΑΝΙ ΦΟΥΡΤΙΙ. 

Μοπυχηδηΐαμαι ἔστη, ὁ ΤὭΘοδΟΥΘ, ὙΘΥΙββί πα τ, ΠΟἢ ἴῃ ἔὰ- 

564 ἴῃ Ομδυ δοθδγι 1 ΤΉ] 18 ΡασΊ ΠΑΡΌΠΩ, Πυ]ο, 

ῬΘΓ-(υδ5 δ βοϊ αν βίϊ ρογθαμπέϊαμη, ὁχ ΟὈ] ἱγίομθ 

ἀυτη-ΤΑρΡΊ 648, ᾿ΠσΘὨΪΟΒΟΓΌΤΙΩ ἸΔ ΡΟΥΘ ΊῺ γαΐαμ. 

596. ΕΥΌΒΡΕΜ, 

Μογίαι5-ὁδῖ ΤΗΘοάογαβ, οἵ γαΐαση Δη ΠΟΤ ΌΓΩ. 

τὰϊπέπαο ἀοίιποία πὰπὸ τηογίπδ-6ϑὲ υϑγθ. [68ὲ 

ΟἸηἶ5 Θηΐπ Οὐ μ-5ρ γδηΐθ Ἀπὰ-ϑρὶ γα θαΐ, οἹηηΐβαιθ οχϑέϊποί- 

ουπη-Θχϑίποίο : οομαϊΐα-ϑιιπΐ ἴῃ ἀπο οαποίδ {πιηλιο. 

8906. ΑΟΘΑΤΗΙἙ ΒΟΗΟΙΠΑΒΤΊΟΙ. 

Νὼ 7000 ΡΘΓ ἰπ ἴουγὰ Θχί γι ΟΌΓΒΌΙΩ, Π6Ὸ ΠΊΘ ὈΧΟΓ 

οαδγαΐ, ἤθαυ8 'ρ86 ὙἩποοάοίιβ Επροηΐδο 

ἰηϊτηΐοιι8. βροηΐθ ἰδοίι8- 5 τη : 564 ἰηγιαῖα δαΐ ΔἸ απἃ Β0Γ8-- 

Π08 ἰη ἰδηΐατη δα άιιχὶζ δου γ Ομ 6 ΠῚ. [[[8}}5 

ΝαΠΟ γὙϑτῸ δᾶ Μίποὶβ βαηοίσχη {θα η8] αὶ Ὑθηἑ Πλι8, 

8ΠῚΡῸ Δ᾽ πὶ ᾿ΔΡῚ τ ΔΟΟΘΡΙ ΠΊ.15. 

5897. 011ΝῚ ἘΘΥΡΤΗ. 

Οὐ ἀυ]οὶ οσαποραΐ οἵ (ον ἰ-οαπέιι, αὸ Ρ] ΘΠ ατ-ϑομυϊα νὸ- 

ἐδγηϊηρθδο 5018 ρϑοΐοτθ γυρὶΐ, - [εἷ5 

Ἰδοοῖ τηΐᾶ. Τηΐαμη υδιθυδηΐ ἢ]ὰ Ῥαγοῶ, 

αὖ ἀγριΐα οἸαυβογίηΐ ἸαὈϊα ΟΔΠΠ10 68. 

898. ΕἘΣΌΒΡΕΝ. 

Νραὰθ πδίυγα (διηΐηθᾶ, Πθάτ6 ὁδὶ οδρὶ 8 

ἀοὈ 5 σοοὶβ ἰὰ Τρ ΓΟΡῸΓ : 

864 Υἱχ σΟΙ ΤΠ 115 ἸΘρῖθιι5 οὐβοουΐα τηογί8.,. 

δα, δὰ, ΘΔ] ορὸ 7 ζαδη ἀδροϑα βι γόοθιω. 

ὅ99. ΕΟὔΒΘΕΜ. 

Νοιτηΐπο φυϊάδη ῬΌΪΟΙ γα, τηθηΐα δυΐθιη ῬΓ 8 αυδηὶ γα]ΐ, 

δρά. ὕὰιλνΝ1 ἘΘΥΡΤΙΙ, 

εἰς ΤΊιεοάονο. 

Εβδὶ, Τπθοάογα, {δ᾽ πιοπυτηθηΐαπι ΠΟΘ, ΠΟ Πδο 

ϑᾶχα,, 564 Θρτορὶ Τὰ τι] τὰ ΠΡ, 

Τ)οοῖα φυῖριι8 γενοοᾶβ 1θῖ μ65 ἃ Παπηῖπὸ ναΐαπι 

Οδγμλΐπᾶ, π6ο ρᾶῖθυ 5 ΠΟΠλΪΠᾶ ΡΥ ἰβοᾶ ἸΠΟΡῚ. 

δ05. ΕΥΌΒΡΕΜ, 

ἐδ δοάεοι. 

Μοτγίαιιβ 65, Τῃδοάογα : ἴὰο οὐπὶ ἴχαμθνα ἰοῖϊα 

Ργῖβοα ροθίδγαπι ἰασ θὰ δθρυ]ίᾶ Ἰδοοῖ, 
ϑρ᾽γαθαὶ ρου πδπὶ ἴθ βρίγαηΐθ ; οδάἀθηΐθ 

Τὸ ὀθοι ας : οαποιὶβ ἀπὰ5 ἢ δϑὶ ἐσμλα 5. 

ὅρθ6. ΑΘΑΤΗΙΕΕ ΟΒΑΤΟΆΙΒ, 

ἐἰε Τίιοοάοίο φόπονο ἷπ αἰδοϊάϊο 

οη ἀπ ΟΥ8 τιογέμο. 

Ζυτο ΡῈ} υἱἱδὲ βραιϊα αἸ Εἰ πιᾶ, ΟΠ ΠΩ] Ϊ ΘΟΠ ΠΧ 
Ἡοϑιῖϑ δναῖ, πθὸ δρὸ Ἰμπουάοῖαβ Ευρθηΐδ 

Ἠοϑβι15 βΒροηίθ πηθᾶ, 864 ἴδῃ 18 Π65010 {1115 ΠῸ5 

Ἑδβοϊῃι8 ἱπηρ] Ἰου νοὶ ἔεγα ἔαϊα πη} 15. 
Νίαμο (ἱποουταρίδ 50 Ἰυἀϊοαὶ οληὰ ΜΙΊΠΟ5) 

ΟλἸου]ι5 οϑὶ πο ἷβ Αἰ θὰ15. πϊΓΙ αὸ ἀάίι5. 

597. ὕστιανα ΦΟΥΡΊΙΙ 

ἐς βέπεγε Ργω[εοίογιπι Ατριέαιληι, 

Οὐξ βυᾶνεβ ἀθάϊξ ΟὔΘ 50η08, αι μΘ οἴου ποι αϊ 

Εδμλΐηθο ἀυῖεθ5 δάθνα βοϊὰ πιοάοϑβ: 

Τιϊβία 5116ϊ. Ταπίαηηθ ναϊθηΐ θὰ Πδιηϊηα Ῥαγοῦ, 

Ατρυίΐς οἰαπιάαπι οἱ Ια γα (Δ]]1Ορ65 ὃ 

5098. ΕἸΌΒΡΕΜ. 

Νόοη ΕῚ πιο] 1165 δαχὰβῳ ΕΟ ΒΘΙΙΟΙ εοἰαϑ 

Ὁ βου νοοὶβ τΌθογὰ ἰδηϊα ἰπῶ. 

ϑεά υἱχ ργαβουρία ἢπῖβ οαπὶ Ιθρ6 νοηϊγεῖ, 

0] Υ 1511 ᾿ρϑἃ ἴχ08, Δ] ορβᾶ, 50Π08. 

99. ΕὔὔθΡΕΜ, 

Νομιὶηα Ραΐοιγα, 5θὰ οἵ νυϊῖα δίπλα], οἱ πιᾶρὶβ ἰηϊὰς, 
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ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΒΕΡΙΠΙΟΒΑΙΜΙΑ. 

κάτθανε: φεῦ, Χαρίτων ἐξαπόλωλεν ἔαρ. 
Καὶ γὰρ ἔην Παφίη πανομοίτϊος, ἀλλὰ συνεύνῳ 
: μούνῳ: τοῖς δ᾽ ἑτέροις Παλλὰς ἐρυμνοτάτη. 

Τίς λίθος οὐχ. ἐγόησεν,, ὅτ᾽ ἐξήρπαξεν ἐχείνην 
εὐρυδίης ᾿Αἴδης ἀνδρὸς ἀπ᾿ ἀγκαλίδων ; 

600. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ὥριος εἶχέ σε παστὰς, ἀώριος εἶλέ σε τύμβος, 
εὐθαλέων Χαρίτων ἄνθος, ᾿Αναστασίη. 

᾿ Σοὶ γενέτης, σοὶ πιχρὰ πόσις χατὰ δάχρυα λείδει, 
σοὶ τάχα χαὶ πορθμεὺς δαχρυχέει νεχύων᾽ 

οὗ γὰρ ὅλον λυχάδαντα διήνυσας ἄγχι συνεύνου, 
ἀλλ᾽ ἐχχαιδεχέτιν, φεῦ, κατέχει σε τάφος. 

601. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Φεῦ, φεῦ, ἀμετρήτων χαρίτων ἔαρ ἡδὺ μαραίνει 
ἀμφὶ σοὶ ὠμοφάγων χεῖμα τὸ νερτερίων. 

Καὶ σὲ μὲν ἥρπασε τύμθος ἀπ᾽ ἠελιώτιδος αἴγλης, 
πέμπτον ἐφ᾽ ἑνδεχάτῳ πιχρὸν ἄγουσαν ἔτος, 

'σὸν δὲ πόσιν γενέτην τε κακαῖς ἀλάωσεν ἀνίαις, 

οἷς πλέον ἠελίου λάμπες, Ἀναστασίη. 

602. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ͂. 

Εὐστάθιε,, γλυχερὸν μὲν ἔχεις τύπον" ἀλλά σε χηρὸν 
δέρχομαι, οὐδ᾽ ἔτι σοι χεῖνο τὸ λαρὸν ἔπος 

ἕζεται ἐν στομάτεσσι" τεὴ δ᾽ εὐάνθεμος ἥδη, 
αἰαῖ, μαψιδίη νῦν χθονός ἐστι χόνις. 

Πέμπτου χαὶ δεκάτου γὰρ ἐπιψαύσας ἐνιαυτοῦ 
τετράχις ἕξ μούνους ἔδραχες ἠελίους" 

οὐδὲ τεοῦ πάππου θρόνος ἤρχεσεν, οὐ γενετῆρος 
ὄλθος. Πᾶς δὲ τεὴν εἰχόνα δερχόμενος 

τὴν ἄδικον Μοῖραν χαταμέμφεται, οὕνεχα τοίην, 
ἃ μέγα νηλειὴς, ἔσδεσεν ἀγλαΐην. 

608. ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ ΑΠΟ ΥπΠ. ΑἹΓ. 

α.γριός ἐστι Χάρων. β. Πλέον ἤπιος. α.Ἥρπασεν ἤδη 
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ΟὈἶ ; θα, Οταξγαμη ῬοΥ νου. 

Εἰθηΐπη ογαΐ ῬδΡ ἴδ ῬΘΓ- Ομ - 51 Π}}}}8, θα τηδυῖίο 

8011, Θοίθυβ υθγο ῬΆ}185 πη 55 πηδ. 

Οὐδ Ρδίγα πο ἱπροπλαΐξ, φασὶ ουῖρυὶξ {181} 

ΤΟ ΙΒ 155ἴπηι5 Ρ] αἴο Υἱγὶ Θχ Ὁ] η18 ἢ 

600. ΒΡΕΜ. 

Μαΐυχιιβ Βαθοραΐ (6 {Π 8] τηι15,, ἱππέα Γτι8 ΔΗ βία ἐδ {- 

ΤΟΒΘΔΓΌΤΩ ΟΠ ἔπτη [Π05, Απδβίδβίδ. [π] 8, 

ΤΊΡΙ ῬΡαΐογ, ΕἶὈῚ δπηαγοβ οοηΐυχ Πδέιιβ ἕαπαϊξ, 

ΕΒ ἔογβδη. οἱ ρογέϊίον ἢΠ]δουϊτηδξ τπουξπογαχη. 

Νόοη δηΐτη ἱπέθσυ τη ΔηΠιπ ΘΟὨ δ οἰβέϊ ᾿υχέδ (οΥ- ΘΟΠΒου ἔθ ΠῚ, 

β86ἃ βϑάδοθηπθη, μοι, οοηξίποξ 6 ΒΘΡΟΪ]ΟΓΊΤΩ. 

6001. Ε]υΞΡΕΜ. 

Ηδα, θὰ, ἱγηγη ηϑΔ ΠΤ στ ΔΓ Πὰ Ὑ6 ἄπ] 6. πηδγοϊάυπη- 

ἴῃ ἔθ ἠιουίννα ΟΥ̓ αἰ γΟΓΌ Τὴ ΠΥ ΘΠῚΒ ἱπίθγογατα. ᾿. [τα] 

Εἴ 6 φυϊάθπη γαρυϊξ ἔπ} 118 ἃ 50] ΑΓ Ϊ ΒΡΙΘΠάΟΓΟ, 

αυϊηΐυτη 80 πα δ οἴ πη ΔΙΏΔΓΌΤΩ ἃσΘη ΘΠ ΔΙ ΠΙΠῚ ; 

{ΠῚ ὙΘΓῸ ΘΟΠ ἢ ΠΡΘΓῚ ΡδίΓΘΙΏ(ΙΙΘ Π18}18 ΘΧ οόθοαΥ ΠΠΟΡΓΌΓΙ ΡΒ, 

4υ θυ ΡΙ8 8016 ἰῇ] σοθα8, Απαβίδβία. 

002. ΑΟΑΤΗΙΖΞ ΒΟΗΟΠΙΑΒΤΙΊΟΙ. 

Ἑπυπδίδίμ!θ, ἀυ]οθῖα φυϊάθηι Βα 068 [ὈΓΓΊΔ ΠῚ : 568 ἴδ ΘΟΓΆΓΩ 

ΘΠΟΓΠΟ,, ΠΟΩῸΘ ἰάτὴ {{0ὶ Πα βϑαᾶγνο ὙΘΥθῸΠῚ 

βϑᾶδίέ ἴῃ οὔ : πὰ δυΐθτη Ὀ6η6- που α ΡαθοΥίαβ, 

δι, θὰ, ὙπΠ18 ΠῸΠΟ ἔδυγῶ δὲ ΡΌΪΥΪ8. 

Οὐυϊηίυπι οἵ ἀδοϊγηατη θηΐτη υἱχ- ἀββθου 15 ΔΠΠῚΙΠῚ 

αυδίοιν 56Χ 80103 υἱαϊβίϊ 50165 (165): 

ΠΟΩῸΘ ἔα ἃνὶ ἔπγοπιιβ ΟΡΘιη- [Ὁ] 1 πο ῥα 5 

αἰνιεϊ. Θυΐϊδααθ δαΐθιη ἔπϑηη ἱτησίπθπη ΔΒΡΙΟΙ 68 

ἐπ] υϑΐδγη Ῥδγοδιη δοῦυβαΐ, φαοα δ!οιη, 

δὰ ΟΡΡΙάο ἱπημη 15, Θχ βέηχὶξ ΡΟ] ΘΓ Γ ἀἸ Π5-5ρΙ πάογριω. 

003. ΌΑΝΙ ἘΧ ΡΒΕΞΕΕΟΥ. ἘΘΥΡΤΊ. 

α. ἘδΙὰ5 οϑὲ σβδγοη. ὃ. Ῥοΐϊβ τη 5. α. Βδραὶϊΐ [8}} 

Οοοἰάϊι. Οταΐὰ 65, Οσαϊϊα, ὐϑγεὲ ἴπο. 

Ῥὰν ἔτ μδοο Ραρἢΐς, 56 5011 πεπιρα ππᾶγῖῖο, 
5011, Παιηαιθ 1115 ΠΟῚ πἰδὶ Ῥᾷ ]ὰ5 Ὄγαῖ. 

᾿Ηδυυ Ζυδβ ΟῚ σϑπ οσαυιῖθ5, σομηρ  οχῖθι5 ἢΠΠ πὶ 

Οὐπ]ρῖ5 Ἔεὶρυϊς οαπὶ ϑιγσὶβ αἴθ ΘΓῸ5. 

θοο. ΕΥΌΒΡΕΜ, 

ἀε Απαείαςϊα. 

ἽΝδοῖα τμογυμι πᾶῖιγὰ δϑά ἱπηπαΐυγα βορι ἢ Γα ΠῚ 
Οταῖϊα πιογίδ] 85 ἰπίθ Απαβίδβῖθ, 

δα {101 ἀαὶ ἸΔογυ πηὰ5 μαΐθγ, ἰῃξθ χα 6 τηδυ τα ; 

Οτεάο ἐαὶ οἱ Βιγρι! ρογιϊτον 'ρ56 Ἰδου8. 

ΠΠῈ5 ΘΟΠ] ΡῈ: ποπά πὶ ἰΓαηβίνογαϊ ΔΠΠῚ : 

Ηἰὶς ἴὰ 56Χ ἅπποβ παΐδ ἀβοθπιαι αο68. 

θΟΙ. ΕἸΒΡΕΜ, 

(6 εαάεπι. 

-ππυϊηθγαβ ὑθΠ ΓῸ 5 τϑγηδηΐας Δυβία τ ἴῃ ἴα 

εΟὐδπὶ οἰϊο. οαγηΐβοῖς ἔεγγεα Π1115 ΠΥ 6Π15. 

Ναπι ἀαὶ ἰ6 ἰυπιυϊο,, ΓΑρίθΠ5 ἃ {π|Π}1ΠῸ6 3015, 

Αππι5 ἃὉ ὑπάδοϊμηο 4αϊ {0} χυΐϊῖαβ γαῖ. 
ΟΡταΐ {16 ραῖγθην ἀο]ον, οἱ σὰπὶ ραῖγα μην ἢ}, 

Οὐεῖβ ἴὰα ᾿ὰχ φυδη 50] μ᾽ 1018, Α παϑβίδβία. 
θο2. ΑΘΑΤΗΙΞ ΟΚΑΤΟΒΙΒ. 

Ναμπης ἀποααδ ρα] γα τυᾶ οϑὶ ἴδοϊθβ,, 564 ογθᾶ ἰδηΐαπ ς 
ΒΙαπάα πεὸ οὔγα ἴπο τοχ βϑάεϊ, Ἐυβίδιϊο : 

Εἰ πιοάο φιῶ νϑγπηῖβ ἥογεθαὶ Ποποῦῖθιι5 φἰᾶϑ, 

Ναπο ἴεγγ οἰηἰβ δϑί, ργείθγθδαιθ π1}1]. 

Ναπι ΠΡῸῚ, φαϊπἀεοίπιιβ Οὐ πὶ 856 Υἱχ ρᾶπάογαϊ ἃπηι5, 
ϑ6χ ἴῃ 60 5065 ργφίθυιθγα φαυδῖογ. 

Τὸ πϑὸ ΑΥΪ 50] πὶ, Π6Ὸ ΟΡΘ65 ᾿ΨΘΓΘ ρδΐθγης. 
Ουΐϊπαυΐβ, Ποία ᾿Ιςοϊ, σΟηβρί οἷς οτὰ ἴυα, 

Ὁε ἴαϊο φαδγίτων, Εαϊ μου ογαάεϊα ἔθγαπιαια, 
Ῥίοθη5., οὑπὶ ροίατ ΟΠ] 6γα ἴα 16 100 δι. 

θο3. υὐμτλνε 

ἐς βέποεγε Ῥγωζεοίογιιπι Αι δι αἰϊινι. 
ΑἸ ἴδγυς εϑὶ ΡΙαἴο ἢ Ρ] δοϊἀυιβ τηδρίβ. ΑἸ θϑία 6 
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τὸν νέον. β. ᾿Αλλὰ νόῳ τοῖς. πολιοῖσιν ἴσον. 
α. Ἱερπωλῆς δ᾽ ἀπέπαυσεν. β. Ἀπεστυφέλιξε δὲ μόχθων. 

α. Οὐκ ἐνόησε γάμους. β, Οὐδὲ γάμων ὀδύνας. 

6004. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ͂. 

Λέκχτρα σοι ἀντὶ γάμων ἐπιτύμδια, παρθένε χούρη, 
ἐστόρεσαν παλάμαις πενθαλέαις γενέται. 

Καὶ σὺ μὲν ἀμπλαχκίας βιότου καὶ μόχθον ᾿Ελευθοῦς 
ἔχφυγες" οἱ δὲ γόων πικρὸν ἔχουσι νέφος. 

Δωδεχέτιν γὰρ μοῖρα, Μαχηδονίη, σε καλύπτει, 
χάλλεσιν ὁπλοτέρην , ἤθεσι γηραλέην. 

θ06. ΤΟΥ̓ΛΙΑΝΟΥ͂ ΑΠῸ ΥΠΑΡΧ, ΑἸΓ. 

Σοὶ σορὸν εὐλάϊγγα, ἹΡοδοῖ, χαὶ τύμδον ἐγείρει, 
ῥύσιά τε ψυχῆς δῶρα πένησι νέμει, 

ἀντ᾽ εὐεργεσίης γλυχερὸς πόσις" ὅττι θανοῦσα 
ὠχύμορος κείνῳ δῶκας ἐλευθερίην. 

606. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

Πρηὺῦς, ἐλευθερίην ἐπιειμένος, ἡδὺς ἰδέσθαι, 
ἐν βιότῳ προλιπὼν υἱέα γηροχόμον, 

τύμθον ἔχει Θεόδωρος ἐπ᾽ ἐλπίδι χρέσσονι μείρης 
Υ̓ “ ,ὔ Μ' 5 , 

ὄλόιος ἐν καμάτοις, ὄλόιος ἐν θανάτῳ. 

607. ΠΑΛΛΑΔΑᾺ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ. 

ἹΨύλλα πρεσδυγενὴς τοῖς χληρονόμοις φθονέσασα, 
αὐτὴ χληρονόμος τῶν ἰδίων γέγονεν᾽ 

ἁλλομένη δὲ τάχος κατέδη δόμον εἰς ᾿Αἴδαο, 
ταῖς δαπάναις τὸ ζὴν σύμμετρον εὑρομένη. 

Πάντα φαγοῦσα βίον συναπώλετο ταῖς δαπάναισιν" 
ἥλατο δ᾽ εἰς ἀΐδην, ὡς ἀπεχερμάτισεν. 

6008. ΕΥ̓ΤΟΛΜΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΊ. ἸΛΛΟΥ̓ΣΤΡΙΟΥ͂. 

ΥἹέος ὠχυμόρου θάνατον πενθοῦσα Μενίππη 
χωχυτῷ μεγάλῳ πνεῦμα συνεξέχεεν, 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΙΜΚῈ ΡΑΤΑΤΙΝΑΕ 

ΠΌΤ ᾿ανθηθηι. ὃ. 56 πιθηΐο βθηΐθιι8 ρδΡ ΤΩ. 

α. Ἐϊ νοϊυρίαΐε ργϊνανῖ, θα ἀυθυεξ 10 ΘΓ υτηΪ8. 

α. Νοῖ πουϊξ πυιρίϊα5. ὃ. ΝΘαα6 παρ ϊαγαμη ἀΟΙΟΓ68. 

004. ΡΑΓΠΠΙ 5ΠΙΕΝΤΙΑΒΠΙ. 

1ιθοΐαχα {{0Ὶ ῬγῸ πα ρ.115 ΒΘΡῸΪΟγ θη, ὁ Υἶγσο ῬιΟ}]ὰ, 

βίγαυθγαηΐ ῬΔ]Π}}5 Ἰα οἴποϑἷβ ραγθηΐθϑ. 

ΕΓ τὰ φυϊάθιη ΘυΟΓ 5 υἱΐο δ Ἰδθόγοὶ ΠΙ ΓΗ γ δ 

οἰ αρ 51 ̓  111 δαΐθι Ἰποζαιηι διηάγδτη Ὠδθθηΐ πιθθιη. 

Ῥυοάθοθημπθιῃ δηΐμι (δία, ο Μδοθαοηΐα, ἔθ 86 ρε 1ξ, 

ΥΘΠΘΙ 18 ̓αυ θπθιη, ΤΟΥ 18 στδηἀϑουϑτη. 

, 

605. “ΠΙΑΝΙ ἘΧ ΡΕΖΈΕΟΤ, ἘΟΘΥΡΤ. 

ΤΙΡὶ Ἰοου]ατ-6 - Ρα ον -ἰαρίάθ, Ἀ]ιοᾶο, οἵ ἐπμνα]αχα δυῖρὶε, 

ΤΘαἀοιηρί ΓΔ 406 Δηϊμἅγη θη ΡΟ θ.8 ἱμρονεξ, 

Ῥγὸ θοποῆοϊο, ἀυ]οβ τηδγίδιιβ, ααοα τηουίαδ 

οἰξο-[αἴο {1 ἀρα βεῖ Ἡϊον αἴθιι. 

006. ΡΑΌΤΠῚ ΒΠΠΕΝΤΙΑΈΤΠΙ. 

Μδηβιιθίιβ, Πθου ΐθυη αηϊηιὶ ἰπἀαΐι8, δα δνδ ἀϑρθοία,, 

ἴῃ υἱΐα ἀθβεϊαθηβ ΠΠ ατὴ ἀυϊ- 56 ποι -Ῥαίγοιη-υνθαΐ, 

τυτηυ!απι ἐομοί ΤῊ ΘΟΔΟΓΙΙΒ. Οἴμπ 8Ρ6 ΤΠΘ] ΙΟγ6 αδιη- (ἀξ, 

{ΟΠ Ἰχ ἴῃ ἸΔΟΥ͂ 15, [ΠΧ ἴῃ τον ἕθ. 

6007. ΡΑΤΠΑῸ.Ὲ ΑἸΕΧΑΝΌΒΙΝΙ. 

ῬΆΎ1}18 δηποβὰ Βφγοα θ8 ἰην  ἄθη8, 

᾿ρϑὰ ἢΦγο8. Ῥγοργ ΔΓ - Οὐ απϑριιμὴ ἔα: 

οἵ βα!δα ΘοΙου ΓΟ Γ ἀθβοθμαϊξ ἴῃ ἀοτϊησμῃ ΟΥοΐ, 

βισηρίααμι οἵ υἱΐαθ σοηρυ Δ Π}- ΤΠ ΘηΒΌ πὶ ἡδοίδ. 

ΟἸηποιὴ ἀδραβία υἱοί, ἀπὰ- ἀοίθοὶ ἔ- οὐ ΟΧΡΘΗΒΙ5, 

εἴ ἀρβΠΠ ἴῃ Οτουμῃ, Ροβίψαδη παι] 5- 86 -ϑαμηρϑὶ! 

6008. ΕὔΤΟΙΜΙ ΒΟΗΟΙΑΒΤ. ΠΙΙΌΒΤΕΠ. 

ἘΠῚ δηξθοϊοιραβ-ταρίὶ τηουΐθη ἀ0] 65 ΜΟΙ ΡΡὰ 

Ὁπδ-οιπ δ᾽ α]δία τηᾶρσηο ϑρὶ γἰζατη οὐ ας, 

Ηυμπο ᾿ανθηθη). ΟἾΟΥ5 ΟΠ} 5616 ΠΊΘηΐΘ ῬΆΓΘΠ. 

Οδυάϊα ταρὶϊ οἱ. Ἀσύυρὶῖ φαυοήιο τάϊὰ νη. 

Νοπάσπι {11 οομ ιχ. Νδο πα]ὰ ΘΟὨ] 61}. 

θοά. ΡΑΌΙῚ ΒΙΠΕΝΤΙΑΒΙΙ.. 

Ηδαὰ ποὴ ἴῃ ἰπαϊαπιο,, 564 ὑνἰδῖϊ ἴῃ ἴα να ̓ δοϊ ), 

Ὑίγρο, Εἰ ὲ ΠΟ ΓΘΙ5 ΒΓΑ ἀἰθ 16 ράΓΘΏ8. 
Ταιοῖης ἴὰ 1614, την} πιᾶϊαὰ ΟΥἸ πη ηᾶ Υἱζδο 

ΕΠῸρΙ5 : δὶ 1105 τπν0Ὸ, Μαρθάοπία, 
ΤΌΣΟ ἀο]ουὶβ ἀρὶϊ, Ὀἰββοχῖο ΘΟ 6 }15 ΔΠΠΟ, 

Οὐδ ριι6}1., ῬΡΟ 5. ΠΙΟΡ 115 ἸΏ ΘΙ ἃηιι5. 

θοῦ. υὕχα Ὶ, 

δα ργα[εοίις Ατιρ τφξαίἑεπι 9... Ἰοοιις, 

διπ6 ἈΠιοάο Ἰοουλαπι ἀδ ΠΑΡ ΠΟΤ 6, 5. Π16 ΒΘΡΌ ΟΡ ῈΠῚ, 
Ῥαυρουθυβααθδ δῃϊηλαι ας ἀαϊα ἀομα ρμἱθηΐ : 

Ἠδο ππουῖῖο αἴας 1] 658. {Πα Ε01 γὴν ἴα, 
Ουοά ἀαΐα 1}} 6 Υ1ὰ5 ἴα οἷτο που ἴθι, 

θοῦ. Ῥαυχι ΒΙΧΕΝΤΙΛΆΠΙ. 

ΤῈ οἱ ᾿πρϑηΐο [Δ 0 }}158., δα νίβαια νἱἀθυῖ, 
Ουἱ βυρεγοβῖ παῖιϑ5 4ἱ 5615 ΔΊΟΥ ογαὶ ; 

86 ἴΔτ] πιο! !οΥ]5 Πα] )65., ΤΠ Θοάον δ, Βορι] ἢ νιιη}, 

ΕΟΙΙΧ ἴῃ υἱΐα ῬΔΌΡΟΥΘ., ΤΟ} 16 4061. 

θο7. ῬΑΙΙΙΑΒΑ͂Σ ΑΙΙΕΧΑΝΌΏΒΙΝΙ, 

ῬΆΥ}1ὰ δηιι5 ᾿ρϑᾶ 51:15 ΒΘ 05 ἰην ἀα,, ΘΘρῚς 
(οπβι την μθο., ἢῶγο5 αἱ ἴογοὶ ἰρθᾶ 510]. 

Εἰ 5110 8 1τπ ἀθϑοθηι δά Ἰηΐεσα τ ρηδ, 

ὔι ταῖϊο υἱϊα δυυαλιηι5 Θάυδ ἴογοῖ, 
Ἑάογαῖ αἱ νἱΐδην, ῬΘΡΙ οὐ 50 Πρ. 5 ἀπᾶ : 

αι πυχῖμῖὶ ἀδοναπῖ, ἴῃ ϑίγσα ἀθβι 1, 

θοϑ. ΕΥΤΟΙΜΙΙ ΟΚΑΤΟΒΙΒ» 

νι αἰμοινὶς. 

Ναὶ [αΐα βαὶ ἀτπὶ Ἰυσοὶ δοουῖγα ΜοηΙρμε, 
Τα στᾶνϑ βυβρίγαϊ,, 501} 1115. 1058 [αρῖς. 



ΟΑΡΠῸΠΤ ΥἹΙ.. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

οὐδ᾽ ἔσχεν παλίνορσον ἀναπνεύσασα γοῆσαι- 
ἀλλ᾽ ἄνα χαὶ θρήνου παύσατο χαὶ βιότου. 

δ09. ΠΑΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΤ. 

τ΄ Ἀττιχὸς ἐς ξυνήν με παναγρέος ἐλπίδα Μοίρης 

θυμῷ θαρσαλέῳ ζῶν ἐλάχηνε τάφον, 
παίζων ἐξ ἀρετῆς θανάτου φόδον. Ἀλλ᾽ ἐπὶ δηρὸν 

ἠέλιος σοφίης μιμνέτω ἠελίῳ. 

610. ΠΑΛΛΑΛᾺ ΑΛΕΞΆΝΔΡ. 

“Ἥρπασέ τις νύμφην, καὶ τὸν γάμον ἥρπασε δαίμων, 
ψυχῶν συλήσας τερπομένην ἀγέλην. 

Εἷς γάμος εἰχοσιπέντε τάφους ἔπλησε θανόντων, 
πάνδημος δὲ νεχρὼν εἷς γέγονεν θάλαμος. 

Νύμφη Πενθεσίλεια πολύστονε, νυμφίε Πενθεῦ, 
ἀμφοτέρων ὃ γάμος πλούσιος ἐν θανάτοις. 

611. ΕΥ̓ΤΟΛΜΙΟΥ͂ ΣΧΟΛ. ἸΛΛΟΥΣΤΡΙΟΥ͂. 

Παρθενιχὴν Ἑλένην μετ᾽ ἀδελφεὸν ἄρτι θανόντα 
δειλαίη μήτηρ χόψατο διπλασίως. 

Μνηστῆρες δ᾽ ἐγόησαν ἴσον γόον" ἦν γὰρ ἑκάστῳ 
θρηνεῖν τὴν μήπω μηδενὸς ὡς ἰδίην. 

612. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΘΛΑΣΤ. 

Φεῦ, φεῦ, τὴν δεκάτην ᾿Ελιχωνίδα, τὴν λυραοιδὸν 
Ῥώμης καὶ Φαρίης, ἥδε χέκευθε χόνις. 

Ὥλετο φορμίγγων τερετίσματα, λῆξαν ἀοιδαὶ , 
ὥσπερ ᾿Ιωάννῃ πάντα συνολλύμενα. 

Καὶ τάχα θεσμὸν ἔθηχαν ἐπάξιον ἐννέα Μοῦσαι, 

τύμθον Ἰωάννης ἀνθ᾽ “Ἑλικῶνος ἔχειν. 

618. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ͂. 

Ἐπὶ Διογένει ἀδελφόπαιδι, 

Σοὶ τόδε, Διόγενες, θαλερῆς μνημήϊον ἥδης 
Πόντῳ ἐν Εὐξείνῳ θήχατο Φρὺξ γενέτης, 

φεῦ, πάτρης ἑχὰς ὅσσον. Ἄγεν δέ σε νεῦμα θεοῖο, 
πατρὸς ἀδελφειζ πένθος ὀφειλόμενον, 

99} 

ΠΘ4ὰ6 ρΡοΐυϊξ Γαγβα8 βυτηρίο -5ρ νέα Ἰατηθηΐασὶ., 

864 5ἰπ)}] οἱ σϑιηθηᾷὶ ἤπεπη. ἰδοϊξ οἱ υἰνοπαϊ. 

6009. ΡΑΓΠΕ ΒΙΠΕΝΤΙΆΗΙΙ. 

Αἰξουβ ἴῃ ΘΟΤΩΤΉΠΠΘ πὰ τὴ 6 Θαποίδ- ἀρ θη 5. ΒΡΘΙ ῬΑΓοῦΟ 

ΔΗΪΠΊΟ πη ρᾶυϊᾶο υἱνιιβ ΓΟ ΞΘρΡΌ ΟΠ, 

Ἰυάθηβ υἱγίαΐθ διε το γ 5 τηθέιτη. β5οα ἴῃ ἸΟΠ σις ῬΎπτν 

50} βαρ ϑηξε (Α{{}ςιι5) τηδηθδΐ 50]]. 

610. ΡΑΠΠΑΡ ΑΕ ΑΠΕΧΑΝΌΒΙΝΙ. 

ΒΔΡΟΪῈ φυϊάδηη ποναιη-παυρίδηη, οἵ παρίϊας γαρυϊξ ἀεθιηθη, 

ΔΗΪ ΔΓ πὶ [Γαΐ ἐοίδηΐοιῃ ἔπ ὕδιη. [ππουξαουιὴ, 

ὕπύτχη τηδί ΓΙ τηοη απ ἀυϊηαι16-οἰ-ΥἹρῖη!! ἐππηα]ος. πη ρ] ον εξ 

ΘΟΙΏΠ 6686 5Θρο] οὐ οίαστη ὑη03 (Δοῖ5 - δὲ ἐπα] αιη5. 

Ὁ βρόπβα Ρϑηΐθθβι θα μη} απ -σϑίηθηβ,, ὁ Βροηβ6 Ῥρϑηΐμοιι.. 

Δι θογμι πιιρίϊο ἀν 165 το }1}5. 

611. ΕὔΤΟΙΜΠΙΙ ΒΟΗΟΓΠΑΒΤΊΙΟΙ 1 ΠΌΒΤΕΙΙ. 

Ὑἱγρίποιῃ Ηδίθηδη ροϑβί ἔγαίγ θη ΓΘΟΘῚΒ ΤΟΥ ΠΤ 

τηΐβογὰ τηϑῖοι ἤσουν Ποία - ἀρ] 1ο]. ἴ οσαϊψαθο. 

Ῥεοεὶ δυΐθιῃ σοιηπογαηξ απ σοην στη : οΡαΐ δηΐμῃ Ὀηΐ-- 

Ρἰογαπᾶδ υ δὰ φις Πομάτ πὶ ογαΐ ὉΠ 5. ΦΟΥἹ2}}, 

615. ΑΟΑΤΗΙΕῈ ΒΟΗΟΠΆΒΤΙΟΙ. 

Ηρα, ποὺ, ἢ διὰ ἀδείτηδιι Μαβδηι, Οἱ ΕΠ αν βέγ τὴ 18} 

Βοιηξο οἵ Ῥμανίς εΚ ἐδ, εἶς ἰοοῖξ ρυ]ν (8. 

Ῥοεογαπέ ἰοβίυαίπαπι πιο !ατηΐπα., ἀδβίογαπΐ σαπίμβ.. 

ἰδηαύδηη πηᾶ- ὕτη Τοδημπᾶ δχϑεϊποία ομηηΐᾶ. 

Αὐ ἐογβιίδη ἰθσθτη δἐδὲ ροβαδγαηΐ ἀἴσηδη ποθὴ Μαβώ.. 

αἴ ἰαπυυΐστη Τοαπης ρτῸ Ηδ]ΐοοπο ἱποοϊδηΐ. 

6013. ΡΙΟΘΕΝΙΒ ΕΡΙΒΟΟΡῚ. 

[πη Ὀίοσοπεομῃ ἴγαί 5 ΠΙ πη. 

Τίρὶ ἤπης, ο Ὀίοσθηθβ, Πογθπεῖβ το τηθηΐαπι ρα γί δ 15, 

Ῥοπΐο ἱπ Επχῖπο ροβυῖξ ΡΏγΥχ σϑηϊου, 

Πθὰ, ἃ ραΐγία φαδτη ργοσαὶ ! ἀσχὶξ δαΐθιῃ 6 πυΐαβ Ὠεῖ, 

Ῥαίτβ ἐγαΐγ' ᾿ποΐυτῃ ἀθθϊΐαμη,, 

Νέεο γενοοᾶγα δηϊπιᾶπι ρμοϊυϊξ,, Ἰυσογεὶ αὐ υἱΐγα,, 

ϑεἀ ἀοίεσογιηϊ νἱϊα ἀοϊογάια βἰπνὶ. 

θιο. ῬΑΣΓΑΡΌ,. 

Βαρῖα ἔαϊξ πυθεπβ, γταρία εϑὶ οοσαβῖο ὨΙ]. 

τὐπιθγάγιπι ἰοΐοβ ἀρϑί τς 116 ἐμ οτΟβ. 

ὕπο εχ σοηπορῖο υἱρῖπι! φαϊπάμηε 5ορι] γα 
Οεγηΐπιιϑ,: ἢἰς ὑμαϊαπηιβ φαϊὰ Πῖβὶ ρεϑιϊβ ογαὶ ἢ 

81:65, Ῥεηϊπθα σοηπηχ,, εἴ οοπιηχ ΡομΙ μοβῖϊθᾶ, 

Ὠΐνεβ ογαῖ πιυϊῖο ἔσπεγα νϑβίθυ ἈΠΊΟΥ. 

θΘι:. ΕΤΟΙΜΙ ΟΒΑΤΟΆΙ3, 

γινγὶ ΠΙμρενίς. 

Ὑίγρο βεουΐα Ἠεϊθπα οἰπὶ ἕαϊα γεοθηῖῖα ἔγαι 5.» 

ῬΙογανυ σϑηΐηο υἱοῖα ἀοίογε ρᾶγεη5. 
Ταπιυπάδι ἴδοεγε ργοοῖ : Οἵ πὶ ὨΘΠΊΙΠἶ5 δβδεῖ, 

8:ς 1Π1|8πὶ Πεγιιηΐ, σοὶ βυὰ ουΐαυθ ἴογεῖ. 

θιω. ΑΘΑΤΗΙῈ ΟΒΑΤΟΆΙΒ. 

συ ἰοπεὶ μφὸ ἀδοϊπιδηι 6} } 5 δ] σοπ!άα., ποία 

Ουξ ἴαϊτ ἀτῖς 01, Βοππα,, ΕΠ Ί4ιιῈ ῬΙασος, 

Ναβαυδηι ἰᾶπὶ οἰ Ἰ ματος πιο υ!δινΐπα., σαΥ ΠΝ ΪΠἃ ΠΕ ΙΔ ΠῚ, 

ΤΓΙΞ 5 Τοαπης ἢπῖ5 εἰ ἰϑία {0}. 

Εἰ ρυΐο 56 ἀΐδηαπι ἰθβοπ βείνογε ὑδιηοθηρο 
ὕτ παης πο τυπιυϊαπν., πο δ οομᾶ οοἰδῃΐ. 

θ1:3. ῬΙΟΘΈΕΝΙΒ, ἘΡΙΒΟΟΡῚ ΑΜΙΒΙ, 

ἐε [ναίγὶς Πἰϊο. 

Ηας {0Ὶ1, ιοσθπθβ, Υἱγ 15 τησπαπηθηΐα [αν ἘΠ τ 

Ῥοπὶϊΐ δὰ Εὐυχίπε ῬΏγΥχ ραΐθι 400} Δ΄: : 
Οὐδπι ργοουὶ μοὰ ραϊγία ὃ Πδιβ μος ουγαγαῖ, υἱ ἴγε5 

Αἀ ραδίγαμπι. ᾿ποῖα5. οατϑᾶ [τινα ὈΓΕΥΙ. 
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ὅς σε περιστείλας ἱερὴ παλάμη τε χαὶ εὐχῇ 
γείτονα τῆς μακάρων θῆχε χοροστασίης. 

614. ΑΓΑΘΙΟΥ͂ ΣΧΟΛΑΣΊ. 

Ἑλλανὶς τριμάχαιρα καὶ ἁ χαρίεσσα Λάυαξις 

ἤστην μὲν πάτρας φέγγεα Λεσδιάδος" 
ὄχκα δ᾽ ᾿Αθηναίησι σὺν ὁλκάσιν ἐνθάδε χέλσας 

τὰν Μυτιληναίων γᾶν ἀλάπαξε Πάχης, 
τὰν χουρᾶν ἀδίκως ἠράσσατο, τὼς δὲ συνεύνως 

ἔχτανεν, [ὡς] τήνας τῇδε βιησόμενος. 

Ταὶ δὲ κατ᾽ Αἰγαίοιο ῥόου πλατὺ λαῖτμα φερέσθην, 
καὶ ποτὶ τὰν χρανχὰν Μοψοπίαν δραμέτην' 

δάμῳ δ᾽ ἀγγελέτην ἀλιτήμονος ἔργα Πάχητος, 
μέσφα μιν εἰς ὀλοὴν χῆρα συνηλασάτην. 

Τοῖα μὲν, ὦ χούρχ, πεπονήχατον' ἂψ δ᾽ ἐπὶ πάτραν 
ἥχετον, ἐν δ᾽ αὐτᾷ χεῖσθον ἀποφθιμένα" 

εὖ δὲ πόνων ἀπόνασθον, ἐπεὶ ποτὶ σᾶωα συνεύνων 
εὕδετον, ἐς χλεινὰᾶς ψνᾶμα σαοφροσύνας" 

ὑμνεῦσιν δ᾽ ἔτι πάντες ὁμόφρονας ἡρωΐνας, 

πάτγας χαὶ ποσίων πήματα τισαμένας. 

018. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εὐμόλπου φίλον υἱὸν ἔχει τὸ Φαληριχὸν οὐδας, 

Μουσαῖον φθίμενον" σῶμ᾽ ὑπὸ τῷδε τάφῳ. 

616. Αλλο. 

Ὧδε Λίνον Θηδαῖον ἐδέξατο γαῖα θανόντα, 

Μούσης Οὐρανίης υἱὸν ἐὐστεφάνου. 

617. ΑΛΛΟ. 

Θρήϊκα χρυσολύρην τῇδ᾽ ᾿Ορφέα Μοῦσαι ἔθαψαν, 
ὃν χτάνεν ὑψιμέδων Ζεὺς ψολόεντι βέλει. 

618. ΑΛλο. 

Ἄνδρα σοφὸν Κλεόδουλον ἀποφθίμενον χαταπενθεῖ 
ἥδε πάτρα Λίνδος πόντῳ ἀγαλλουένη. 

019. Αλλο. 

Πλούτου καὶ σοφίης πρύτανιν πατρὶς ἥδε Κόρινθος 

κόλποις ἀγχίαλος γῇ Περίανδρον ἔχει. 

620. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤΙΟΥ͂. 

Μήποτε λυπήσῃ σε τὸ μή σε τυχεῖν τινος, ἀλλὰ 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΟΙἍ ΡΑΤΑΤΙΝ, 

{πὶ [6 σοΙηροϑί πὶ β58ογὰ Δ η θα  π6 οἵ ργθοδ 

υἱοίϊηυχῃ οδίογαμῃ Ἰοσᾶνὶξ Ομογθϑ. 

6014. ΑΟΑΤΗΙ ΒΟΗΟΙΠΑΒΤΙΟΙ. 

ΗΘ] Δηΐ5 [6] 1οἰβϑί μηδ οἵ γθηυϑία Πδιηηαχὶβ 

ογδηΐ συϊάθιῃ ρδίγι ᾿πηηἃ 1,650 10 δ ; : 

ἀυδηᾶο ἁπέθιη Αἰ(1ο8 οα πὶ Πᾶν 118 ἢ Ὸ ΔΡΡΙ]βι185 

ΜΥΓΠΘΠ:ΡΟΓ πὰ ἰογγἂπὶ γαϑίαυϊξ ΡΔΟΠ 65, 

ῬᾺΘΙ τιμὴ 806] 6ϑίο δ β᾽ [- ΔΊΟΥ : (ΟΥ̓ 6 σΟηϑΟΓΐΘ8 

ἰηΐογίδοϊς, (απ αδτη 1188 50 ροΓ-νΠ- ΠΟΙ ΓΌΓΙΙ5. 

Ηῶ γϑὸ ΡῈ Ἔρωὶ Παθηΐ Ἰαΐδτη ἀηᾶδηὶ (ΓΘ ΔΉ ΕΓ 

οἱ δᾶ ἀβροῦδῃὶ Μορϑορίδῃι). ουοαντθυιηΐ: 

80 ΡΟρΡυ]ο παποίαγιῃξ ποία [δοίμογα ῬδΟμοίϊβ, 

ἄοηδο δυτὰ ἴῃ Ππιποϑίυτῃ ἰδίατη ἀθέινθαγίηΐξ. 

Τα]ο5 φυϊάθῃι, ὁ ΡΟ ὦ, ἸΔ ΡΟ 5- ΘΧ ΔΗ 88Ε18.: ΓΌΣΒῈ5 δι- 

γοηϊβίϊβ,, οἵ ἴῃ ἰρβὰ Ἰδοοί 8 ἀοίαποίῳ : [πὶ ἰῃ ρῬαίγτη 

ΒοπυμΏ4.6 ἸΔΡογμ [οἴ η- ΟΡ βΕ15, φαατη ᾿αχἕδ ἔμ] 1) 

ἀογτηϊδϊβ, ἴῃ ργ οἰ ατὶ πο πατηθηΐατη ρα ΟΡ  [ΟΟΠ ἢ ΠΡῸΙΠῚ 

οαπαπΐξ δυΐθπι δάπο οὐ ποῖ ΠδηΪΠλ85 ΠΟ πᾶ5, 

Ρίγί οἵ δοπ᾽ σία ᾿Π} Υἃ5 Τα - αἰ 85 -ϑυηξ, 

δ1Ὁ5. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Ἑυχπηοὶρὶ ἀἰοοίαμι ΠΠ ατὰ μαθοΐ ῬΠ ΔΙ υοαη 50] ΠῚ, 

Μυβδυμη οχϑίϊ ποία ἢ ΘΟΓΡῚΒ. 58 ΒοΟ {πηι}. 

610. ΑΨΚΙΌΏ. 

Ηἰο Τὐπυχὴ ΤἼΘΡδησπ Θχοορὶξ ἴουγὰ ΠΟ 

Μυβῶ ὕτδηΐτ ΠΠΐα τὰ ῬΌ]ΟΠΓἃ-ΟΟΥΟ ἢ: ΟΟὨΒρΙ οστρ. 

617. ΑἸ}. 
[εἰ] νουτμξ 

ΤὭΓΔΟΘΠῚ ΔΌΓΘΔΠ.-᾿ὙΓδΠ)-σοΓθηΐθιη ἢΐο ΟΥΡ θὰ Μιιβέ 86-- 

4ᾳσπηὴ οοοἰ αἴ Δ] 6: ΟΡ 8}}8 ΤΡ [6 Ρ Γατηδηΐΐ ἰδοι]ο. 

6018. τὺ. 

Ια π βαρ᾽ οηΐο μι ΟἸΘΟθ πὶ δχϑεϊ ποίαν Πσοί 

δὸς ρδίνϊδ Γιἰπατι8 γηδγὶ ΘῈ ρ Υθΐ 69, 

619. ΑΓΙυ. 

Ὀιν ἀγα} οἵ βαριθηξ ΡυἸποῖρθιη μία θοὸς ΟΟΥἸ Π|5 

ἰη-ϑἴητι ΠλΔυ} -ῬΓΟ ΧΙ μη 6}} 5 ῬΘΥΙΔη γι Πα. 

020. ὈΙΟΘΕΝΙΒ. ΓΠΑΈΆΤΙΙ. 

Ναηααδηη ἀο]θαΐ 01 [6 ἤθη δί(ρ 580. ἀφ, 5οα 

564 "θδηθ, πιπῃϊ τη αιιοά ἴ6 ΡΥ ΘΟ 5416 τη 118 

ΟἼΡβ6 ᾿δαϊουιιμν μλ ἰδὲ δά ἰρ6 σἤΟΓΟβ. 

θιῦ. δὲ ιξαο. 

Μύυϑβῶι οἴποιεβ, ΕΧΠΊΟΙΡΟ ραΐγο ογθαιΐ", 

ΗοὸΟ οἴδιιδο8 ἱπηλι]ο ἰδ ἃ ῬΏΑΙ θυ Ι5 Παἰγεῖ, 

.βι8. ε 1ϊπο. 

ἹΜογίυϊι5 ἤθὰ τθριταν 1πι5 μὰς 16] 16 βΘρυ]ίι5, 

Π|6 οογοῃαίῳ πἰπ5 Τναηΐῳ. 

617. δὲ Ονρίιεο. 

Ααγαίφ ἀομηίηιιηι ἢ4}5 Πἴο ροβιιθΡὸ Οδπηθθης 

Οοοἴβιπι ἢ Δηγη}15 ΟΡ δὰ ΤἬγαρα 70 ν]5. 

6:18. 71 Οἰφοὐμὶ φορείείινο. 

Οοτάδ νἱρυηι βαρ θηΐα διυα οἰ νθηλ ΟἸ ΘΟ ε 1} 
Ἐκβιϊποίαν μ]ογαῖ Γ1η405 Δ᾽ απ Πᾶ ΠΙΔΙ 5. ἸΑ 



ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

᾿ τέρπεο πᾶσιν ὁμῶς οἷσι δίδωσι θεός" 
καὶ γὰρ ἀθυμήσας ὃ σοφὸς Περίανδρος ἀπέσδη, 

οὕνεχεν οὐχ ἔτυχεν πρήξιος ἧς ἔθελεν. 

621. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ἐνθάδ᾽ ἐγὼ Σοφοχλῆς στυγερὸν δόμον "Αἴδος ἔσθην 
χάμμορος, εἴδατι Σαρδῴῳ σελίνοιο γελάσχων. 
Ὡς μὲν ἐγὼν, ἕτεροι δ᾽ ἄλλως" πάντες δέ τε πάντως. 

622. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 

Βόρχος ὃ βουποίμην ὅτ᾽ ἐπὶ γλυχὺ χηρίον εἷρπεν, 
αἰγίλιπα σχοίνῳ πέτρον ἐπερχόμενος . 

εἵπετό οἱ σχυλάχων τις ὃ χαὶ βοσὶν, ὃς φάγε λεπτὴν 
σχοῖνον ἀνελχομένῳ χραινομένην μέλιτι" 

χάππεσε δ᾽ εἰς ᾿Αἰδαο" τὸ δ᾽ ἀτρυγὲς ἀνδράσιν ἄλλοις 
χεῖνο μέλι ψυχῆς ὥνιον εἰρύσατο, 

628. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ͂. 

ἽἝλχε, τάλαν, παρὰ μητρὸς ὃν οὐχέτι μαστὸν ἀμέλξεις, 
ἕλκυσον ϑστάτιον νᾶμα καταφθιμένης" 

ἤδη γὰρ ξιφέεσσι λιπόπνοος" ἀλλὰ τὰ μητρὸς, 
φίλτρα χαὶ εἶν ἀΐδη παιδοχομεῖν ἔμαθεν. 

624. ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

ἜἜῤῥοις, Ἰονίοιο πολυπτοίητε θάλασσα, 
νηλὴς, ᾿Αἴδεω πορθμὲ χελαινοτάτου, 

ἣ τόσσους χατέδεξο. Τίς ἂν τεὰ, χάμμορε,, λέξαι 
αἴσυλα, δυστήνων αἶσαν ὀπιζόμενος ; 

Αἰγέα χαὶ Λαδέωνα σὺν ὠκυμόροισιν ἑταίροις 
γηΐ τε σὺν πάση βούξας ἁλιῤῥοθίη. 

625. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ. 

Εἰδότα κἠπ᾽ Ἄτλαντα τεμεῖν πόρον, εἰδότα Κρήτης 
κύματα χαὶ πόντου ναυτιλίην μέλανος, 

Καλλιγένευς Διόδωρον ᾿Ολύνθιον ἴσθι θανόντα 

ἐν λιμένι, πρῴρης νύχτερον ἐχχύμενον, 
. . Ὁ τ ᾿ 7. “' 5 , ( δαιτὸς ἐχεῖ τὸ περισσὸν ὅτ᾽ ἤμεεν. ᾽Λλ πόσον ὕδωρ 

ὥλεσε τὸν τόσσῳ χεχριμένον πελάγει! 
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Ἰεθΐδγθ οὔθ οτηηἶπο 485 ἀοπδΐ ἀοι8 ; 

οἰθηΐπη ΤΩ ΟΤΟΓΘ-Οοποδρίο βδρίθηβ Ῥουϊαηάοι οχβίηοία8- 68, 

ααοά πο δἰ σοὶ! βοοριιὴ 46 πὶ γο]εραΐ. 

6021. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Ηἴὸ 6θῸ 5 ρ!ιοο165 θχοβαῃὶ ἀογημτη Ῥ]αἴοηἶβ ᾿ηΐγανὶ 

ἰῃίθ!χ, δϑὰ βαγάοηϊο δρίαβδίγὶ τ άθηβ. 

1.4 φυΐϊάδπι ορο, 8}}} δ ΓΘ Τὴ ΑἸ ἐ[6}, ΟΠ ΘΒ ὙΘΙῸ ΟΠΊΠἷΠΟ. 

022. ΑΝΤΙΡΗΙΠῚ ΒΥΖΑΝΤΙΗΙ. 

ΒοΙΌΜα5 ὈῈ ΒΡ! οι5 ἀαπι δ ἀυ]ΟΘτὴ ἔάνιπη }ο δ) εἶτ) Γ6 Ρ- 

ἰηδορδβϑϑιη ἔΠ6 ΓΌΡΘΙῚ ΔΘΟΘΠ6Η8, [[ἀτοΐ, 

Βοαυθθαΐαν Θαπὶ σαπατη ὑ} 18, (αἱ οἔ θουο8 δοφιοδαίΐι". 

[ἀπο τοίγδοίο ἢΠἸ πὰ πΊ6}}6 ; [8 δάδαϊξ ἐδηπθιι΄ 

80 ἀδοίαϊξ ἐϊ 6 ἴῃ Οτεὶ βθάθιη. ΕἘῤ φιροαᾶ ΟΠ] σογθ- ποη-6ϑὲ 

{Ππὰ Π16] ἐρ86 υἱΐα σθῆδὶθ αἰέναχ ἐ- 5:0]. [νἰγ 15 8115, 

623. ἜΜΙΠΙΑΝΙ. 

ΤΥΔΠ6, Γηΐ861}16, ἃ τηδίνθ {πὶ ΠΟΠ- ΔΙΊ] 18. Τ]ΔΙΓΔΙΩ 

{Γ8}}6 ΠΟΥ 55 Πἅ τὴ βοδία γἰρίηθμη ΠΟ θη 15. : [ΘΙ]  ὈΪ5, 

ἦτ δπΐπη μοι -ο᾽δάϊοβ ἀθοἰ [-ϑᾶτη- 5ρ εἰ π5; 56 ἃ τί 8 

ΔΙΏΟΥ οἰ πι ἴῃ ΟΥΟΟ ΒΟ ΡΟ] ΘΠ. -ουγαγο αἰ αἰ οἰξ. 

624. ὈΙΟΏΟΕΙ. 

Ῥογρᾶβ, [οπἱϊ ροηπίξ ὁ πα] - οΥ Β1}]6 Τηᾶγο, 

τη 56 ΟΥ̓, ΟΥΟΙ ἐγθία πη πὶ σου νηΐ, 

«αυοὰ ἰοΐ-Πομηΐη65 Ὠδιιβίβεϊ. Οΐβ ἕπα,, ἰη(ο!χ,, αἰοαΐ 

οὐ] 18- αοΐα, Γι ΒΟΓΟΓΌΓΩ ἰδίυτη ἱπί 68 ἢ 

ΖΈδουμ οἵ Πα θομθπη Οὔτ Οἰζο-ΤηοΥ 15 5003 

ΒΑΥΪΔῸ6 στὴ οἵηηὶ ἀδυουϑεϊ ὑπ ἀγα - οβέω, 

6025. ἈΝΤΙΡΑΤΕῚΙ͂ ΒΙΌΟΝΗ͂Ι. 

Ῥοείΐαμη οἱ δὰ Αἰδηΐθιῃ ὑϑάᾷὰθ βθοδγο ἰγοίσμη, ἀοοΐαμῃ 

Παυοίαϑ οἵ Ροπίϊ παυϊσαϊ ποι ηἰσυὶ, [σγϑέςθ 

(Δ σθηῖβ ΠΠατα Ὀϊοάογαχῃ ΟἸγπἰΒίυμη 5610 τηουζα τι 

ἴῃ Ροτία, 6- Ῥγοστα ποοίᾳ ργοϊαρϑυια, 

ἄαρίβ [θὲ Βα ρδγυδοιηι ἄστη ουοτηθυαΐ. Ηρα φυδηΐυ]α δα υὰ 

Ρδγαϊαϊξ υἱσατῃ ἰδηΐο ργΟθαἔα πη ΤΉΔΕῚ ! 

θ21:. ἸΝΘΕΕΤΙ, 

εἶα δορ]ιοοίε. 

Ἡΐϊς πηῖβου μθὰ ϑορἤοο 65 ἰηΐγανὶ Ππηῖηα 1115. 

81 ραϊιάδηβ ἃρῖο ϑαγάοιπι εἰ 6 }}1}6 Υἱβὶ., 

Ηξος πηθὰ ΠΊΟΥΒ : 8115 ἃ]1ὰ δὶ : αἰΐχιια οπΊΠθι15 Θϑὶ Π]ΟΓ8. 

θ52. ἈΝΤΙΡΗΙΓΙ, 

Βοτοδυ ἴα π8 ροίθηϑ βχοεΐβα σου πη πᾶ ΠΡ Ὶ5 

Τ0αὲ 10] ροβίϊοβ ἀββρο αγα ἴανοϑ. 
Ασππεπιὶ ἀοπηϊπί αι οομγ65 ἰὰ ἢν Π16}16 πιδἀθηΐθῃΣ 

ἈΡγοϑβὶϊ γεβῖϊην ἀθηΐε υόσγᾶρα ὉδηΪ5. 
Τὴ ϑιγρίοβ οδάϊὶ 116 βἰπυβ, ἰπἰδοΐααιιθ οὐ ποι 15 

Με ]α ρυΐαβ υἱΐα ργοάϊσιιβ ἐπιρία γείεσγι. 

θ53. ἘΜΊΙΓΙΑΝΙ. 

ϑιισ6 ΠΉΪ5ΘΡ ΠυΠΠυδη τι ροβί ἂς ροΟυΪἃ 80668 ; 

Οἱεΐπηα ἃ} ἐχαπίμηο σοῦροΓ ροοΪὰ ἔγΆ}16, 
Εχϑρίγανυ!ς δπΐπι πὶ βαθοα : 564 ν6]} ἃ} ΟΥ̓ΟΟ 

Τηΐαπίθπι ΠΟΥΪΐ ράβοογα ΠηᾶῖΓ 5. ἃΠΊΟΥ, 

θ24. ῬΙΟΡΟΒΙ. 

Ιομΐτπὶ ρα 5, Ὠ}Ι5ΘΓΈΘΟΘἢ5. Π}ἘΠ|5 πιὰ, 

Ττα]βοῖιι5 ἴα ς}}15 Π1115. ἃ4 αἰγὰ νὰ ; 

ΝΌΡΙΪΕ ἰοὺ ἀαπηηῖβ. Οὐἷβ Θηΐην οπιπῖα πηθη ἴθ ΚΓ ΝΟΥ ἢ5» 
Ουοι ἀδάενῖς ᾿ποῖτι5, ΠΟ ΠΝ ΘΠΙοΓα 6 αιθαὶ ἢ 

Ναηο οἰίϊδηι 160, οᾶΓ5 ΘΟΠΝ αἴ τ15 ΔΠῚΪΟΪ5., 

Οεοϊάϊι εοςε, ἰαἷ5 οαπὶ Γαΐ ΠΊΘΡ5Η5 ἃΠι}18, ᾿ Ἢ 
“Ὧν. 
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026. ΑΔΕΣΠΌΤΟΝ. 

᾿Εσχατιαὶ Λιδύων Νασαμωνίδες, οὐκέτι θηρῶν 
ἔθνεσιν ἠπείρου νῶτα βαρυνόμενα, 

οὔ τοι ἐρημαίαισιν ἔτι πτοιεῖσθε λεόντων 
ὠρυγαῖς ψαμάθους ἄχρις ὑπὲρ Νομάδων, 

φῦλον ἐπεὶ νήριθμον ἐν ἰχνοπέδαισιν ἀγρευθὲν 
δέσμιον αἰχμητὰς Καῖσαρ ἔθηχ᾽ ἐν ὀπαῖς" 

αἱ δὲ πρὶν ἀγραύλων ἐγχοιτάδες ἀχρώρειαι 
θηρῶν, νῦν ἀνδρῶν εἰσὶ βοηλασίαι. 

627. ΔΙΟΔΩΡΟΥ. 

Ἡμιτελῇ θάλαμόν τε χαὶ ἐγγύθι νυμφικὰ λέχτρα, 
χοῦρε, λιπὼν ὀλοὴν οἶμον ἔδης Ἀἴδου" 

Θύνιον ᾿Ἀσταχίην δὲ μάλ᾽ ἤχαχες, ἥ σε μάλιστα 
οἰκτρὰ τὸν ἡδητὴν χώχυεν ἠΐθεον, 

“Ἱππάρχου χλαίουσα χαχὸν μόρον, εἴχοσι ποίας 
μοῦνον ἐπεὶ βιότου πλήσαο χαὶ πίσυρας. 

6028. ΚΡΙΝΑΤΟΡΟΥ͂. 

ἮἨρνήσαντο χαὶ ἄλλαι ἑὸν πάρος οὔνομα νῆσοι 

ἀχλεὲς, ἐς δ᾽ ἀνδρῶν ἦλθον ὁμωνυμίην᾽ 
χληθείητε καὶ ὕμμες ᾿Π ρωτίδες" οὐ νέμεσίς τοι 

᾿ρξείαις ταύτην χλῇσιν ἀμειψαμέναις. 
Παιδὶ γὰρ, ὃν τύμόῳ δίης ὑπεθήχατε βώλου, 

οὔνομα καὶ βορφὴν αὐτὸς ἔδωχεν ΓΕ ρως. 
Ὦ χθὼν σηματόεσσα, χαὶ ἣ παρὰ θινὶ θάλασσα, 

παϊδὶ σὺ μὲν χούφη χεῖσο, σὺ δ᾽ ἡσυχίη. 

629. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Ἦ χθαμαλὴν ὑπέδυς ὃ τόσος χόνιν; Εἰς σέ τις ἀθρῶν, 
Σώχρατες, “Ἑλλήνων μέμψεται ἀχρισίην' 

νηλέες, οἱ τὸν ἄριστον ἀπώλεσαν, οὐδὲ ἕν αἰδοῖ 
δόντες. Τοιοῦτοι πολλάκι Κεχροπίδαι. 

0680. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΊΊΙΟΥ. 

Ἤδη που πάτρης πελάσας σχεδὸν, « αὔριον » εἶπον, 

« ἡ μαχρὴ χατ᾽ ἐμοῦ δυσπλοΐη χοπάσει ». 
Οὔπω χεῖλος ἔμυσε, χαὶ ἦν ἴσος Αἴϊδι πόντος, 

καί με κατέτρυχεν χεῖνο τὸ χοῦφον ἔπος. 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΙΔῚ ΡΑΙΑΤΙΝΑ 

0206. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Ἐχίνθιη!ξαίο8. Τὐ γα ΝΑϑδι 405, ποθὴ 8πι ὈΘΙΠ ΔΓ ΠῚ 

ΒΟΡ] 5. ἐου - Ομ Πρ η 8. ἄογβὰ σγαγαΐδ, 

ΠΟῊ 586 ἴη -ἀΘβθυίο-ϑοηληΐθ8. ΔΙΊ 18 ΘΧΡΑ 5018 ΘΟ ΠΤ 

ΤῸΡΙ [8 ΔΓΘηΔ5 ἸΒ6Ὲ6 Ὁ] Γὰ ΝΟΠΊΔΑΊΠΙ, 

ϑοηΐθηι ροϑίαιδη) ̓ ΠΠΠΊΘΡΔΠῚ ἴῃ ΘΟ ρα 5 ὀαρίδπι οἱ 

Υἱποίδηη ΤΟΥ 115. Οδοϑδν Ροβαϊί ΡῬΌΘΓ ἴῃ ὀδΥοἶΒ : 

β80ἃ τθὶ Ῥυΐα8 δυαηΐ ἀργοβέϊατη οα ΡΠ 8: ΡΙ6 πα σα πη 
ΓΟΓΑΙ ΠῚ, ΠΟ ΥἹΓΟΡΠῚ 50} ΔΡτηΘηΐδΡ ἃ - ῬΡαβοιιᾶ. 

027. ὈΙΟΌΟΒΙ. 

ΒΘ ρου δοΐαχῃ {μι ] πὰ π οἵ ργΓΟΡ Πα Ι105 Πρ ασιι, 

Ὁ ᾿πυθηῖβ, γο αἰ δε! -οὲ ἐαποϑίδμι υἴδιὴ ἰνἰδε Οὐοὶ, 

ΤὨγείαμι Αϑίδοθηδγη Ὑθ᾽Ὸ γ]ὰδ ἃ ΠΧ 8}, {δ ἴδ τη χῖ ΠΘ 

ΠΣ ΒΟΓΔ ΘΙ Γον ρα ον αΐονα!άσμι ἤθους ανθπθιι, 
ἩΙρΡΡΑΓΟΝ ΡΙΟΓΔἢΒ τη] υγὴ (ἀΐπιπι, Υἱρὶ ΠΕ ΤΉ 5565 

τδηΐαμ ροβίψαδιη υἱξὸθ ἱτρ] ου βι οἵ φυδίξαον. 

628. ΟΒΙΝΑΘΟΒΖ. 

ΑΡπορᾶγαῃηΐ οἱ αἰ: ϑααμη ΡΥ 5. ΠΟΙΏΘῺ ἰηβα 

ἱῃρ] σία, ἱπ4 16 ΨΙΌΓ Ὑϑηθυτηΐ ΘΟΡΠΟΙΏΘΗ : 

γοοθη πὶ οὗ γο8 Απιαίουϊοθ. ΝΌΠ] βᾶπὸ ἰηνίαϊα ον ὲΐ 

Οχῖϊβ βᾶπο Δρρο] αἰ οηθμι ῬΡΟΥπλ ΔηΡι18. 

ῬαΘΙῸ Θηΐπη, ἸιΘ τ ἔπγηι]ο αἰνίπορ ΒῸΡΡΟϑι βΕ15 ρἸοθ, 

ΠΟΙΏΘΗ οὗ ἐὈγΠᾶτὴ 'ρ86 ἀράογαΐ ΑἸΠΟΥ, 

Ο {6]1}8 ΒΡ. ]οΥ5- τοίου οἵ ὁ [υχία ᾿ξ ξιι5 τηᾶγο, 
ῬαθΙο {ὰ ΄υϊάδπι 518 Ἰου18, ἴὰ Ὑ61Ὸ «αϊθίθγω. 

029. ἈΝΤΙΡΑΤΆΉΙ. 

Αἢ ΠΌΤ ]Θ ΠῚ 50 1511 τὰ ἔδηΐι5 ΡΟ] ΘΥΌ Τὰ ἢ Τη (6 ΔΙ Παΐ5 οὐιι- 

δοογδΐθβ, Οὐ ΟΟΓ ΠῚ ΟΠ] ΡΒ βία ΕΠ δι ; [1ο5-οη οΐδη5, 

οὔοσὶ, φαΐ ορίϊπηιιι ρου ἀθυπηΐ, μοὴ φαϊἀαδι ρυάοτὶ 

{γἱθαθηΐ68. Τ 165 Βέρθπυ 6 Ὁ Οδοορί δ. 

030. ΑΝΤΙΡΗΠΠ ΒΥΖΑΝΤΊΙ. 

δάτη ἴθ γα ραίγιδθ δ ργορὶ ΠΤΌΔ 8 ΡΙΟΧΪ 16», « ΟΥΔΒ », αἶσδ- 

« Ἰοηρᾷ τη ἱ ἱπ 6} 1χ- παν σαί!ο Ππθη ΠΡ θΪζ.» ἰ[θδ1), 

Νοπάμμπι ἸΔΐατη να -οἰδαβιιμ, οἱ [δοίι5-6 δ ρὰν ΟΥΟΟ ροη- 

οἵ τὴϑ οοηίγι νι 11 16 ν]8 υοχ. [{π8, 

627. ῬΙΟΒΟΆΙ. 

Νοη θδη6 ρεγίθοϊα ιν {Ππ] πλὰπὶ Ἰθοϊαιηι6 [ρα] 6 ῃὴ 

ΤΠ 415, οἵ 18 ΟΥΟΙ Υ]5ΟΓῈ ΤΟρτᾶ, ΡΌΘΙ, 

ΕἸδὶ τοΐβου ἰῃ ἀυ]οὶ ταρίαηι 6 ἤονα ᾿υνθηΐα 

ὙΒοηΐι5, οἱ ἀυ}}5 Ρ] ΠΟΙ "0.8 Αϑβιδοῖα 
ἩΠρΡΡδγομπι πιδεσαπάα νοοαῖ, νἱοθϑιπηα υἱ 

Οιὐυῖαααθ οὐ ΠἸΘ5815, ΘᾺ ΠῚ ΠΙΟΓΘΙΘΓΙΒ., ΘΓΑΪ, 

628. οκίνάθομα. 

Μαυΐανῖῖ ἤοπ πᾶ β8{1ΠῚ ΡΥΪτ15 ᾿Π50}ἃ ΠΟΙΏΘῊ » 
Ἐχ Βοπιΐηυπι ἀϊοὶ ποπηΐμα ρα πιαρίϑ. 

Ιδῖυα διὰ ΘΧθμιρ] πὶ νῸ5 πὶ υοαια Ἐγοι465 δίς, 

ΟΝΟΝ δεῖς ἰο γ 015 ᾿μυ  ἀἸοβιιβ ΠΟΠΟΓ. 

ΝΆΠ) ῬΆΘΡΟ ργϑ]γεὶ Π}ῖ8ὲ οὐ β] εἶα ΒΘρΌ ον ιμα,, 

τ᾽ ἀδάογαι ΟΡ, 510 ΖΘ 6. ΠΟΠΊΘἢ ΑΠΊΟΥ. 

Οϑ5ἃ ἴδβθηβ [6 }}5., οἵ ργοχίπια {Π10}18 ἀπάα,, 
Ἐβίο Ἰ6ν15 ῬυΘΙῸ ἴπ, ΓΟρῸ,, ἴπαιι6 5116. 

629. ΑΝΤΙΡΑΤΕΆΙ, 

εἰ ϑοοναΐε. 

Οὐδηι}}}ὰ φαδηίαβ 5} ἢυμλο Ἰαοοῖ ! οππηΐα ΟΥθοο3 
ϑϑοῦϊα ἀθιηθηΐθβ ϑοογαῖθ ἰθϑὶθ ργΟδηϊ. 

Οριπιι5 οϑῖ ΠΟΙ Ϊ ΠΙὨ ΠΊΟΥῚΪ ἀδίαιβ,, ἃἱ ΠΙΠἢ ΟΥΌΟ, 
Ῥροοδιϊβ ΟΓΘὈΤῸ (8118, ΘΟ ΌΡΙ 8. 

θ30. ΑΝΥΙΡΗΙΙΙ. 

ΤΙ Θθᾶπι ραῖ γᾶ πὶ ρου υθοῖι8 ᾽8Πι ΡΙΌΡΘ , Πποβίθι 

Οἴὰ8 οδρίδὶ ἤμθπὶ ΡῈ Ρ ἔγοῖα Ἰοηρᾷ [00 1. 
ΥἹἱκχ ἰαθγὰ οἷδιιβ ἃ πηϊῃὶ : 5 110 πιαγο πἰρτίμ5 ΟΥΟΟ 6ϑξ Σ 

γοχάιιο πὶ υἱϊα οομβ. 10 114 ὈΡαν 5. 



ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΓΤΟΒΑΙΙΑ. 

Πάντα λόγον πεφύλαξο τὸν αὔριον" οὐδὲ τὰ μικρὰ 
λήθει τὴν γλώσσης ἀντίπαλον Νέμεσιν. 

6831- ἈΠΌΛΛΩΝ ΙΔΟΥ΄Ψ 

Ἦν ἄρα Μιλήτου Φοιδήϊον ὅρμον ἴχησθε, 
ο λέξατε Διογένει πένθιμον ἀγγελίην, 
παῖς ὅτι οἵ ναυηγὸς ὑπὸ χθονὶ χεύθεται Ἄνδρου 

: Δίφιλος. Αἰγαίου χῦμα πιὼν πελάγευς. 

632. ΔΙΟΔΩΡΟῚ.. 

Κλίμαχος ἐξ ὀλίγης ὀλίγον βρέφος ἐν Διοδώρου 
χάππεσεν, ἐχ δ᾽ ἐάγη χαίριον ἀστρά γᾶλον, 

᾿ δινηθεὶς προχάρηνος. ᾿Επεὶ [5 7 ἴδε θεῖον ἄναχτα 

: ἀντόμενον, παιδνὰς αὐτίχ᾽ ἔτεινε χέρας. 

Ἀλλὰ σὺ νηπιάχου δμωὸς, χόνι, μήποτε βρίθειν 
ὀστέα, τοῦ διετοῦς φειδομένη Κόραχος. 

633. ΚΡΙΝΑΤΌΡΟΥ. 

Καί δ᾽ αὐτὴ ἤχλυσεν ἀχρέσπερος ἀντέλλουσα 
Μήνη, πένθος ἑὸν νυχτὶ χαλυψαμένη, 

οὕνεχα τὴν χαρίεσσαν ὁμώνυμον εἶδε Σελήνην 
ἄπνουν εἰς ζοφερὸν δυομένην ἀΐδην. 

Κείνη γὰρ καὶ κάλλος ἑοῦ χοινώσατο φωτὸς, 
χαὶ θάνατον χείνης μίξεν ἑῷ χνέφεϊ. 

684. ἈΝΤΙΦΙΛΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ͂. 

Νεχροδόχον χλιντῆρα Φίλων ὁ πρέσόυς ἀείρων 
ἐγχλιδὸν, ὄφρα λάθοι μισθὸν ἐφημέριον, 

σφάλματος ἐξ ὀλίγοιο πεσὼν θάνεν᾽ ἦν γὰρ ἕτοιμος 

εἰς ἀΐδην, ἐκάλει δ᾽ ἢ πολιὴ πρόφασιν" 
ὃν δ᾽ ἄλλοις ἐφόρει νεχυοστόλον, αὐτὸς ἐφ᾽ αὑτῷ 

ἀσχάντην ὃ γέρων ἀχθοφορῶν ἔλαθεν. 

᾿ 

635. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ναῦν ἹἹεροχλείδης ἔσχεν σύγγηρον, διμιόπλουν, 
τὴν αὐτὴν ζωῆς χαὶ θανάτου σύνοδον, 

πιστὴν ἰχθυδολεῦντι συνέμπορον. Οὔτις ἐχείνης 

905 

ΟΥ̓ΏΠΘΙῚ ΒΘΓΤΊΟΠΘΙῚ οΥ 6 ΒΔΌΘΗ ΘΙ « ΟΓΔΒ » : Π6 Ρᾶγγὰ 4υ ὉΠ) 

Ἰαΐθηξ Ἰΐησαο ἰη δβέδμη ΝΘΙ Θ᾽. 

031. ΑΡΟΠΒΟΝΙΘΡ ΕΞ. 

ὅατὰ 8ῖ Μ|ϊοῖὶ ΡΟ θαμὰ δα -ρογΐαμῃ υϑηθυ 5. 

ἀϊεϊία Τϊορσθηὶ Ἰαοξαοϑαμη παποίαμι, 
ΡΘΓιτη 50 ἰοοΐ οὐ 5 παιίγασατη 58} ἔθετὰ ἰθοὶ ΠΟΥ 

ὈΙΡ απ, Ἔρεὶ Πποΐαμα 4αϊ-ὈΠ01ξ Ρομΐ, 

032. ὈΙΟΌΟΒΕΙ. 

5681 δΧχ ρᾶγγὰ Ῥᾶγυτβ ἰηίδηβ ἴῃ ὨΙοάονὶ ἀ0η10 

ἀδεϊάϊξ, οἵ ἔγοσιξ- 5101 θέ! 6 Ὁ συ θγᾶτη, 

γοϊαξαίιβ ργοορβ. ὕὉθὲ γόγὸ υἱάϊξ ἀἰνίπιυιμι ἀουΠΌΤΩ 

ἀοσυγγοπίθμῃ, ῬΌΘΥΠ65 ἢΠ|οο ἑοπἀοθαΐ τηδη8. 

56α ἴὰ ἰηΐδηξ 5 [ἀγη]}, ὁ ΡῸΪΥἾ5., ΠΟΙ -ὈΠΩΌΔΙΩ ΡΓΘΠΊΘΓΘ 

οὐδᾶ, ὈἰμηΌ]Ὸ ράγοθηβ Οογδεὶ. 

038. ΟΕΙΝΑΘΟΒ Ε. 

Αἴφαδ ἰρ88 ΟΒΟΌΓΑΥΕ.56 ΡΥ ΪΠῚΟ ὝΘΒΡΘΟΥΘ ΒΌΓΘΘῺΏΒ 
[μππηᾶ, Ἰπεΐατῃ σαππὶ ποσί νϑίδηβ, 

«υοα γνοημβίδηη σορποτη πο πὶ υἱαϊξ θ᾽ θηθη 

δχδηϊγηθιη δά ἔθη θγΟϑ08 ἀοβοθπαθηΐθιη ἱπ Ὁ ΓΌβ. 

111 δπίμῃ οἵ ρα ον ΐλθιη ϑ0ϊ σοτημηπηϊοαγογαΐ ᾿στηϊηΐβ, 

οἱ τιογΐοιῃ {Π|π5 σοη  αμχὶξ 8115. ΘΠ ὈΥ 5. 

634. ΑΝΤΙΡΗΠΠῚ ΒΥΖΑΝΤ. 

ϑυβοορίγ σθι-τηογέαογατη ᾿δεϊξαη ῬΏΪῸ 5θηθχ [0]] 65 

᾿ηο!ηδίο- οΥΡΟΓΘ, υἕ βαυτηογοῖ τηϑυοθάθῃ αἰαγηδιη, 

ἰαρβϑὰ δὁχ ρᾶγυο ργοοίθηῃβ οὈἱ" ; ογὰξ δηΐμη μηδέαΓι8 

δὰ ογοῦμη, γοσαθαηΐχαδ οδηΐ Οοοδ βίο Π ΘΠ. 

Οὐοᾶ γεῖῸ 8}115 σοβίαθαΐ τηογίποβ- ἀθίδγοηβ ΚΟ Εἰ ΓΜΏΣ, Ἰρεῖ 

[ογϑΐίγαμη βθποχ θα] υ]αθαΐ ποβοῖα8. [5181 

6035. ΣΒΌΕΜ. 

Νάγθηι Ηϊθγοο ᾶθ5 Παϊνξ βοοίδμῃ βθηθοῖςο., βοοίδι πᾶνϊ- 

ϑᾶπάθιῃ υἱΐς οἵ τηου 8 σομ] ἴθι, [αἰ ομΐβ, 

βάδτη ρἰβοδηξὶ υἱοο- ϑοάδίθιη. ΝΌΠἃ ἄστη ἢΠὰ 

Να 5ῈγΠΊΟ 6 σι, 4 ἐγας βοῆθῖ, ὑἵενα ἃ 
α]ιγίοθμι ἕυρίαπε ράτνὰ πες {4 θᾶ. 

᾿ἐϊησυδο 

θ31:. ἈΡΟΙΤΟΝΙΡ. 

8: Εἰθὶ ΡΒ θθαπὶ ΜΈεἰ σαγϑὰβ δ τυ θη οϑῖ, 
Ηῶὸς τόσο Ὠϊορθηὶ ποθὴ Ῥοπᾶ υϑυθρὰ γεΐον : 

ἘΠῚ 5 16 ἴὰὰ5 5 ἴογγα οοπάϊτυν ΑΠΔΡῚ 

. ΠΙΡΒΙ 5, ΖἜρθο παυΐγαριϑ ἴπ ρεϊαρο. 

632. ΒΙΟΒΟΒΙ. 

Πε Βγενῖθα3 508}15, ΠΙοάοΥΙ 50} ἰᾶγα, ῬᾶΓυ 5 
Ῥδοϊάϊξ, οἵ Ῥγοπιιβ ἀϊτιπὶ σοϊ ᾿ηἀ6 ΡΌΘΓ, 

Ὑεγιου]οϑ ἔγερις, ραϊγασμηαυα ΔΟΟΌΡΓΟΓΕ ΘΘΓΠΘῊ5, 
,, Βαὰ βεγᾶμπ ἰοπάθῃϑβ Βγϑοϊα αιθτῖῖ ρει. ἡ 

Τὰ Ρίθγο ἔδιναν 5 ἈΠ ΠΊ115 515 1} 1115, εἰ οβϑᾶ 
Νὰ ργεῆὶ : 5εἀ Ὀὲπιι5 511 ἴὰα οσὐγὰ (ΟΓᾶχ. 

634. ΑΝΤΙΡΗΙΓΤΙ ΒΥΖΑΝΤΙΙ. 

θὰπὶ ΡὮΠ]ο Ξαπάδρ!! πὶ πηϑγοθ 5 ἀπο ἀἸαΓΏ:8 

ΕΓ οσὶ απ θεῖο ῥτεοϊριϊαπΐθ ογαυ 5, 

Εχίριιο Ἰαρβὶι πηοΥ τὰ : ΠΟ ΤΩΪΡΟΓ : ἐρεραὶ 

Μοπιεπίο πὶ ργοχῖπια υἱῖᾶ [θυ]. 

81. ἔππε ὈΓ 6 56 η6Χ 8}1|5 ρογίατε ἔδγεϊ ΓᾺΠῚ 

Ῥαπι ραγαῖ, ἱπιργυάθηβ ᾿οο ἴᾺ}}} ᾿ρ56 51:0]. 

635. ΕἸσϑρεμ. 

(οπβαπϊξ πᾶν5 ἀοπηῖηο : υἱαα8 πδοίβαια 
Ηδς Ἠϊεγοο 48: πιδηβῖς ὈΡΙΖαΘ ΘΟΠΙΕ5. 

Ηδς Ρἰϑοδητ5 ϑγαΐ σΟΠ5015 Ὀ6η6 Πα, ποο δἰπὶιβ 



390 
, ΓΝ ἘΠῚ ἡ “μὰ ὃ ΦΕΝῪΣ πώποτ᾽ ἐπέπλωσεν χῦμα δικαιοτέρη 

5 γήραος ἄχρις ἔδοσχε πονευμένη " εἶτα θανόντα 
᾿Ὶ ,ὔ , λ “»" ἃ 3 {δ 

ἐχτέρισεν" συνέπλω δ᾽ ἄχρι καὶ ᾿Αἴδεω. 

686. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Ποιμὴν ὦ μάκαρ, εἴθε κατ᾽ οὔρεος ἐπροδάτευον 
κἠγὼ, ποιηρὸν τοῦτ᾽ ἀνὰ λευχόλοφον, 

χριοῖς ἁγητῆρσι ποτ᾽ ἐύληχημένα βάζων, 
“ἡ ΩΝ , , ΄Ν ἐν 

ἢ πικρῇ βάψαι νήοχα πηδάλια 
ἅλμη. Τοιγὰρ ἔδυν ὑπούένθιος: ἀμφὶ δὲ ταύτην 

θῖνά με ῥοιόδήσας ρος ἐφωρμίσατο. 

031. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Πύῤῥος ὃ μουνερέτης ὀλίγη νεῖ λεπτὰ ματεύων 
φυχία χαὶ τριχίνης μαινί)χς ἐκ χαθέτης, 

ἡϊόνων ἀποτῆλε τυπεὶς κατέδουπε χεραυνῷ" 
νηῦς δὲ πρὸς αἰγιαλοὺς ἔδραμεν αὐτομάτη 

ἀγγελίην θείῳ χαὶ λιγνύϊ μηνύουσα, 
χαὶ φράσαι Ἀργῴην οὐκ ἐπόθησε τρόπιν. 

6038. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ. 

Παίδων ἀλλαχθέντι μόρῳ ἔπι τοῦτ᾽ ἐλεεινὴ 
μήτηρ ἀμφοτέρους εἶπε περισγομένη" 

ι« Καὶ νέχυν οὐ σέο, τέχνον, ἐπ᾽ ἤματι τῷϑε γοήσειν 
« ἤλπισα, καὶ ζωοῖς οὐ σὲ μετεσσόμενον 

« ὄψεσθαι νῦν δ᾽ οἱ μὲν ἐς ὑμέας ἠμείφθησαν 
« δαίμονες, ἄψευστον δ᾽ ἵχετο πένθος ἐμοί ». 

639. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Πᾶσα θάλασσα θάλασσα. τί Κυχλάδας ἢ στενὸν “λλης 

χῦμα καὶ Ὀξείας ἠλεὰ μεμφύμεθα; 

ἄλλως τοὔνομ᾽ ἔχουσιν" ἐπεὶ τί με, τὸν προφυγόντα 
χεῖνα, Σκαρφαιεὺς ἀμφεκάλυψε λιμήν ; 

“Νόστιμον εὐπλοΐην ἀρῷτό τις" ὡς τά γε πόντου 

πόντος, ὃ τυμύευθεὶς οἶδεν Ἂ ρισταγόρης. 

640. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ῥιγηλὴ ναύταις ἐρίφων δύσις, ἀλλὰ Πύρωνι 
πουλὺ γαληναίη χείματος ἐχθροτέρη; 

νῆα γὰρ ἀπνοΐη πεπεδημένου ἔφθασε ναύταις 
ληϊστέων ταχινὴ δίκροτος ἐσσυμένη" 

Ὁ ͵ , . ὦ ΄ ᾽ ’ 

χεῖμα δέ μιν προφυγόντα γαληναίῳ ὑπ᾽ ὀλέθρῳ 
ἔχτανον" ἀ λυγρῆς δειλὲ χαχορμισίης! 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΙἊῈ ΡΑΓΙΑΤΙΝᾺΕ 

ἀπ4υδιὴ ἡᾶυῖσαν Πποΐ 15. [5010 : [(ὰ0 

δα δϑηϊαηλ 5416 Ραϑοοραΐ αο) νην ἰΔΏΟΥΔη8.:; ἀ61η ΤοΥ- 

Ἰυβία-ΓΘοἷ ; οἵ πππὰ- υθοίδ- 688 ΥὙ6] ἀϑ486 ἰΠ-ΟΥ̓ΟΌΓΗ. 

636. ΟΒΙΝΑΘΟΒΕ. 

Ῥαβίου ὁ θθαΐθ, υἱϊηδη) 5.}}0 πηοηΐθ ΟΥ̓Θβ- ῬΘΘΘΓΘΤΉ, 

650 4ύοαιθ, ΒΘ θοϑιιη ἢπηο ΡΘ. ΘΟἸ ΘΙ - 8] 00 -ὙΡ 66, 

ΔιΪ ΘΕ 8 ἀποίονθ5 φυδηάοααα δὰ θα]αΐιι8 ορρδντίθηβ, [οὰ]ἃ 

»οίἴιι8 ἀλη ΔΙ ΔΙῸ ἱΠ Πο βΆΤΩ ΠΔΥ ΘΙ -τοσοηΐξἃ ΘΟ πᾶ - 

8810. Εἰδηΐμ 5110}1 ρΓΟΓἀ α Π]-ΤΉΘ ΓΘ 115 : οἶτοᾶ ΠΟ ΥὙΘΙῸ 

ΟΥ̓ΔΠῚ ΠῚ6 βἐυ]άθης. ΕΌΓΙΙ5. ΡΡΙΠΙΈ. 

6037. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ. 

ΡΥ 8. ἰρ56 - ΤΟΙ ἶσαηβ ρᾶγυἃ ΠδΥΐ τη Πα Τὴ ΤΟ ΟΓΘἢ5 

[ἀσα Π.-Τ ΔΓ στὰ οἵ οδΡ Πᾶν ὶ Πηδθη88 Δ) ἀδιηἶβϑὰ -ἰ πὰ, 

ἃ ᾿ἰΠοΥθι8. ῬγΟΟῸΪ ΡΟΥΘ 5515 ΘοΥΓ αἱ (ὉἸΠΐπ6 : 

ὨδΥΪβ. δυυΐθιη δ ΟΥΔ5.ΤΉΔΙ 5. ΘΟ ΤΙ βροηΐθ- 58 

Βαποΐαπι 5} πγ6 οἵ ΓΟ 5 ση ΠἸ οδη8., 

οἱ δά -οχροπθηάαπὶ Αὐρσὰβ τηϊηΐπηθ ἀοϑιἀδγαυὶξ δῦ πᾶτη. 

038. ΟΒΙΝΑΘΟΒἍ 

ΒῈΡδν ραεγογιιη ρουπιαΐαίο ἰαΐο μος πο γ  θ }15 
τηδίοθγ, αΐγοΘ 6 σΟΙΡΙΘχἃ, αἰχὶξ : 

« ΕΓ οδάδυον ποη {τππιπ, ΡθΥ, ἴηι 6 Ποοοδ τηθ- ἀο δέ "μὴ 

« ΒΡΟΓΑΥΪ, οἱ γἱνβ ποὴ 16 ἰπίθγ [α ΓΌ ΤΩ ο ἴδυμί 

« 6886-]βιιγᾶπη. ΝΌΠΟ δαΐοπὶ οὐρὰ γ05 σαϊάθιη ἱπηπηιίαί!- 

« ἀδ᾽ 0 η65, 864 οοΥα5. γϑηϊ Ποία 5 τα. » 

039. ΑΝΤΙΡΑΤΗΙ. 

ΟἸΏΠ6 ΠΊΔΙῸ δεΐ πᾶ ; (υἱὰ σγοϊδάδβ, ἀξ δηριυβίαμι Η6]]ὰ: 
Πασίυχη,, οἱ Οχῖδϑ ἔθιῆθγο ΟΌ] ΡΑΠΉ15 ἢ ᾿ 

ἐγαβίτα ποιηθη ({ἀὴλα}}}) ΟὈ δὴ ; φαΐρρ6 4αϊ τη6, Εἰ ρβατη 

1115, 5 δ ΡΠ δοθη815 ἀθπηθυϑὶ! ρογίαβὉ [δι : ροπέυπι 

Ἀοαϊξυτη-Ῥαγδηΐθιη πᾶν σι πο -θΟηδπὶ Ργθοθίιγ. 4]5- 

6558 Ροπίυπι, πΐς ἐαπιυ]αίιι5 πουϊξ Αὐἰβίαρογαβ. 

040. ΕἘΠΌΒΌΕΜΝ. 

Ἡουτὶάπ8 ηδυ 15 ΗΘ ἀοΥ ΠῚ οοοδϑι8, 564 Ῥυγοηΐ 

ΤΉ] 0 ΒΘ ΓΘ ηἶ ἃ 8 ΓΔ .]8 ἰοΙηροϑίδία γμεἰέ ἰη ΓΘ βίου : 

ΠΔΥΘΠῚ ΘηΐπῚ πη] δοἰὰ υ[-ΟομΠηρ  6- νἱ πο! δ θυ ογ γθηηϊοῖο 

Ῥυφάοημμ γὰρ Ὀἰ ΓΘ Πἶ8. οοηοἰΐ : 

ΒΘΤΆΘατ6. δατη δἰ Ρϑιυμ ἐδ  ὑγα πα 1} {18 ἴῃ ῬοΥπἰ εἶα 

ἱηξου δοογαηΐ. Ησιι {γ15{1 τ ἰδοὺ βέδίοπθ-ἰη δυϑία ! 

ΖΕ υογεᾶβ βθοι ᾿ι51ῖου 1 ν ἴα. 
Ἢ ο Αἰ᾿πηϑηία υἱτῸ ἀθάϊτ, ἤῶὸ ἴῃ ἴαηενα 58 

Ἐδοϊὶ, οἱ δ Μᾶπεβ σοηβοοίανι ἴθι. 

637. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙ ΒΙΏΟΝῚΙ. 

ΠΙὸ ἀΐϊὰ ΡΥΥΓΉΙΙ5 ΓΘΠΊΘΧ 5ι15., ἱπι 5 6 αἰ ϑὰ5 

Ετ' οΔ]ἃ ΠῚΟ Τηϑδ 85 ἀὈΦΓΘΓΘ 50. ΡΈΓῸ, 

Ἠδὰ Ργοου] ἃ ἴδγγῖβ θυ ΠΟΥ 5 ἰὅπα δι] 0 1 

ϑ64 ἰάπχθη αἀ ΕΠ  ιις ΒΡοπίδ σα πὰ τϑάϊὶ, 

Ὶ Ἰοφυϊΐαν ἔμπλο {γἰ5ῖοβ. οἴ 5. Π{ ΓΘ οᾶδιιβ. 

Ηοο 5815 : Αὐδοοὸ ποὴ ἐρεῖ Πὰ 80η0. 

639. ΑἈΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Ογθάθ, τηᾶγθ ΟΠΠη6 ΠΊΔΡ6 εϑὶ. Οὐ (γοϊαάαβ εὐσο, αυϊὶ 
ΑσοῦβδαΓα ἔγοΐαην., (αι να οἕθοᾶ {ναὶ ἢ [Η6}165 

γοοβ τηϑιὰ ἀϊἰβίαπι, ΔΑ) θη ΘΡῸ 505ρ065 ἃ} 115 ᾿ 

ΘΟΔΡΡΠ οιπὶ ΡΟΥ πὶ πδυ γα σ5. ΟΥ6 ὈΌῚ ἢ 

Εχορῖίοι σϑάϊταπη 4} πανῖραῖ ! οπηηΐα ΡΟ " 

Ρομίαϑβ,, οἱ Πιοο 5115 Ἰυὶς πους Αὐἰϑιδθογᾶθ, 



Ε 841. ΑΝΤΙΦΙΛΟΥ͂. 

Ὶ Σῆμα δυωδεκάμοιρον ἀφεγγέος ἢελίοιο, 
ο΄ τρσσάχις ἀγλώσσῳ φθεγγόμενον στόματι, 
εἶτ' ἂν θλιδομένοιο ποτὶ στενὸν ὕδατος ἀὴρ 

: αὐλὸν ἀποστείλη πνεῦμα διωλύγιον, 
; θῆκεν ᾿Αθήναιος δήμῳ χάριν , ὡς ἂν ἐναργὴς 

᾿ς εἴη χῆν φθονεραῖς ἠέλιος νεφέλαις. 

6042. ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ. 

Ἐ“Εῤρου χαὶ Δήλοιο κλύδων μέσος υἷα Μενοίτην 
σὺν φόρτῳ Σαμίου κρύψε Διαφανέος 

εἰς ὅσιον σπεύδοντα πλόου τάχος" ἀλλὰ θάλασσα 
ἐχθρὴ καὶ νούσῳ πατρὸς ἐπειγομένοις. 

648. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Ὑμνίδα τὴν Εὐάνδρου, ἐράσμιον αἰὲν ἄθυρμα 
οἰχογενὲς, χούρην αἱμύλον εἰναέτιν, 

ἥρπασας, ὦ ἄλλιστ᾽ Αἰδη: τί πρόωρον ἐφίης 
μοῖραν τῇ πάντως σεῖό ποτ᾽ ἐσσομένη: 

644. ΒΙΑΝΟΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

Ὕστατον ἐθρήνησε τὸν ὠκχύμορον Κλεαρίστη 
παῖδα, καὶ ἀμφὶ τάφῳ πιχρὸν ἔπαυσε βίον᾽ 

χωχύσασα γὰρ ὅσσον ἐχάνδανε μητρὸς ἀνίη, 
οὐχέτ᾽ ἐπιστρέψαι πνεύματος ἔσχε τόνους. 

Θηλύτεραι, τί τοσοῦτον ἐμετρήσασθε τάλαιναι 
θρῆνον, ἵνα χλαύσητ᾽ ἄχρι καὶ ᾿Αἴδεω; 

6045. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ͂. 

Ὦ δύστην᾽ ὅὄλδοιο Φιλόστρατε, ποῦ σοι ἐκεῖνα 
σχἥπτρα χαὶ αἱ βασιλέων ἄφθονοι εὐτυχίαι, 

αἷσιν ἐπῃώρησας ἀεὶ βίον; ἦ ἐπὶ Νείλῳ 
Ἐπαλίδαίοις ὧν περίοπτος ὅροις : 

Ὀρθνεῖοι χαμάτους τοὺς σοὺς διεμοιρήσαντο, 
σὸς δὲ νέχυς ψαφαρῇ κείσετ᾽ ἐν ᾿Οστραχίνῃ. 

ΟΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΆΑ. 
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641. ΑΝΤΙΡΗΙΠΠ. 

δίρῃαμῃ ἀποάθοίϊπη- Π- ραν 65- αἰ γι πὶ ΠΟΠ-ἸΟΘ ἢ 15. 5015, 

τοί! 5. δἰ ηστιΐ ΞΟ ΠΔΠ5 ΟΥ̓, 

φαδηᾶο σομργοββὰ ἴῃ δησιιβίδιη δὰ ΔΘ Γ 

Πβέυ]δπι ϑια τ Παΐατη Ἰαΐ6-ϑίγαρθηΐθμη, 

Ροϑυϊξ ΑἰΠΘηδουβ ΡΟΡΌΪΟ τηυπα8, αξ Οἷδγ6 οομϑρίοσιαβ 

6556 φέϊδιη ἴῃ ἰπυ 18 501 6 θ0}15. 

θ42. ΑΡΟΙΠΟΝΙΟ ΕΞ. 

5 Γαμὴ οἵ Π ΘΙ υμη-ἰηΐ 6. τηθᾶϊαβ ϑϑίαβ Μοηοΐδτῃ ΠΙΪΌΤη 
ΘΔ ΠΉΠ ὈΙΔΡΠ Δ Πἶ5. ΘΠ) ΟΠΘΓΘ- ΠΔΥΪΒ Ἠδιυιβὶξ, 

ΟὉ Ρἴδηη γθπὶ ἀϊ- [οβεϊπαθδξ ουγβιιβ οοἰογ ἐδέθη. 56 τᾶγα 

ἰηξοβέσμη 65 οἔϊδτη ἢ τηογθαπη ῥδίτῖβ Ῥγορογαη θι8. 

643. ΟἈΒΙΝΑΘΟΒΕ 

Ηγτηηΐάα Ἐνδπαγὶ, δια θ}}6 ἀβάαδ Τα! Τα τα 

ἀοπη-σοπίξαπι,, ΡῈ ΘΠ] π Ἰορ  ἀδ πη ΠΟΥΘΠΠΘΙῚ, 

ΤΑΡΟΪβέϊ, ὁ ἱπΘχ γα 1} 15. ΟΥΟΘ : συϊὰ ἱπηπηδἔαγιιμ ἐπ) 55. 

[αἴαχη οἰ-αιιδθ ὁγηηΐηο ἔμπα Δ χυδηᾶο [αξυγα-ογαΐ ἢ 

θ44. ΒΙΑΝΟΒΙΒ ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΙ. 

Εχίγθιγὰπι ἱησοηνοϊέ οἰξδ-τποτίθ- ταρίατη ΟἸθατί βία 
Πηυτ, δἔ οἶγοᾶ ΒΘΡΌΪΟΓΌΙΩ διηδγδη ἢ ηἰ υἱΐδιη : 

ΠΠΔογτηδία ϑηΐτη φυδηΐαγη οαρί οθαΐ τηδίθυπιιβ ἀο]ου, 

ΠΟῚ ͵ᾶπη ΓΘΥΟΟΔΓΘ βρ τ Γὰ5 ροΐαϊξ ἔθπογθιη. 

Μυ]οθγοσσθηιβ, φαϊὰ ἐδηΐαμη Θιηθη 826-65 Ε15 τη βου 

δοιηϊαμη,, αὖ ΡΙΟΓΑΓΘΕΒ γ6] δὰ σϑάθηι ὑβάαθ ΟΥΕὶ ἢ 

645. ΟΒΙΝΑΘΟΒΕ. 

Ο ἰηίο!χ αἰνιαγαπ ΡμΠοβίγαξθ, δὲ {{0Ὶ {Π8 

βορρέγα δ Ὄχ- τ ρῖ θ5 ἱτητηθηβθ (ο]οἰξαίο5., 

ἀυΐθι8 ΒΒ ΡΟ Πα βεϊ ΒΘΙΏΡΟΥ ἐτπαηι υἱΐϑιη ἢ Απ δὰ ΝΊυτΝ 

[γὶἐ ἐπιηνυῖι5...} Θοηϑρίοιαβ Ππθ8 ἢ 

Ῥαγορτίηὶ ἸΔθΟΓ 8 ἔμ 08 ἱπέθν 56 αἰνιβογαηΐξ, 

ξυμ γ6γῸ οδάδυον διϊάδ ἰδοθθὶϊξ ἴῃ Οϑίγδοϊηδ. 

Θάτ,. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

50}15 ἰἴθυ βεοΐαπη ἀποάδπα ρατίο ἤριγᾶπ5, 
Ηος ορυὺϑβ εοἰϊηρυὶ ἰδὲ ν ἀδΐ ἃ ΟΥΘ 5ΟΠΙΙΠῚ : 

Οὐπὶ νδουστι γα] 5 ᾿στυ τυρὶ Πα ἘΠ 15 ΔΘ, 
Εἰ οανὰ φομργαββὲ {ἰ ἴα πηιρὶὶ 4. 

Μυπὰβ ΑἸΠεπεοβ ρορυ]ο ἀδάϊε αἴΠ|6 : πὰ 65 

ὔαὺ αθᾶν ᾿πνιἀθαπὶ, 50] ἴδηηθη ἴῃς ραϊεῖ. 

643. σκιναθοκε. 

Οὐυξ ῥτῖιβ Ενδπασὶ ᾿πάπ5 ἕαϊς ΗΥΠΊΏ 5 ΔΠΊΟΡΩῈΒ, 
ΒΙαπάα ἰοοῖβ Δ Πη05 γϑυπιΐα παΐα ΠΟΥΘΠῚ, 

55τε αυϊά Πᾶπο ργΟρογαβ γάρϑγα εἴ {101 511Π}15 ΔΟΘ ΔΙ ἢ 
Οὐδ, ᾿ἰσοὶ ὄχβρεοίεβ, Οτοθ, ἔυϊαγα ἴπᾶ οϑβί. 

θή44. ΒΙΑΝΌΟΒΙΒ ΘΒΑΜΜΑΤΙΟΙ. 

Θυπι ΟἸεαγϑία 500 ἰαπηθηία ἀαΐ ἢ ἃ παῖΐο, 
Αἀ τυπηυλιπι τηΐϊβογεθ υἱἱα σοὶ τοῖα ἴα. 

ΕἸδμ 5 ἐπὶπὶ 4υδηίαπι ΤΌ 165 πηδΐθσμδ ἴεγεθδΐ, 

Νοι 4011 εἰαρϑιι8 ΞΡ: ΓΙΓ5 1Γ6 Τεῖγο. 
Ουἱὰ ᾿αναῖ ἴῃ ἰαπίαπι ᾿ἰποἰπ5 αχίθηάθιθ,, πα [65 , 

ΡΙογοῖ 5 τ ριἀα5 Π1115 αὐ υ5416 οΓ65 ἢ 

645. σκΙνάθοβα. 

Οὐο πὰπο βεαρίγα {01, 40 οἰαγα,, ΡΒΙΠοβίγαϊθ,, τοσαην 
Μυπεγα, ἰδπὶ ἰαγρᾶϑβ δι, ΤΠ 56 ᾿πῖον ΟρΕβ» 

Ζαοϊαθαϊ 56 υἱΐα ψαῖθιβ ἴπὰ ἢ πὰπο ΡΓΌΡῈ ΝΊΠΙπι 

Τὐπηῖῖα Τυάεραπι γοβριοἰθπῖα ἰ8668. 
6 επη5 οχίθγπα ἰθ08 510] ἀϊνίβεγα ἰαΠΟΓῈΒ : 

ἈΘΙΠχυΪα5 οομά ἱξ 5αυδ! ἀα τοϑῖα ἴπ8ϑ. 
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308. 
646. ΑΝΥΤῊΣ ΜΕΔΟΠΟΙΟΥ͂. 

Λοίσθια δὴ τάδε πατρὶ φίλῳ περὶ χεῖρε βαλοῦσα 
εἶπ᾽ ᾿Ερατὼν, χλωροῖς δάχρυσι λειδομένα" 

« Ὦ πάτερ, οὔ τοι ἔτ᾽ εἰμὶ, μέλας δ᾽ ἐμὸν ὄμμα χα- 
« ἤδη ἀποφθιμένης χυάνεον θάνατος ». [λύπτει 

647. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂, οἱ δὲ ΣΙΜΜΙΟΥ͂. 

Ὕστατα δὴ τάδ᾽ ἔειπε φίλην ποτὶ μητέρα Γοργὼ 
δαχρυόεσσα, δέρης χερσὶν ἐφαπτομένη" 

« Αὖθι μένοις παρὰ πατρὶ, τέχοις δ᾽ ἐπὶ λῴονι μοίρα 
« ἄλλαν, σῷ πολιῷ γήραϊ καδεμόνα ». 

648. ΛΕΏΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂. 

᾿Εσθλὸς ᾿Αριστοχράτης ὅτ᾽ ἀπέπλεεν εἰς ᾿Αχέρδντα, 
εἶπ᾽ ὀλιγοχρονίης ἁψάμενος χεφαλῆς" 

« Παίδων τις μνήσαιτο, χαὶ ἑδνώσαιτο γυναῖχα, 

« εἶ χαί μιν δάχνοι δυσόίοτος πενίη" 
« ζωὴν στυλώσαιτο’ χαχὸς δ᾽ ἄστυλος ἰδέσθαι 

ὶ » τ“ο»-ο »..2 3 ᾿Ἶ 
« οἶχος" ὃ δ᾽ αὐ λῷστος τἀνέρος ἐσχαρεῶν 

« εὐχίων φαίνοιτο, καὶ ἐν πολυχαέϊ ὄγχῳ 
ἍἌἍ “Ὁ } , Ἀ , « " ἐνστῇ, αὐγάζων δαλὸν ἐπεσχάριον ». 

Ἤδει Ἀριστοχράτης τὸ χρήγυον' ἀλλὰ γυναιχῶν, 
ὥνθρωπ᾽, ἤχθαιρεν τὴν ἀλιτοφροσύνην. 

6049. ΑΝΥΤῊΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ͂. 

Ἀντί τοι εὐλεχέος θαλάμου σεμνῶν θ᾽ ὑμεναίων μου σ! μ 
, «Ὁ , “ΔἪ" ἢ} 

μάτηρ στῆσε τάφῳ τῷδ ἐπὶ μαρμαρίνῳ 
Α 

παρθενιχὰν, μέτρον τε τεὸν χαὶ χάλλος ἔχοισαν Ὁ χ ἢ 

Θερσί: ποτιφθεγχτὰ δ᾽ ἔπλεο καὶ φθιμένα. 

6060. ΦΛΑΚΚΟΥ͂ ἢ ΦΑΛΑΙΚΟΥ͂. 

Φεῦγε θαλάσσια ἔργα, βοῶν δ᾽ ἐπιδάλλευ ἐχέτλη, 
εἴ τί τοι ἡδὺ μακρῆς πείρατ᾽ ἰδεῖν βιοτῆς" 

ἠπείρῳ γὰρ ἔνεστι μαχρὸς βίος" εἰν ἁλὶ δ᾽ οὔ πως 
εὐμαρὲς εἰς πολιὴν ἀνδρὸς ἰδεῖν χεφαλήν. 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙἉ ΡΑΓΙΑΤΙΝΆἍΕ Α 

ὁ46δ. ΑΝΥΤΙῈ ΤΥΒΙΟ. 

Νον ϑϑίπηα αυΐϊάθηη ἤϑρο Ραΐτὶ ΓΟ, ΤΠ δη 115. Θι22)} ΘΟΥ- 

αἰχὶε Ἐγαΐο, υϑσϑίϊβ Ἰδου ἸΠ}15 50 Π|ΔῊ8 : [ΡΙοχᾶ, 

« Ο ραΐοι, ποη {Π0ὶ Ἰδτ βατη, 568 δἴνα τηθιηὶ οου] πὶ γοὶαΐ 

« 7 δχϑβέϊηοίε ΘοΘΓ] ΘΙ ΠῚ ΤΊΟΓβ. » 

047. ΒΙΜΟΝΙΘΙΒ δὰΐ ΒΙΜΜΙΖ. 

Νονυ βϑἰπιὰ αυϊάθη ἢδθο αἰχὶξ οαγῶ τηδῖγὶ αοΥσο 

ἸΔΟΡΙΠἾ5- 8 {{πι58. 0110 6718 Τα θι18 ἱΠΏ ΘΟΓΘῊΒ : 

« Ηἴο Ἰηδηθ88 ἃριἃ ραΐγθιη., ρᾶυϊάβα 6 τηϑ] ον [αΐο 

« ἃἰίδιη., ἔπ οδηξθ βϑηθδοί «αυςθεοαγαιη-σαΐ. » 

048. ΚΕΟΝΤΌ ΤΑΒΈΝΤΙΝΙ. 

ΒΟΠῚΒ Αὐἰβίοογαϊοβ, φαδηᾶο Δυθιθθαΐαν δᾶ ΓΟ ΠῚ ἐ 

Αἰχῖς Ὀγουθ- [Θυρυ8- Ὑ]ο τ ἔδησθηβ οδραΐ : 

« Ῥγορθηϊοὶ 418 τιθυηοεῖξ, οἵ ἀοίθ- υηδῇ ἀχόγθιη, 

οἴϊδι 81 δὰηι τηογᾶθαΐ ἐσνθ- υἹο ἔδη8 Ῥδι ρον 88. 

Ὑιΐδμη ΘΟ] στ ἶ5- [Ὁ] οἷαί : τη] Θηΐπ Ὑἱϑα 5 Π6- Ο] απ] 

ἀοπλβ : οοηίΓὰ δυΐθιη ΟΡ πλι8 Υἱγὶ ΤΌοα8 [ἔπαἰὐἰϊογὴι 

ΒΟ ἶ5- [Ὁ] ΘΟ] απ ΐ8 ἀρραγΓοαΐ, δὲ. ἴῃ τυ δα- αγοηΐο (ἀϑέιι 

ἈΚ ἐ,86 οοῃΐοηξαβ-51} Πα ΘΟ ΓΘ. ΓΟ 65 τὐϑυιηι ΕΠ ΟΠ ὴὴ (06].» 

Νογοῦδΐ Αὐἰβίοογαίθβ υϑυι ; 564 ΤΣ] ἸΘΥΊΙΠῚ, 

Ὁ Ποῖηο, οὔδγδΐ ΓΟΥΥ ΡΒ.) -Τη ΘηΐΘ 1. 

049. ΑΝΥΤᾺ ΤΥ̓ΒΙΟ. 

ΡΙῸ 6] 1οἱ ἐμ ]ϑτὴο ΠΟΡ ΠΠαθαα 6 ΒΥ ΠΟΘ δοἿ8 

γηδΐθι δυοχὶξ ἐατυ]ο ΠΟ ΒΌΡΘΥ ΤΠΔΙΠΊΟΓΘΟ 

Υἱγρίηθηι, βία γα 6 ἔπδμ δ ἐουτιᾶτη Πα -Παθοῖ, 

ΤὨΘΙΒὶ ; οἵ φαυδιη- Δ] 1 - ΡΟ β5 1 Π118 [δοίδ- 65 οἰίδιη τηουίιδ. 

680 ἘΠΑΟΘΟῚ δὺυΐ ΡΗΑΙΈΟΙ. 

Ετιρο πιδυϊξ πη ορογᾶ,, 568 ΒΟΙΙΠῚ ΤΠ 1.1 }166 δέν, 

δὶ φυϊὰ {01 ἄυ]ο6 Ἰοηρο ἤπθι υἱάθυ υἱξο ; 

οομξποης 1 -ἔϑυγὸθ δηΐμ ἰποϑέ Ἰοησὰ υἱΐᾶ : ἴῃ ΠΔΡῚ ὙΘΙῸ πη 

[Δ 0116 65 σδη πὶ ΥἱΡΐ ἀΞΡΊΟΘΓΘ οδρυΐ. [υ]]ο-τηοάο 

θ46. Ανυτα. 

Ηδο Εγαῖο σομρ χὰ ραῖνομι ἀθάδὲ ἈΠ 1 Πηὰ γεν θὰ, 

Θυμηᾳα8 ἀαραϊ,, ἸΔΟΡΥΠΙ5 ρογ δά γα σθηῶ : 

οι Οἰΐγσα ἘΠῚ β811η}, σϑηὶ τοῦ : πιθᾶ Ἰυτηϊπᾶ (5651) 
Ἐγὶρίἀἃ ΤΟΥ 5 δΔηΪπιᾶ [8 }} [προ ηΐα ἰορὶϊ, 

647. ΒΙΜΟΝΙΌ2, μὲ αἰϊὶς Ριαοοί, ΑΜ. 

Τιδηρυϊάα τηδίθυ πο οἰγο 485 ὈΥΔΟΙΪα 60}10., 

Ηδο ΟοΥρο ἸΔΟΡΥ ΙΔ Π5 νὰ 5 ρΓ πιὰ ἀαθαΐ 
Οὐτπὶ 6 ΠΙΟΤΘ ΠΊΔΠ6 ; [ΓΘ ΠΟΙΌΣ Δ] [ΘΓ ὈΡΟΪ 68 

510 ΠῸῚ τλοχ, μα θ6ᾶ5 ππᾶάδ Ἰθνδπ θη Δηιι8. 

θ48. ΤΕΟΝΙΌΖΞ ὙΛΆΕΝΤΙΝΙ. 

ΤΙολταν Πδθ ἴδηβθὴ5 Φ ΠΠὶ οδραΐ 6556 Ἰοοιίιι5, 

Οὐπὶ θοπι5 δά πιᾶπο8 ἰγοὶ ΑὙἰδϊοογαίθϑβ ἃ 
Ουϊβαυῖβ 65, ὈΧΟΓΘΩῚ ΡΤΘΙΪΟ 101 Ζαδθ, ΒΕ Πιιβχαα 

ΡΙΌΒΟΓΟ, 511 υδηΥ}5 ΤῸ5 {101 ρᾶγνα ἀΟὨῚΙ, 

ΕὙ]ΟΙΡῚ 56 υἱΐα οαρὶὶ : ἀομλυ5 ἀρ 5 4.6 ΘΟἰ απ. 5 
Νοη Ροηᾶ ; 5 δάβιῖ οορία ἀϊνθβ ορᾷπι, 

Ηκο γμ|}15 οσπᾶπάδ νθηῖ!, ἀθρθοῖχαθ ϑαρεῦθὰ 
1)6 βδίγιια ἕαχ ἰοΐοϑ ᾿γγδάϊατ ἰᾶγ68. 

Νογαὶ Αὐἱδιοογαΐοβ φυϊά ἴαϑφια θοπυμηααθ : 864 1}}} 

ἘδοοθΡὰΐῖ ὈΧΟΓΙΠῚ ΠΊΘΠ8 506] ον ἴα πη ΠῚ. 

649. ΑΝΥΤ. 

Ηδηο Τ|ΡῚ ρτὸ ἱμαϊαμλο πιαΐοι 48 ΠιδΡ ΠΟΥ 6 ἀοηδὶ 

Γπηροϑβίίδπι ᾿ιδῖο ΥἸγρὶ 5 οἰ Πρίοπι, 

Οὐ ἰὸ τοῖα τοῖεντ, φιδ! 546 εἴ φυδηπῖδ [α]51} : 
Ὀῖφηᾶ β]υϊανὶ πηουίια, ὙΠΟΙΘΙ, απ 4116 68. 

6ὅο. ταιλοοι ψοί ῬΗΑΙΈΕΟΙ. 

ϑυδάθο Βυθιι5 ἃ 65 ἰθυΓἂ ΠῚ) ΠΟ ΠΑΥ 15 ΦΘΌΟΥ, 

51 ἘΠῚ Ἰοηρῶνος ἄμ]οε υἱάονο ἀἰ68. 
Ιη ἰδυτὶβ ἀδίῃγ 6556 ἀϊαὰ : 4ἱ Ρ6Γ πιὰγθ ουγν αὶ 

Νοη ἴλοῖ]ς οϑὶ οἢ ΘΟΥΠΘΓΘ οἵιπὶ οδρὶΐΘ. 
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- 661. ΕΥ̓ΦΟΡΙΩΝΟΣ. 

Οὐ Τρηγίς σε λίθειος ἐπ᾽ ὀστέα κεῖνα καλύπτει, 
ο΄ οὐδ᾽ ἣ χυάνεον γράμμα λαχοῦσα πέτρη" 
᾿ ἀλλὰ τὰ μὲν Δολίχης τε χαὶ αἰπεινῆς Δραχάνοιο 

Ἰκάριον δήσσει χῦμα περὶ χροχάλαις" 
᾿ ἀντὶ δ᾽ ἐγὼ ξενίης πολυχηδέος ἣ χενεὴ χθὼν 

ὠγχώθην Δρυόπων διψάσιν ἐν βοτάναις. 

652. ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂. 

ἀπῆν οὐ θάλασσα, τί τὸν Τιμάρεος οὕτως 

ο΄ πλώοντ᾽ οὗ πολλὴ νηΐ Τελευταγόρην, 
ἄγρια χειμήνασα, χατεπρηνώσαο πόντῳ 

᾿ς σὺν φόρτῳ, λάρον κῦμ’ ἐπιχευαμένη ; 
᾿ χὼ μέν που χαύηξιν ἣ ἰχθυδόροις λαρίδεσσιν 

τεθρήνητ᾽ ἄπνους εὐρεῖ ἐπ᾽ αἰγιαλῷ " 
Τιμάρης δὲ χενὸν τέχνου χεχλαυμένον ἀθρῶν 

τὐμόον, δαχρύει παῖδα Τ' εἐλευταγόρην. 

058. ΠΑΓΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 

"Ὥλεσεν Αἰγαίου διὰ χύματος ἄγριος ἀρθεὶς 
Αἱψ ᾿Επιηρείδην Ὑάσι δυομέναις, 

αὐτὸν ἑξῇ σὺν νηΐ χαὶ ἀνδράσιν: ᾧ τόδε σῆμα 
δαχρύσας χενεὸν παιδὶ πατὴρ ἔχαμεν. 

θ54. ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΊΝΟΥ. 

Αἰεὶ ληϊσταὶ χαὶ ἁλιφθόροι, οὐδὲ δίκαιοι 
Κρῆτες" τίς Κρητῶν οἶδε δικαιοσύνην ; 

ὡς χαὶ ἐμὲ πλώοντα σὺν οὐχ εὐπίονι φόρτῳ 

Κρηταιεῖς ὦσαν Τιμόλυτον καθ᾽ ἁλὸς, 
δείλαιον. Κὐγὼ μὲν ἔζδως λαρίδεσσι 

χέχλαυμαι, τύμδῳ δ᾽ οὐχ ὕπο Τιμόλυτος. 

θ55. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἀρχεῖ μοι γαίης μιχρὴ χόνις - ἣ δὲ περισσὴ 
ἄλλον ἐπιθλίθοι πλούσια χεχλιμένον 

στήλη, τὸ σχληρὸν νεχρῶν βάρος. εἴ με θανόντα 
γνώσοντ᾽, ᾿Αλχάνδρῳ τοῦτο τί Καλλιτέλευς ; 

651. ΕΠΡΗΟΒΙΟΝΙ5. 

Νοη ΤΥδΟΙ 5 γορὶο ἰαρίάοβα ἔπ οβϑεα ἢΠ|ἃ ἑθσὶξ, 

ΠΘΩῈΘ ΘΓ Ό]Θατὴ Ἐξ] ατη-ἰπβουρίατη πδοία ροΐγα, 

56ἃ δὰ ζυϊάθμν ΠΟ] ΟΠ 65 δὲ δχοοῖβο Ὀγδοδηΐ γι ρὶ5 

Εἰγοᾶ ἃΓΘηδ5 ΙΟΔΓΙῈ5 Γαπ)ρὶΐ Πποίαϑ : 

660 Υ67Ὸ ΡΓῸ Ποδβρίϊο αἰΐδοξ5- ῬΊ πο ἱπαηΐβ ἔουτα 

οροβίδ- 5 ὈΓΥΟΡύμη 516 π|Πτ|5 ἴῃ ΠΡ ΐ5. 

652. ΕΟΝΙ.Ὲ ΤΆΒΕΝΤΙΝΙ. 

Ο ΤΟβΟΉΔη5 Πηᾶγ6, (υϊὰ ΤΙ δγῖ5. Πα τη 5ἷς 

πᾶν σδηΐθπ ΠΟὴ τηϑσηὰ ᾿π- ΠᾶΥΐ ΤΟΙ αϊασογᾶπι, 

ἱπηγηδη 6 ἀοβοου θηβ8- βία, ργιθοϊρ  ἐαβεὶ ἱη- ροπέατμι. 
συμ Οπρίδ, ταρί ἀππὶ Πασίατη ΞΡ απ 68 ἢ 

ἘΚΊΠ6 φυϊάφιηι Δ ουδὲ δ: αν 5 δυΐ ΡΙβαίυογῖβ Ἰατὶβ 

ἀο[οξυ5-ε5ξ ὀχδηϊποηῖβ ἰαΐο ἰπ ππξέοτο; 

ΤΙΠηΓ65 διυέθιη Ὑδοστ πὶ ΡΙΘΓΙ ᾿ΔΟΓΙΓ8-ἰσαΐαπη γἱάθηβ 

τυτη Ὁ 1 π., Ῥ]ογδὲ παΐαμη Του σοΓΠ,. : 

053. ΡΑΝΟΒΑΤΙΒ. 

Ῥογαϊαϊε Ἐροβ μοῦ Πασίαβ ᾿τηγηδηΐβ 50] δέτι5 

Αἰουβ Ερίογιάθη Ηνδαϊθιβ οσοἰ ἀοη Ρι15., 

ἰρϑύμη 888 συγ πανὶ δὲ υἱτῖβ : οαϊ ΠΟΟ τη ΠΌΤ 

Ἰδουϊτηδέα5 Ὑδοῦσθγη ἢΠ1Ὸ 5:0 Ῥδίου βίγαχιξ. 

θδ4. ΚΕΟΝΙΠῈ ΤΆΒΕΝΤΙΝΙ. 

ΒΘΙΏΡΟΥ Ῥγράσηδϑ οἵ πηι! -Ῥογαϊ ογοϑ, ποάαδ ᾿α5[] 

Οτγοίθηβος ; {5 Οτοίθηβίυτη πουϊξ ᾿υ5}{{Π8 19 

βἰουξ δἔ τὴ παυσαπέθηι ΟΠ. ΠῸΠ ΟΡΙΠΊΟ ΟΠΘΓΘ 

Οτοίθηβοβ ἀδία ρατιηΐξ ΤΙΤΟἸ ΥἔιΠ ἴῃ Τηᾶτα, 

1η 6] Ίοοτη. Ἐξ ΘοῸ φυϊάδηη ἃ ἰδ γ5 ᾿π- τηδυῖ- υἰν πε θ5 

ἀοποίαδπ-βαγη.,, ἔσσηαο δυο ποὴ βυθοϑί ΤΙμη οἰ γέυβ. 

085. ΕΣΒΌΕΜ. 

ΘυΓῇ οἷ τῖπΐ ἔδγγθθ ῬαθΟα 8 ΡΌΪΥ5:; ΘΧΟΘΙδι18 ὙΘΓῸ 

δἰίαση ργϑιηηδΐ βυτηρέμοβο οοπάϊξζυτϊη 

Εἰρριι5, στᾶυϑ τπου σι ΟΏΠ5 : 81 Τη6 τηοσίθαμη [Π 07 

οοφσηϊξυτὶ -ϑαπέ απ ποπ, αὐυἱὰ Ποὺ ΑἸοαπᾶτγο (4111 {6}15 

652. τεονιν. 

Ἠοντίβοπιιπὶ ρείδριιβ. ΟῸΓ 56 ΤΊ ΠΤ ογθαϊαμη. 

Ηξεα πιοάϊοα νβοῖϊιπὶ πᾶνε Το εβίσογαπη, 

᾿ Εἰ μαᾶγιΐον Τηθγοθ5, ἱπηηᾶηδ [αγθηΐα ργΌσο Ια, 
Μεχβίβει ἔυπάθηβ ξοΓὰ 5α]ϑὰ 5 ρΡῸΥ ὃ 

Οὐ ἴετα πὰπο ροϑβὲ ἴαϊα ἰδοθηβ ἴῃ ΠΣ ΠΟΥ 6 πάσῃ Ο 
Μεγρὶβ εἴ ἔα] 1οῖ5 ̓ σσα τα σαγ 6 ἢ ὉΥϊ. 

Αὐ Βοπὺβ αἱ τυπηυϊατι ΤΊ πηᾶγ 65 βρεοϊαϊ ᾿πᾶΠ6Πὶ, 

Νοη οαϑϑαῖ παΐυπι ἤσγε Τα] εβίαρουπι. 

653. ῬΑΚΟΒΑΤΙ5. 

Τνὺχ Ἐρίοτίάθη ἈἘρβῖς Αἰτίουβ τἀ 5 
ΟΡγυϊ, ἴῃ -ναϑίαπν ἀὰπὶ ἔαρσὶς Θ ΌΟΣ Ηγᾶβ, 

Οὐπὶ ταῖθ., οὔτε οἰηοϊΐ5 γβοϊουῖθες : μαϊο πιοπυπηθπέαμα 

Μυϊΐα τἶβον ρ᾽ογἂ Πρ 5[ΓΌΧΙΣ ἴηᾶΠ6 ραΐεγ. 

Θδ4. ΠΕΟΝΙΡ.Ε ΤΑΒΕΝΤΙΝῚ. 

1μΑἴγομαϑβ ρεϊδρὶ (γεῖεϑ,, 56 Π5 [015 εἰ Ὡ' 40] 

ΝΙεβεῖα : πᾶπὶ Ὁγεΐαπι {αῖβ Βοπὰ ἔδοϊα τοίοσιὶ ἢ 
ΗΙ πιὸ ΤΙπιο  γἔιιπι ἐπιπη!4ᾶ5 πηΐβογα 510 ὑπ ᾶϑ, 

Ὁυμπι ἔγεῖα οὔτ ἴαπαϊ γε σᾶ ΠΊΘΓΟΘ 5600. 
Ηδκιι ΠΉΪβΘῚ ΘΟ ΠΌΟΓοἶ5 40] ΠΕΠΟ 511ΠῚ περ ηἶᾶ ΠΠΘΓΡΊΒ , 

ΤΙΠΊΟΙ Υἵυ5 ΠῸΠ 8πὶ 4υΐρρα 58} Βοος ἰαρῖάδ. 

655. Εὐὔϑρεμ. 

Ῥυϊνενῖβ οχίϊ σαι τι 58 115 δὲ τ ]ῃϊ : σγδπάϊον 1105 ᾿ 

ΟἸεθα ἴοραῖ, ΦΖΙΟΥΠῚ ΠιΟΥ5 ΠΙΟ406 πηοηβιγαΐ Ορεϑ. 
Ργο εἴρρο ( φαϊά οπιι Μᾶπεβ Ἰυναῖ ἢ.) Ηἰ τὶ, ποία5 

ϑ0πι 4ΌΪθι5 ΑἸοαπάοΓ ἀς ραῖτα (δ! 66. 



τ 
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666. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τὴν ὀλίγην βῶλον καὶ τοῦτ᾽ ὀλιγήριον, ὦνερ, 
σῆμα ποτίφθεγξαι τλάμονος Ἀλχιμένευς, 

εἰ καὶ πᾶν χέχρυπται ὑπ᾽ ὀξείης παλιούρου 
καὶ βάτου, ἥν ποτ᾽ ἐγὼ δήϊον ᾿Αλκιμένης, 

6057. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Ποιμένες οἵ ταύτην ὄρεος ῥάχιν οἰοπολεῖτε 
αἶγας χεὐείρους ἐμιατέοντες ὄϊς, 

Κλειταγόρη; πρὸς Γῆς, ὀλίγην χάριν, ἀλλὰ προσηνῆ 
τίνοιτε, χθονίης εἵνεκα Φερσεφόνης. 

Βληχήσαιντ᾽ ὄϊές μοι, ἐπ᾽ ἀξέστοιο δὲ ποιμὴν 
πέτρης συρίζοι πρηέα βοσχομέναις" 

εἴαρι δὲ πρώτῳ λειμώνιον ἄνθος ἀμέρσας 

χωρίτης στεφέτω τύμόον ἐμὸν στεφάνῳ, 
καί τις ἀπ᾽ εὐάρνοιο χαταχραίνοιτο γάλαχτι 

οἰὸς, ἀμολγαῖον μαστὸν ἀνασχόμενος, 
χρηπῖδ᾽ ὑγραίνων ἐπιτύμξιον: εἰσὶ θανόντων 

εἰσὶν ἀμοιῤδαῖαι χἀν φθιμένοις χάριτες. 

θ58. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ͂, οἱ δὲ ΛΕΩΝΊΔΟΥ ΤΑΡΑΝΤ. 

Γνώσομαι εἴ τι νέμεις ἀγαθοῖς πλέον, ἢ καὶ ὃ δειλὸς 
ἐχ σέθεν ὡσαύτως ἶσον, δδοιπόρ᾽, ἔχει. 

« Χαιρέτω οὗτος ὃ τύμόος, » ἐρεῖς, « ἐπεὶ Εὐρυμέδοντος 

« χεῖται τῆς ἱερῆς χοῦφος ὑπὲρ χεφαλῆς ». 

069. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Νήπιον υἱὸν ἔλειπες " ἐν ἡλικίῃ δὲ καὶ αὐτὸς, 
Ἑὐρύμεδον, τύμῥου τοῦδε θανὼν ἔτυχες. 

Σοὶ μὲν ἕδρη θείοισι παρ᾽ ἀνδράσι" τὸν δὲ πολῖται 
τιμησεῦντι, πατρὸς μνώμενοι ὡς ἀγαθοῦ. 

6600. ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ. 

Ξεῖνε, Συραχόσιός τοι ἀνὴρ τόδ᾽ ἐφίεται ορθων, 
« χειμερίας μεθύων μηδαμὰ νυχτὸς ἴης »" 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΜῈ ΡΑΤΑΤΙΝᾺ 

060. ΕΞΡΕΝ., 

ΤΟΠΌΘΙΩ σ]οΡᾶμ, οἵ μοΟ ραγυυ]διαγθὰ, ὁ Υἱγ, 

ΒΘΡΌΪΟΓΙΙΠῚ ΔΙ] ΟΧΌΘΙΘ Τα 56. ΑἸΟΙ ΠΊΘἢΪ5., 

οἴβὶ ἑοΐατη οοουϊίαξαν Δ ΔΒΡθγὰ Ρδ] ἴα το 

οἵ τΡΟ, 4ιθιη ΟἹ 650 γαβίδθδιη ΑἸοϊμηθηθβ. 

θ57. ΕΣΒΡΕΜ. 

Ῥαβίογθ, 4υϊ 00 τῃοηξ δ πράτ ρϑϑοὶίθ 

οδ]οδηΐθϑ ΟΔΡΓἃ5 οἵ ρῃ] ΟΠ ΓΟ-Ὑ βἔ{88-Ὑ 6 ]16 Ὑ6 ΟΥ̓Θ5, 

ΑἸ αρογθθ, ΡῈ ΤΟΙ] τοὶ, ράγυϑηη σταίδπι, 564 ΒΙΔΥΘΙΩ 

Ῥοηαδί8, 50 θυΓΠΘ Ὁ οϑιιϑᾶ ΡΘΥΒΘΡΠΟΠΘΒ. 

Βαϊθηΐ οὐϑϑ τ, ΒΌ ΡΟ ἱπηρο] ἃ δαΐθιη ῥαϑίου 

Ροίγα ἤδίυϊδμι ἀυ]οὸ ἰπῆοἔ ρα ϑοθπεθιι8. 

γεγο δαΐθηι Ργΐπη0 ῬγΓδίθπβθμι ΠΌγΘῚ ἀθΟθΓΡΘἢΒ 

ΥἿ ΠΟ 8. οἷησαΐ ἔυγηυ] πὴ τηθὰῃ ΘΟΓΌΠ8,, 

οἵ αἰϊχυΐβ ἐφουπά ἰγγογοΐ ᾿δοίθ 

ΟΥ̓Β, ζυγρίἀδη) τη πηδιὴ δί(0]]6η8, 

οΓΘρ  ἀϊπθιη μυχηθοίδηβ ΒΘΡΌΪ ΓΙ θη : 1 ηΐ ΠΟΤ ΠΟΤ ΠῚ 

βηΐ Γοοργοοθ οἰϊδηι ἴῃ δχϑίϊηοί δ σγαξῖο. 

668. ΤΗΕΟΟΘΕΙΤῚΙ, νοὶ ΠΕΟΝΙΠ ἊΣ ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ. 

Βοίδτη 8ἱ αυϊᾶ ἐγ ΒΟΠΪ85. πηδ]ι5., δυΐξ δὶ οἰΐδι ἱρῃᾶνιβ 
οχ [6 ᾿ΠΠάθγὴ Φο αΔΙ θη -Ῥαυ θη), υἱδίογ, Βδθοί. 

« βαϊγθαΐ ἢΐο {πη ]8., ἱπα 68, Ταρηΐδιη ἘΠΥΥΠα ΟΠ 5 
« βἰζ8- 68 ΒΔΟΓΈ τη ἸΘΥΪ8 ΒΌΡΘΙ σδραΐ, » 

6069. ΕὔΞΒΌΕΜ. 

Τηΐδηΐθηι ΠἸΐατη ΓΘ Τυϊδέϊ ; ἴῃ Πογο-ϑοία 5 δυΐθιη δέ 'ρβθ, 

Ἑυγγτηθάοῃ, ΒΘΡΌΪ ΤΠ ἢΟΟ Τηογΐαιι8 βου 15-65. 

ΤΊΡΙ χαΐϊάθμῃ 856465 ἀἰνῖπο8 ἱπέθυ υἷγοθ; ἤσηο δαΐθηη οἶγ6 8 

Βοπογδθαηΐξ, Ῥδίτβ ΤΩ ΟΤῸ8 αἱροία Βοηΐϊ. 

060, ΙΕΟΝΙ.Ὲ ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ. 

᾿ Αἀάγοπᾶ, ΒΥΓΔΟΊ 515 {Π0ὶ Υἱνῦ Ποο ργϑοὶριί Οτίβοη : 

« ΗΪθΘΓπᾶ ΘΌγ 5 Π6- Ταοααδηη ποοΐθ 688. » 

656. Εὐὔὐϑῦεὲμ. 

Ηδπο 6] 6ᾶπι, 511 βᾶγνὰ Ἰἰοδῖ, πβαὰθ σγαηάθ 56ρ. ΟΠ πὶ 

ΑἸ]ο ΆοΓα Ἔργορὶϊ,, 4υ 5415 65, ΑἸοϊ πη θηΐβ. 
Μδ συθιι5 εἰ βρὶ πὶβ υδηιν]β ρα] αι γιι5 δου 15 

ΟΡίορις, ΑἸοϊπηθηθβ 1116 ἜθῸ [ὉΓ.Ϊ5 ΘΓΔΠῚ. 

657. Εὐὔβηὲμ. 

Ῥᾶβίον 65 ΤΟ ἢ 118 4υΪ ΡῈΓ ρα ΟΟΥΓΙ 5 Ὠυ} 5. 

56 οαργὰ 56 υοἱβ Εἰ γί 58} 1} ΟΥἿβ, 
ΟἸϊϊάρογῶ ράσναπι, 86ὰ χιοὰ ἱπινεὶ, μοο ἀαΐθ πιιηι8» 

Οὐοά νο5 ρὲ} ἰθυγδπὶ ῬΘΥΒΘΡΒΟΠΘΠΑΙ6 ΤΟΡΌ. 
Βαϊδηΐο ἸἼ8 ῬΓΟΡίο Οὐ Θ5 : ρϑβοθηιθι 1}}15 

Πα]ο6 αυϊά οχ βοτὰ ἤβίαϊα συμα οἀπαϊ. 
Ὑ6γὰ πούο ἴοι 8 ἤογβϑ ργϑάδϊαβ ἃ ἀρτὶβ, 

Οὐδ ἴθρον, ἴδπο 56 γ018 τυβιϊουβ ΟΥπδὶ ΠΏ... 

Αἰφιιδ ἃ)14υ}5 ηΐνεο Π6 βραγρὶ ἰδοῖθ {Πππθῖο, 

Ριπρυΐϊα ἀππὶ ἀἸρ 115 Ἀθδγὰ ργθβϑαὶ οὐἱβ, 

ὔὰ τῖρεῖ ἢσπο τυμηυ!αηι : Ποὴ βαπὶ Βοηοίδοϊα 56ρ0 115 

γαπα, [γβα 6 ῃ8 Π] ΘΓ 115 τϑ ἀ1ἀ1 ἀπ γα υἱσθπ,, 

658. ὙΠΕΟΟΑΙΤῚ, ὑδί, μὶ αἰϊὶ, ΤΙΈΟΝΙΘΑ: ΤΑΚΕΝΤΙΝΙ. 

7Ζαπι ἀΔὈΙ Ὸ} ΟΟΓΗΪ [ογΐθϑΠη6., υἱᾶῖον, ΠΌΠΟΙ 65, 

ΕοΥ5 8 δὲ {ἰπη]ἀ 115 πὲ ΕΠ ᾿0Ὑ6 ΡΑΡΪ, 
Ηυΐο ἰαπιυ]ο θ6Π6 511, ἀΐθθϑ, σϑοῦ, Εὐγυπχθάο 

ὭΟΜΠΡΙ βδηοῖο χυὶ 1 ν]5 ἴῃ οΔρΙϊ6. 

659. Εὔὔδθὲμ. 

[πηΐδητὶ ΡΌΘΓΟ ᾿αν6Π15 ραΐον 'ρ58 γϑἰοῖο 

Ηοο ἴθρθῦῖβ ἰυπηυ]ο τηογίαυ8 ἘΠΓΥ τ θάοη. 
Τὸ Ἰοοᾶ ἀϊοῖα Ρ᾽15 οαρίθπὶ : υθηθγα ταν 11 πὰ 

ὕτῃ5 808, Ῥγοβθηϊζαπι αυ 06 Ράγθπῖθ ΟΠ. 

θΘόο. ΓΕΟΝΙΡ. ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ. 

ΟΥΠο ϑυγδοιυβίυς αυοά (6 τοραῖ 7 Ποβρ65, ἴά ὑπ0πὶ οϑὲ» 
Νὰ υοάαθ ποοῖθ ΠΥ̓ΘΠ15 [ΘΠΙΡΟΤῈ ΡΟΐιι5 688. 



ΘΟΑΡῸΤ ὙΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

χαὶ γὰρ ἐγὼ τοιοῦτον ἔχω μόρον, ἀντὶ δὲ " πολλῆς 

πατρίδος ὀθνείαν κεῖμαι ἐφεσσάμενος. 

661. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εὐσθένεος τὸ μνῆμα" φυσιγνώμων ὃ σοφιστὴς, 
ο΄ δεινὸς ἀπ᾽ ὀφθαλμοῦ καὶ τὸ νόημα μαθεῖν. 
Εὖ μιν ἔθαψαν ἑταῖροι ἐπὶ ξείνης ξένον ὄντα, 

χὐμνοθέτης ἐν τοῖς δαιμονίως φίλος ὦν. 
Πάντων ὧν ἐπέοικεν ἔχειν τεθνεῶθ᾽ ὁ σοφιστὴς, 

χαίπερ ἄχικυς ἐὼν ΘᾺ ἄρα κηδεμόνας. 

662. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ἧ παῖς ᾧχετ᾽ ἄωρος ἐν ἑδδόμῳ ἥδ᾽ ἐνιαυτῷ 
εἰς ἀΐδην, πολλῆς ἡλικίης προτέρη, 

δειλαίη, ποθέουσα τὸν εἰχοσάμηνον ἀδελφὸν, 
νήπιον ἀστόργου γευσάμενον θανάτου. 

Αἰαῖ, λυγρὰ παθοῦσα Περιστέρη, ὡς ἐν ἑτοίμῳ 
ἀνθρώποις δαίμων θῆχε τὰ δεινότατα. 

668. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ὁ μιχχὸς τόδ᾽ ἔτευξε τὰ Θραΐσσα 
Μήδειος τὸ μνᾶν’ ἐπὶ τὰ " ὁδῷ, χἠπέγραψε Κλείτας. 

ἙἙξεῖ τὰν χάριν ἃ γυνὰ ἢ ἀντ᾽ ἐχεΐνων 
ὧν τὸν κῶρον ἔθρεψε. Τί μὰν ἔτι χρησίμα τελευτᾷ; 

664. ΑΛΛΟ. 

᾿Αρχίλοχον καὶ στᾶθι καὶ εἴσιδε τὸν πάλαι ποιητὰν, 
τὸν τῶν ἰάμόων, οὗ τὸ μυρίον χλέος 

διῆλθε χἠπὶ νύχτα χαὶ ποτ᾽ ἀῶ. 
Ἦ ῥά νιν αἱ Μοῦσαι καὶ ὁ Δάλιος ἠγάπευν Ἀπόλλων, 

ὡς ἐμμελής τ᾽ ἔγεντο χἠπιδέξιος 
ἔπεά τε ποιεῖν, πρὸς λύραν τ᾽ ἀείδειν. 

665. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Μήτε μαχρῇ θαρσέων ναυτίλλεο μήτε βαθείη 
νηΐ" χρατεῖ παντὸς δούρατος εἷς ἄνεμος. 

"Ὥλεσε χαὶ Πρόμαχον πνοιὴ μία, χῦμα δὲ ναύτας 
-ἀθρόον ἐς χοίλην ἐστυφέλιξεν ἅλα. 

Οὐ μήν οἵ δαίμων πάντη καχός " ἀλλ᾽ ἐνὶ γαί, 
πατρίδι χαὶ τύμδου χαὶ χτερέων ἔλαχεν 

χηδεμόνων ἐν χερσὶν, ἐπεὶ τρηχεῖα θάλασσα 
νεχρὸν πεπταμένους θῆχεν ἐπ᾽ αἰγιαλούς. 

40ι 

Εἰθηΐπη ΘρῸ ἴα]6 ΒᾶΒ60 (αΐαπηι, οἵ ῬΓῸ δι] ἃ 

Ῥαΐτία διίθηδζη ᾿ιρηιηι ᾽δ600 ἱπαξι8. 

0601. ΕὔΒΘΕΜ, 

Ευβίμθηϊ5 Π0Ο Τηοπυτηθηξαπη ; ΡΠ βἰοσποιηοη 67) αἱ ΒΟρ  ἰϑία, 

ἀοοξαβ δχ ΟΟΌ]0 οἵ πιδπΐοιη ΘΟ ΠΟΒΟΘΙ6. 

Βομδ ἢ]Πιπὶ ΒΡ Ο γσουαηΐ βοᾶ 8168 ἴῃ δ] θηὰ ἐ6)7 ἃ ΔΙ ΙΘηιιμ, 

οἱ Ροσΐδ ἴπ ̓ Ϊ5 ταΐγο δὲ δηλ υϑ. 

Ομπηΐαμῃ 485 ἀδοοθαΐ μπᾶ θ γα ἀσδιποΐαμι, βορὶ ιἰδία, 

Φαδιζαδπι ἔθηυῖ5 ογδΐ, μα θαΐ ριξε ΟυγἴοΓοβ. 

662. ΚΕΟΝΙΡ ΑΕ. 

ῬΈΘΙ1ἃ δὶ ἱπηγηδίαγα ἴῃ βορετηο μὲθο δῆ ΠῸ 

δα ἱπίδγοϑβ, τ} 18 Φα  Π5 ῬΥΙΟΓ, 

μηΐβογᾶ,, ἀθβίἀθγδηβ υἱρὶ πε -τηθηβίστη ἔγαίγθιῃ., 

ἰη!ἀηΐθ Π), Δ ΔΓ - ποϑοίδη αυϊ-συβίαν!ξ τηογίθμη. 

δα, πθὰ, {γβεϊα ρϑῦροββα Ρογβίθγα, Ζαδηι ἴῃ ῥτοιηρία 

Βονηἰ8 ἀθὰβ Ῥοϑυϊξ ροβϑί μηδ ! 

665. ΕΠΒΡΕΜ. 

Ῥγνυϊυβ ποὺ 5 χὶς ΤἬΉΓαβϑθ: 

Μράδαβ τηοπιμηθηΐαχῃ ἴῃ υἱἷδ, δὲ ᾿πβουρβ1: Οἷ7 4. 

ἨδΡΘΌΙϊ σταίη ΤΌ] ΘΓ ῬΓῸ 60 

φυοάὰ μαθγιμ ἁἰαἰξ. Θυἱὰ γϑγο, δᾶμος ἈΠ|18., τη υ [αν ἢ 

664. ΑΠΌ}. 

ΑὙΟΒΠ ΘΟ υτη βία οἵ ἀϑρίοθ δηξυνη ροδίδιῃ 

Ἰδιη ΒΟΓΌΓΩ ; Οα} 8 ἰηΠηΐξα 1Δ08 

Ρδιποίγαν!ξ δ ἴ ΘΟ ΒΌΓΩ δὲ ὙΘΥβι 15 ΔΌΓΟΙΌΠΙ. 

Ῥγοίδοΐο θὺπη Μυϑῷ οἵ Πο] 5 ἀΠΠ σοί ΑΡΟ]]Ο, 

«ποα ΘΑΠΟΙῸΒ δγδΐ δὲ 50]16 Ὑ8 

ΟΔΥΓΓΩΪΏΔΟΈΘ ῬᾶησΟΓΘ οἔ δα ᾿γγδη) σδηΐδγα. 

6605. ἘΠ ΒΡΘΕΜ ΠΕΟΝΙΌ. 

ΝΕΩΊΘ Ιοηρᾶ Πἄθη5 παυῖσα ΠΟάΠ6 ρΓΟΐαΠαδ᾽ 

ῃδΥΐ: υἱποῖζ ουπα Ἰίσπατη (παυΐϊσίιη}} ἀπὰ8 νηΐ. 

Ῥργαϊαϊ οδἔϊατη Ῥγοιηδοθυτη δέ 5. ἀπ, οἵ ποι πα ΐδ8 

ΒῈΡ1 5 ἴῃ ἀδἢ βοθη5 ἀδίγιβις ΤηΔΓΘ. 

ΝΟ ἰδιηθη οἱ 50ΥΒ ΟἸΠἾΠΟ Πη8]ἃ : 5868 ἴῃ ἰθιτὰ 

Ραΐγία οἵ τυστηυϊυμῃ οἵ ποῦ βου 5- 68 

οορῃδίογαμ ἴῃ Ὁ] ηἾβ5., Ροβί δ ΔΒΡΘΟΓΌΓΤΩ ΤΉΔΓΘ 

οδάδγοι δυρδηβᾶ ροϑαϊΐ ΒΌΡΟΓ ΕΠ οτὰ. 

Μοῖβ {|| παίσας ἱπάθ νϑηϊΐ, πθὸ ΠΟΘΙ 15 1 Πππὶ 

Ραϊγία,, 564 16} 18 μφθο ρεγεϑυιπα ἱερὶξ, 

θθτ. Εὐὐϑῦεὲμ. 

Ἑυβι ἢ οηὶβ μος ἐπηνυ 5 : ἀ6 ναϊτ ΠΟΒΟΘΓΘ ΠΊΟΓΘΒ. 
Ῥεααθ οου}15 ἀΠϊ πηι πὶ ΘΘΡ ΠΟΤῈ ἀοοίι5 ογαῖ. 

ἘχΓΘΓΠῸΠῚ δχίθγηα 5}}}} ὨῸΠΊΟ ἴεχοσα 5οάδ] 68, 

Οαγυβ 4615 οἰϊδ πὶ σαΓ ΠῚ Πἰ5 γί [υϊ, 
Ουᾶ νοϊυϊξ νἱϊαχαθ ἕαϊϊ Ἰοι μοας ροιϊαβ, 

ἈΝΤΒΌΚΟΘΙΑ. 1. 

[ην ΘΠ ἴ4Ὲ6 50.085, 4016 15 ΔΙ Ι6Πι15 γαῖ, 

662. ΤΕΟΝΊΡΖΙ. 

Αηϊΐο ἀΐθιη ῬϑΡΙ 15 56 Χ 428 Υἱχογαΐ ἃΠΠη05, 

ϑεἀ φυφ πηθηΐθ ουάύεβ ὙἹΠΟΕΓΟ ροβϑαῖ ΔΠ118. 
(αυϑὰ πεοὶβ ἀδ ἔγαῖγα ἀο]οῦ, 401 πιθῆβα ρεγδοῖο 

ΒΙ5 ἀδοῖπιο πηογῖϊβ οσιάα σὰρῖπα ἴαϊξ, 

ἘΒιδὰ ἰγιβιϊα ρᾶθθᾶ ῬΕΓΙΒΙΘΡῚ : μεββϑί πη σΘηἴΙ 

Οὐδηι ἀεάϊ μυπιδηδὲ φυφαια ραταῖα Ποῖα. 

2ε 
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066. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΈΩΣ. 

Ὡ ᾿ ᾿ , 
Οὗτος ὁ Λειάνδροιο διάπλοος, οὗτος ὃ πόντου 

᾿ κ ’ὔ .-» ᾿ ’ ὖ 

πορθυὸς, ὃ 5᾽ μονγῷ τῷ φιλέοντι βαρύς : 

ταῦθ᾽ Ἡροῦς τὰ πάροιθεν ἐπαύλια, τοῦτο τὸ πύργου 

λείψανον, ὃ προδότης ὧδ᾽ ἐπέχειτο λύχνος. 

Κοινὸς δ᾽ ἀμφοτέρους ὅδ᾽ ἔχει τάφος, εἰσέτι χαὶ νῦν 

κείνῳ τῷ φθονερῷ μεμφουένους ἀνέμῳ. 

667. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

, ,ὔ ; ΕῚ Ὁ ὔ νὰ Ὡ ’ ἂ 

᾿Γίπτε μάτην γοόωντες ἐμῷ παραμίυνετε τύμόῳ ; 
3 Νι Υ͵ ’ὔ Ὑ » 0 ,ὔ Υ 

οὐδὲν ἔχω θρήνων ἄξιον ἐν φθιμένοις. 

Λῆἣγε γόων χαὶ παῦε, πότις, καὶ παῖδες ἐμεῖο ὮΝ Υ͂ ᾽ " ᾿ 
᾿ ΄ , 3. , 

χαίρετε, χαὶ μνήμην σώζετ᾽ ᾿Αμαζονίης. 

6008. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

Οὐδ᾽ εἴ μοι γελόωσα χαταστορέσειε 1 αλήνη 
χύματα, χαὶ μαλακὴν φρῖχα φέροι Ζέφυρος, 

νηοδάτην ὄψεσθε - δέδοιχα γὰρ οὺς πάρος ἔτλην 
χινδύνους ἀνέμοις ἀντιχορυσσόμενος. 

6609. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

Ἀστέρας εἰσαθρεῖς ἀστὴρ ἐμός. Εἴθε γενοίμην 
Οὐρανὸς, ὡς πολλοῖς ὄμμασιν εἰς σὲ βλέπω. 

670. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

᾿Αστὴρ πρὶν μὲν ἔλαμπες ἐνὶ ζωοῖσιν ᾿Εῷος - 
᾿ς νῦν δὲ θανὼν λάμπεις “ἕσπερος ἐν φθιμένοις. 

671. ΑΔΗΛΟΝ, οἵ δὲ ΒΙΑΝΟΡΟΣ. 

Πάντα Χάρων ἄπληστε, τί τὸν νέον ἥρπασας αὕτως 
Ύ ΕΣ ἈΜΕΙΣ Ἃ ΕῚ , , 
Ἄτταλον ; οὐ σὸς ἔην, χἂν θάνε γηραλέος: 

672. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ, 

Χθὼν μὲν ἔχει δέμας ἐσθλὸν, ἔχει χλυτὸν οὐρανὸς ἦτορ 
3 , Ἴ “ θην δος , 
Ἀνδρέω, ὃς Δαναοῖσι χαὶ ἸΙλλυριοῖσι διχάσσας, 
οὖχ ὁσίων κτεάνων καθαρὰς ἐφυλάξατο χεῖρας. 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΖΣ ΡΑΙΑΤΙΝΙΕ 

006. ΑΝΤΤΡΑΤΕΙ ΤΗΒΒΒΑΤΟΝΙΟΈΝΒΙΒ. 
" κ. 

ἩΐΪς Τιραπαιὶ ἐγα]θοίιιβ, ποὺ ροπίιῦς 
{γϑέι μη, Π0Ὶ. 8011 διηδης σγᾶγο: 

ἢώθο Ηθυιβ οἸΐιη ᾿α ἰ αΐϊο,, δ Τα Υἰβ᾽. 

ΤΟΙ αΐδ ; ργοάϊξον πἷς ροβίξαβ-ϑγαΐ ἸγοΠΠι5. 

Οομπηθη6. ἃαΐθιη αἰ οβ4ι16 μοο Βαϊοί ΒΘρυ]οῦαπι, δάϊις 

ἀ6-ἰδίο ᾿ηνὶἂο ψαθυθηΐθβ υθηΐο. [πὰπὸ «ποάτια 

6067.ὄ ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Οὐἱᾷ ἰποαβϑιιπ σοιηθηΐοβ. γ260 βίας 5. ἔα τι] ἢ 

Ὁ} Βᾶθ6 0 βϑιη  θιι5 ἀϊρηαχα ἰηΐοθι που ἔι08. 

Ῥοϑίηα Ἰποΐιβ οἵ οοδβὰ, οοηΐυχ, οἵ Πρ γὶ τηοὶ 

γαϊοΐα, οἵ τη πὶ βου ναΐθ ΑἸηδχοηΐθ. 

068. ΠΕΟΝΙῸ 45. 

Νδ 5] φυϊάθιη ταὶ νυ ἀ6}}8 βίουπδί βγη 88 

Πυοίαβ,, οἵ το] θιι ὑπ αλλ. ΠΟΥΤΌΓΘΙΩ ἴον αΐ ΖΟρΡΏγνι5, 

πᾶυἰσαηΐθηι ν᾽ ἀθ Ὀἰ {15 : {ἰθὺ Θηΐπὶ 40 ΟΥΪῸ8. βπβιηαϊ 

Ρουου]α νϑηζ5 ἀυτη -ΟὈ οἴ ΠΡ. 

069. ΡΠΑΤΟΝΙΒ ΡΗΠΠΟΒΟΡΗ͂Ι. 

δ᾽άογα ΘΟπίθιρ] 8, Αϑίου δἰ τι τηΐ. {Π{ΠΠΠᾺ ἢ Θββθ 

ΟοΟἸ απ, αὐ τι} {18 ΟΟᾺ}15 [6 ΘΟηΒἰ ἀθυθιῃ ! 

670. ἘΨΌΒΡΕΜ. 

Αϑίου ρυΐι8. αυϊάθτη Ἰοοθ 8 ἰπίον υἶνοβ Ταιοἰ ον ; 

ΠΌΠΟ ὙΘΙῸ Θχβι ποίιβ 1665 ὙΘΒΡΟΥῚ ἴῃ τον 8. 

671. ἸΝΟΕΕΆΤΙ, Γ ΠΟΙ} ΒΙΑΝΟΆΙΒ, 

ΡΙΌΓβι15 ἰηβαξαίο Ομάτοπ,, «αϊα δο] οβοθηΐοιῃ ΤΡ ἰβ(ὶ 8ὶς 

Αἰΐα! απ" ΠΟΠῚ6 πτι5. οὐδέ, δἔβὶ ου ἰβδοῖ συαηάςυα8 ἢ 

072. ΑΝΟΝΥΜΌΝ. 

Τουγὰ Παθέ ΘΟΥΡ8 ῬΥΌΡαμ, Πδθοΐ οἸδυτπὶ ΡΟΪ 8 δηϊτηθτα 

Απάγοῶ, αὶ Τδοῖβ. οἵ ΠΙγτ 5 φασπη-}15- αἰ οοθαΐ, 

ἃ ἸὨΪυΪ5. αἰ ν᾽ 118 ῬΑ 5 5:01 -ϑουγαν ζ Ἰηϑη8. 

ΘΟ. ΑΝΤΙΡΆΤΕΙ, 

εἶδ Ηδνὸ οἱ Γρανείνο. 
Ῥοπίιι5 ᾿εἶο ὁδὶ του ϊα5. 1Πιϑαμνο ποοῖβ πδίαίιι, 

ΝῊ 5015 βξδ υ τ 4 ΘΩῚ 51}0] 5Θηβὶῖ ἃυιδης. 

Ἠερύβ [ουπιοϑ ἀθηλ5 μεθ, Οὐ γαάθνα οορηἶβ, 

ΙηΠ ἃ υ] ρθη Πδθο ἴδοα τὰ} Υ15 δραῖ, 

ΑΠΔΡῸ 564 μος τηο ταμιαϊαι! πᾶν μονα, ἀθ ἰὲ 

Ναης υοάιι8 πο οαϑϑδηΐ, ᾿ἱπΠΡΤΌ 6 νθηΐθ, αιθυ]. 

667. ΙΝΟΕΡΤῚ, 

γϑρον μη ἰπ ας φαμοίω «Απαρίασίω, Τῆιοοςδαίϊομηϊοι;. 

Ουἱά ἴδπι͵ πγορϑῖα πιθιμηι οἰ ΓΟιΠιβῖα8 τὰν] γὰ ΞΘ ΡΟ Ο νι ἢ 
υοά μὰν 511 ἤδυὶ, πιοσίπα πὶ} μά} 60. 

Ἰγόβῖῃς γὴν Ἰποίτι5., οἱ νὸ8 πιθὰ υἱνὶ 6 ΡΊΌΪ65, 
Φυοὰ 58115 δϑῖ,, πῃ ΘΒ. 85 ΒΘΠΡο ΑἸπδζοηΐς. 

668, ΤΕΟΝῚ,Ε. 

Νὴ 660, νΘῃΙου πὶ αι ν 5 ἔροῖα Ὀ]δηα για παν 

Ραρθ, ναὶ ἃ ζθρῇῃγγο τη 0] Πἴ8ν δοῖα ἰΡθμλαηΐ, 

ΒοδηἀΔη1 ἰνδηδί γα Τα 5, Οὐ πα 116 ΡΘν θα βθηϑὶ 

Ιλιοϊαῖι5 σοῃ γα ἢ Πληὰ 5ᾶϊ Ἰ ΘΠ], 

669. ῬΙΛΤΟΝΙΒ, 

ἐπ ϑίπὶ ψιὶ διοίία νοσαΐμι". 

516}1ὰ νἱἀθ8 6] 816}}85 τηθι18 : Ο 650 δου πὰ 
81 5ἰπ|, {0 ἴθ Θθ.}15 ΡΥ ι15 δ δριοίαμη ἔς, 

θ70. ΕὐὔϑῦεΜ, 

α6 οοάφηι. 

δ[6}1ἃ πηθιιβ Ὑἶν]5 [Ὁ] σ  νὰ5 1 οἰ ἴον ἀπίθ; 

Νύυπο ἀρυ ᾿πίογηοβ ἨΘΒρΘΙ5 65 ΡΟΡΌ]05 

671. ΙΝΘΕΆΤῚ,, ὁδοί αἰμηι αἰΐος ΒΙΑΝΟΚΆΙ5.. - 

Τηβαϊϊαῖα ΟμᾶΡοα, Ἰανθηθμι ον Αἰτα!οη δυίουϑ ἢ 

Νοη ἴὰιι5 1116, ΘΟΏΟΧ 581 ΠΡ Ρ οἴ, ογαΐ ἢ 



ΠσΑΡΌΤ ΙΗ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΜΙΑ. 

673. ΑΔΗΛΟΝ, 

Εἰ γένος εὐσεδέων ζώει μετὰ τέρμα βίοιο, 
ναιετάον χατὰ θεσμὸν ἀνὰ στόμα φωτὸς ἑχάστου, 

Ξ Ἀνδρέα » σὺ ζώεις, οὗ χάτθανες “ ἀλλά σε χῶρος 
Ψ -": 
: 

ἄμθροτος ἀθανάτων ἁγίων ὑπέδεκτο χαμόντα. 

614. ᾿ΑΔΡΙΑΝΟΥ͂. 
Ἀρχιλόχου τόδε σῆμα, τὸν ἐς λυσσῶντας ἰάμῥους 

ἤγαγε Μαιονίδη Μοῦσα χαριζομένη. 

675. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

᾿ Ἄτρομος ἐχ τύμδου λύε πείσματα ναυηγοῖο" 

χἠμῶν ὀλλυμένων ἄλλος ἐνηοπόρει. 

676. ΑΔΗΛΟΝ. 

Δοῦλος ᾿Επίχτητος γενόμην, καὶ σῶμ᾽ ἀνάπηρος, 
χαὶ πενίην Ἶ ρος, καὶ φίλος ἀθανάτοις. 

6771. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Μνῆμα τόδε χλεινοῖο Μεγιστίου, ὅν ποτε Μῆδοι 
Σπερχειὸν ποταμὸν χτεῖναν ἀμειψάμενοι, 

μάντιος, ὃς τότε χῆρας ἐπερχομένας σάφα εἰδὼς 
οὐχ ἔτλη Σπάρτης ἡγεμόνας προλιπεῖν. 

6078. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ. 

Πληρώσας στρατιὴν Σωτήριχος ἐνθάδε χεῖμαι, 
ὄλόον ἐμῶν χαμάτων γλυχεροῖς τεχέεσσιν ἐάσας. 
Ἦρξα δ᾽ ἐν ἱππήεσσι, Γερήνιος οἷάτε Νέστωρ" 
ἐξ ἀδίχων τε πόνων χειμήλιον οὐδὲν ἔτευξα. 
Τοὔνεχα χαὶ μετὰ πότμον δρῶ φάος Οὐλύμποιο. 

619. ΤΟΥ͂ ΑΓΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ͂ ΠΑΤΡΙΑΡ- 
ΧΟΥ. 

α. Ἡύμδε, τίς ἢ πόθεν, ἦν δ᾽ ἔτι παῖς τίνος, ἔργα καὶ 
νεχρὸς, ὃν ἔνδον ἔχεις, ἔννεπε, χευθόμενον. [ὄλύον, 

"408 

6073. ΙΝΘΟΕΕΤΙ. 

δὲ φοπὰϑβ Ρἰογαηι υἱνὶς ροβί πηϑίδη υἱέ, 

Βαθιΐαη8, υἱ [5 δϑί, ἴῃ οὔ Υἱνὶ ουὐαβααθ, 

Απάγοδ,, ἔπ Υἱνῖβ., ΠΟῚ 65-τηουΐί8 : 56 ἴδ τοσῖο 

ἐοΐογηδ ἱπητηον [Ἀ] π βαποίουαμτη οχοθρὶξ ἀοίιποίαπι. 

074. ΑΌΒΙΑΝΙ. 

ΑΤΟΒΠΟΟΙ μος ΒΘΡΌΪΟΓΠ,, ΦΆΘ ἴῃ Τα 05. ἰδ} 08- 

οσὶς Μωοιῖάθο Μυβϑἃ στα  ἸοΔΠη8. 

075. ΕΟΝΙ. 

Πρδυ άι8 ἃ ἔπτη]ο Β01Υ6 [ἘΠ65 πδιδρὶ : 

ΠΟΒ ἀὈΠῚ- ΟΡ θΆΓη8, 8}1π|8 ΠπαΥ 6 - Ὑ θα, 

670. ἸΝΟΕΆΤΙ. 

Βθυγ 8 Ἐρἰοίοίαβ ἔαϊ, οἵ ΘΟΓΡῸΒ ἔγταποῦθ. 

οἵ ραυρογίαΐο Τττι8., δὲ οᾶγιι8 ἱτητηγ } 1118. 

6077. ΒΙΜΟΝΙΌΙ5. 

Μοπιυιπηθηΐαχη πος οἷανῦὶ Μοοίβεϊθ, φάθι οἰϊτα Μοαϊΐ 

ΒρΡΟΓΟ τη Πυτηθη ᾿πίου δου ηΐ ἔγδηδοτοββὶ, 

γαίϊ5, αὶ ἔχπο ἰαΐα ἱπημϊποηΐξία οἷαγο βοῖθηϑ 
Ποὴ βϑίϊηυϊξ ϑρατίω ἀποθβ ἄρϑογογε. 

678. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Ἐπποία5- ΤΠ ΓΘ - ΘΟ βου 6 Παϊ δχϑυοϊξαβ βοίθυ 5. Εϊσ' 

ΟΡΘ5 ΘΧ-Τη 6 5 Ἰδοῦ θα5 ἀΌ]ΟΙ 115 ΠΠ ΘΓ 15 ΓΘ πα Θη8. [18660,,ψ. 

Ργίωϊ δυΐδιη πίον δαυϊΐοβ, Οθυθηΐα8 δίοαξ Νοβίου ; 

6Χχ ἰηϊυβίβαιο ορουϊθ8 ἘΠοβδαγατη ΠΌ]] τὴ ΡΑΓΆΥΪ. 

Οὐδρτορίον οἵ ροβέ ᾿πογΐθιη δά ϑρίεῖο Ἰυσηθη ΟἸ ΠΡ. 

679. ΞΑΝΟΤΙ ΒΟΡΗΒΟΝῚ ΡΑΤΕΒΙΑΒΟΗΖ:. 

[ορϑνὰ δ ορβϑ': 

α. Τυμ]θ, φυΐβ ἀπξ ἀπᾶδ., δάθιιο ΡΌΘΡ οὐὐὰ5 ἐπ υ, ψιία ἐδ 

τηογέαιιβ, 46 π ἰηΐι8 Βα θ68, δα ΐββθυθ, οοηαίζαηι. 

673. ΙΝΘΕΚΤΙ, 

81 μἷα βθπ5 Βομηϊπαπι ἰγδηβδοῖο ἰθιη ρου Υἱϊε8 
Τι6ερε 5δεγὰ υἱνὶϊ, υοϊαίθ ΡῈΡ ΟΥα ΥἹΡΟΓΊΙΩῚ 

Απάτοα, ἴὰ οογῖα βυρογαβ, οἷ 568 Βϑαΐα 

Τιπογίαϊο ἀρὶτὰ5 58 ΠΟ 18 ΟἿ ΠῚ ΤΠ ἢ 1118 ΦΕΥῸΠῚ. 

674. ΑΡΒΙΑΝῚ. 

ΑὐομΠ]οολι5 ἰαοοῖ εἷς. Βοπα Μυϑα νοϊθραὶ ἨΟΠΊΘΙΟ, 
Ἡσης ἰπ ἰδ θυ οαπὶ [ΓΙ αν ΟΡ 5. 

θη. ΤΕΟΝΙ.2Ε. 

Αὐάο ἀδ ἴαπιιϊο 5 θπιουϑὶ βοΐνουα ἔα ΠΘΙῚ 

Τύυης 4υοάια οὐπὶ ΡΘΡΙΪ, 4105 ΤΔΤῈ ἴεγγοῖ, δγαῃῖ, 

6η6. ΙΝΘΕΚΤῚ, 

ὁ Ἐρίἰεἰείο. 

ϑεῦνὰβ Ἐρϊοϊοίαβ., Πθο φογρουΐβ ἰπίθρθν, [ΤῸ 

ῬΔΌΡΟΓΙΟΡ : 5βεἀ Ὁ8 5ῖ5 4 1186 ΟΔΤιι5 ΘΓ Δ}. 

677. ΒΙΜΟΝΙΠ, 

αριμα Ηεγοαοίμεπει. 

Οὐἱ Ἰαοοὶ ῃΐς, οθοῖάϊ Μανονίθ Μεριϑια Μεάο, 

Οὐπι ἰγᾶη5 Θρθυ Ομ ὈαΥθΆΓΙΙ5 {Υ11 ἃΠιδ5 : 

Οὐδπηαυδτη ἕαϊ!ἀϊοα σευ περαϊ τηθηΐθ [αϊα 

ΝοΙαἱ 116 ἴὰο5 πάθεα, ϑραγῖα,, ἀυοεβ. 

679. ΘΦΡΗΒΟΝΙΙ, 

Ῥαϊνϊαγοίνε Ηϊονοφοῖγ πιονμπι 3 

ἐπ πιοπιιπιοι πηι “οἰ ιαππὶς , Ῥαρε Αἱοεχαπάνηϊ. 

Ὁῖς πὴῖεΐ, 485, ου]αβ, φιο ργοβδῖαβ 116, φυϊά ερῖ!, 

Οὐἱάνε Βαθιΐτ, οἰδιιθαπι αιιοπι 6615 μἷς, απ} ἢ 
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ἀρὰ 

β. Οὗτος Ἰωάννης, Κύπριος γένος, υἱὸς ἐτύχθη 

εὐγενέος Στεφάνου" ἦν δὲ νομεὺς Φαρίης. 

Κτήμασι μὲν πολύολόος ὅλων πλέον ὧν τρέφε Κύπρος, 

ἐχ πατέρος πατέρων, ἐξ ὁσίων τε πόνων" 

ἔργα δὲ θέσχελα πάντα λέγειν, ἅπερ ἐν χθονὶ τεῦξεν, 

οὐδ᾽ ἐμοῦ ἐστι νόου, οὐδ᾽ ἑτέρων στομάτων " 

πάντα γὰρ ἄνδρα παρῆλθε φαεινοτάταις ἀρετῇσι 

δόξαντα χρατέειν ταῖς ἀρεταῖς ἑτέρων. 

Τοῦ καὶ χάλλεα πάντα, τάπερ πτόλις ἔλλαχεν αὕτη, 
᾿ εἰσὶ φιλοφροσύνης κόσμος ἀρειοτάτης. 

680. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ἈΑρχὸς Ἰωάννης Φαρίης ἀρετῶν ἱερήων 
ἐνθάδε νῦν μετὰ τέρμα φίλῃ παρὰ πατρίδι χεῖται" 
θνητὸν γὰρ λάχε σῶμα, καὶ εἰ βίον ἄφθιτον ἕξει, 
ἀθανάτους πρήξεις τε κατὰ χθόνα ῥέξεν ἀπείρους. 

6081. ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ. 

Οὐχ ἀπεδήμησας τιμῆς χάριν, ἀλλὰ τελευτῆς " 

χαὶ χωλός περ ἐὼν ἔδραμες εἰς ἀΐδην, 

Τέσσιε Μοιράων τροχαλώτερε" ἐκ προχοπῆς γὰρ 
ἧς εἶχες χατὰ νοῦν, ἐξεχόπης βιότου. 

682. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

᾽, 5" ,ὔ 4 , Ν 

Γέσσιος οὐ τέθνηχεν ἐπειγόμενος παρὰ Μοίρης 
αὐτὸς τὴν Μοῖραν προὔλαδεν εἰς ἀΐδην, 

6083. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

« Μηδὲν ἄγαν » τῶν ἑπτὰ σοφῶν ὃ σοφώτατος εἶπεν" 

ἀλλὰ σὺ μὴ πεισθεὶς, Γέσσιε, ταῦτ᾽ ἔπαθες" 
" , , 2Ἀ ΕῚ ’ Ὑ χαὶ λόγιός περ ἐὼν ἀλογώτατον ἔσχες ὄνειδος, 
ὡς ἐπιθυμήσας οὐρανίης ἀνόδου. 

Οὕτω Πήγασος ἵππος ἀπώλεσε Βελλεροφόντην, 
βουληθέντα μαθεῖν ἀστροθέτους χανόνας" 

ἈΝΤΗΟΘΙΘΘΙΖΕ ΡΑΚΑΤΙΝῈ 

ὃ. Ἠΐο Τοδῆπθβθ, ΟὙΡΥΪ5 σθηθῦο,, ἢ] 5. (αἱ 

ΠΟὈΪ]15 Θίθρμδηὶ : ογὰΐ δυΐθη ραϑίου. ΡΠ δυο εν δὲ8. 

Ῥν 15. φυϊάθπη ορυϊθηΐιι5. πηᾶρῖθ οὐ ηΐθυ5 408. πυΐγινῖξ 

ἃ Ραΐγα ρδίγαμι.,, ἃ} βδηοίίβαιια ἸΔθουθυΒ; [ΟΥΡΓῸΒ, 

ἰαοΐα γϑῦὸ αἰνίπᾶ ουποία ἀΐοογο, δ ἴῃ ἴογγὰ θα, 

ΠΟΘ τθῶ 6δΐ τηθηξβ., ΠΟ 6 ΔἸ λα πι ΠΠσΌΔΡΙΗ : 

ΟἸΠΘΙῚ ΘΗΪΠῚ ὙἱΓι τ ΒΌΡΟΥΑΥΪ ΒΡΙ Ομ α α 551 π|18 υἱγέα ΕΠ Ὲ8.. 

ααϊ-νἱἀοθαΐαν ΡΓδοβίαγ υἱγ αι 8 Δ]108. ς 

Ἡυ]ὰ8 οἱ ογπαιηθηξᾶ οπληΐδ, δ ὉΓῸ5 Βογεἃ -68ὲ μτθο,. 

δυπηξ Βοηϊσηϊ αἴ 8 ἀθουβ ργεβίδη [551 Π|26. 

6080. ΕὔΒΌΕΜ. 

ΡΥΪποορ5 Τοδηηθ8 υἱγία πὶ ῬΠδΥΪ δ τ) δὲ5 ΒΔοογἀ ἔα ΠΩ. 

Βῖο πυπο Ροϑβὲ δχϊζαση οᾶγὰ ἴῃ Ῥαίτία Ἰδοοί : 

τηογίδ! 6 δηΐτη Βου  5-6Γδί ΘΟΥΡα 8, οἴϑὶ υἱΐδν ἱτυγηου Δ] Θ Τὴ 

ἱπητηου]δααθ [δοίδ ἰπ ἕογγὰ δα!αϊξ ἱππέα. [ΠΡ Γαγιιβ, 

681. ΡΑΙΠΑΠ).Ε ΑΠΕΧΑΝΌΒΙΝΙ. 

ΝΟΙ ΡΟΙΟστΤ - Δ 5{1 ΠΟΠΟΥΪΒ οδιιβᾶ, 56 Θχ 8: 

οἱ οἰδιιάιιβ Ἰοθῖ θ5865, σαν γῖβι! ἴῃ ΟΥΟΌΤΩ, 

ὁ Θοβϑὶ Ῥδγοὶβ ὑϑίοοῖου ἢ ῬῸΙ ΡΟ Υ βϑαχη ΘΗ 

4πθη} ΒΔΡΘθἃ8 ἰπ πηθηΐθ, οργθβϑ8-65-6 Υἱΐδ, 

082. ΕΣΌΒΌΕΜ. 

(οϑϑίιβ ποὴ ΟὈΪ τ ΡΌ]8ι18 ἃ Ῥᾶγοᾶ : 

ἴΡ86 Ῥαγοδηὶ Ῥγθυ εἴη ΟΥοΌη. 

083. ΕἸὔΞΡΕΜ. 

« Νᾳ αυϊᾷ πἰπηῖβ » Βαρίθῃι βρη τὴ βαρ θη 551 Π}}18 αἰχίξ : 

Βρα {ὰ δὶ ποὴ ογράθηβ, θϑϑὶ, Ποὺ 65- ῬΆ58118: 

οἵ δια διβ Ἰσοῖ 65865. 5055] θη ἱποΌ ΙΒ [1 ῬΓΟΡΓΌΤΗ, 

[δηπδπ ΟῸΡΘἢ5 ΘΟ] ΘβΕ15 (ἐγ. σοῦ Ή}1) Ἀβοθηβιβ. 

510 Ῥοραβιβ Θααπ8 ΡοΓ ΒοΙΟΓΟρ οηΐδιῃ : 

4υ]- νοϊυθγαΐ ἀἴβοογο δϑίγου τ π)- 5: {8 ΓΘΘΊ]Δ88 : 

ΟΥι5 Το η65 ΟΥ̓ΡΙῸ , Ραΐγθ ΠΟὈ}}6 βϑυπθῃ 
δὲ ϑιθρβαμῃο, Ῥμανῖα ρᾶβϑίου ἴῃ ἀγα ἔα ; 

Τν 115 Οπλ 658 ΟΥ̓ΡΕῚ ΟἿ ὙΙΠΟΘΡῈ ΟἾΥΘ5 

Α Ρῥγοαν β ΘΠ] ΘΒ ΓῸ5 θ6Π6 ρᾶνῖὰ ἀαβαῖ, 
ΠΙΪᾺ5. ἴῃ ἴον ν}5 οο ϑϑῖϊα ἴαοϊα Του τα 

Νϑο πιρᾶ ΒΊΘΠ5, Π60 νοὸχ υἱΐα ἀϊβουῖὰ να]οῖ, 

Νά Ἰοηδθ δῖοι ὶ ΟΡ ΙΒ ὙἹΡ ἘΠ 18 ΟΠΊΠ68, 
ψιγταϊαμν δι λ118 405 ΘΟ] ΘὈΡαθαὶ ΠΟΠΟΒ. 

Ἱποϊγία {ας τοΐδπι ροϑβαϊξ πιοηαπηθηΐα ΡῸῚ ἈΓΌΘΩΙ, 
Τεβῖθβ ὀχ πη ἰοὶ Βοπ ἰδ ι15 Πα θῖ. 

θ80. ΕὔὔΒΡΕΜ, 

εἶς θοάδηι. 

ΤΟμδῆπθ5 ῬΒΔΡΙΘ ῬΥΪΠΟΘρ8 Υἱρίμς βου 405 
ὕτγθ15 ογαϊ,, ραῖγια παης ἴῃ 16! ] λιν 6 αι! οβοῖξ, 
ΝΠ) ΘΟΡΡὰ5 τηογία] αὶ ἤυΐῃ : ΠΙσοὶ ᾿ἰρβᾶ ῬθΡθἢη6 
ΕἸογθαϊ Ἰῃ Πα ΠΊ6Υ 15 Υἱτὰ ἐπη οΥ }1}015 Δ 5. 

θ8:. ῬΡΑΙΙΠΑΒΑΣ ΑΙΕΧΑΝΘΕΙΝΙ» 

εἶς Οες6ῖο. 

απ ρΟΡΟΡΓΘ 68, ΠΙΟΓ ΘΠ ΓΘΡΟΓΪ5, ἱΠ δον ΠΟΠΟΙΊΠΙ » 
Ελ οἷϊο ἴᾶπὰ οἰδιάο ἰαπΐα ρογδοῖα υἱὰ θϑῖ. 

Ῥγοϊοοϊάβ βἴυ 115 δά γϑρὴδ ᾿πίενπα ργοίθοϊιιβ 

Ἐξ, ΟΘεβ8ῖ, Ραγοῖ ῬᾶγΟΘΤΘ ΟΠ ΘροΓθηΐ. 

685. ΕΥΌΒΡΕΜ; 

εἷς δοάσπι. 

Οοββῖας ὁοουθυΐτ,, πο ἕαϊο ἰγδοῖιβ δά ΟΥΟΌΠῚ ; 

Ῥαπὶ ρυορογαῖ, ἴαϊαπι ἰγαχθγαὶ ἴρ86 ϑιι1πι. 

683. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

εἰς οοάοπι. 

Να αυϊὰ ἀρᾶβ πἰπηῖαπι,, 5 Ρ᾽ ΘΠ αι Πὶ ΠΊΔΧΊΠΊΝ5. πίε : 

Οαβϑϑβὶ, Π0ὴ Ῥᾶγο5 : μἴπο {0} ρυᾶη 6 πη] αΠῚ ; 

ψίγααδ ἀϊα ργυάθῃϑ ἱπιργιάθη8 ῬΓΟΡΓα 50 1511, 

Ταπαυδπ αἰ συρΟΡ65 βοᾶπάθγα ἰθηθ] μοὶ: 
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ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΘΒΆΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἵππον ἔχων χαὶ θαρσαλέον σθένος ἥθης, 
᾿ Τέσσιος οὐδὲ χέσειν εὔτονον ἦτορ ἔχων. 

τ ρ84. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Μηδεὶς ζητήσῃ, μερόπων ποτὲ χαὶ θεὸς εἶναι, 
μηδ᾽ ἀρχὴν μεγάλην, κόμπον ὑπερφίαλον. 
Γέσσιος αὐτὸς ἔδειξε - χατηνέχθη γὰρ ἐπαρϑεὶς. 

θνητῆς εὐτυχίης ᾿ἑωνβι ἀνασχόμενος. 

685. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ητῶν ξῶρις βιότου τῶλοξι εὐτυχίης τε, 
ἀρχὴν ζητήσας πρὸς τέλος ἐκεμένηνι 

Ἂλλ᾽ ἔτυχες τιμῆς, ὦ Γέσσιε, καὶ μετὰ μοῖραν 
σύμθολα τῆς ἀρχῆς ὕστατα δεξάμενος, 

686. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πέσσιον ὡς ἐνόησεν ὃ Βαύχαλος ἄρτι θανόντα 

χωλεύοντα πλέον, τοῖον ἔλεξεν ἔπος" 
« Γέσσιε, πῶς, τί παθὼν χατέῤδης δόμον Αἴϊδος εἴσω 

« γυμνὸς, ἀχήδεστος, σχήματι χαινοτάφῳ;» 
Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη χαὶ ΤΓἔσσιος εὐθύς " 

« Βαύχαλε, τὸ στρῆνος χαὶ θάνατον παρέχει ». 

687. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Τὴν Ἀμμωνιαχὴν ἀπάτην ὅτε Γέσσιος ἔγνω 
τοῦ ξενιχοῦ θανάτου ἐγγύθεν ἐρχόμενος, 

τὴν ἰδίαν γνώμην χατεμέμψατο, χαὶ τὸ μάθημα, 
χαὶ τοὺς πειθομένους ἀστρολόγοις ἀλόγοις. 

- 688. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ὅἱ δύο Κάλχαντες τὸν Γέσσιον ὥλεσαν ὅρχοις, - 

τῶν μεγάλων ὅπάτων θῶχον ὑποσχόμενοι. 
Ὦ γένος ἀνθρώπων ἀνεμώλιον, αὐτογόλωτον, 

ἄχρι τέλους βιότου μηδὲν ἐπιστάμενον. 

ἀρ 

β56α "ἷο χυϊάδηη αααπι ΠΡΟ δ ἱπηραυ!ἀατὴ τοΡγ ἡανθηΐο, 

Οοββίυβ 6 δὰ εδεδηάιμ ἡ ϊ ἀθιὴ σηδΥ ΠῚ ΓῸΥ ΠΔΌΘΗΚ. 

084. ΕἸὔΒΡΕΜ. 

Νᾳ ᾳυὶς «υῶταΐ Βοτηϊπυτη ππχαδτῃ δὲ ἄθιι5 6856, 

πῆμ ροΐοβίδξθιη πιᾶσπδη, ἰδοία ο πο ΒΌΡΟΥ ῬΑ μη. 

Οδββίαβ 'ρ56 ἀοοσυτηθηίο- αἱ : ἀοἸδοξα5- 65ξ δηΐτη αν έδ οἷα- 

τον! θιὴ [Ὁ οἰ αἴθ ἴδτὴ ΠΟἢ [ΌΓΘΉΒ. [ἴὰ5. 

085. ΕΣΌΒΡΕΜ. 

Ουῶγθηβ ἱηυθηϊβέϊ υἱέω ἤηϑιη οἰ οἰ ἐαείβαιδ, [ἀρηΐθτη 

Ρο(οϑβίαίθπι «ιιαϊη- ον θα8. δὰ ἤποιὴ (51) Ὡιτη1} ἴδῃ. 

564 ἠδοΐι5-65 Βοπογοιη,, ὁ Οδββὶ, δέϊδτη ροϑὲ [αξαση 

Ροΐξαβίδεβ ἰπβίσηῖα δχίγοιηα δαθρίῃβ. 

686. ΣΠΠ5ΡΕΝ. 

Οεοββίαπι υἕ Υυἱάϊξ Βαιοαὶιβ ΠΡΟΓ τηουξα τη 

οἰδυαϊοαπέθιι τηᾶρῖβ,, ἰάϊοτα αἰχῖξ τόσο :  [ΓΡΙαίοπῖς 

« Ο6β88ῖ, ψιοιηοᾶο, αὐἱὰ μαββιι85 ἀοβοθπαϊβϊ ἴῃ οι 

« πυάϊι5, πορίθοΐιβ, Βαθίξα πουο- τη 0-56ρῈ 9 » 

σης δυίΐίθπι ναϊάδ ἱπάϊσηδηβ δἰ] οουΐυϑ- οδέ δὲ (ὑθϑϑίαβ 11- 

« Βδυραῖθ, ἰαβέυβ οἴΐδηη τηογίοιη ἀδξ. » [Π|πὸ : 

687. ΕΣΒΡΕΜΝ. ι 

ἈΠΟ ΐΔοΆγη γα δι Ὁ] οββίαβ οοσπουϊξ, 

δα δχΐουτο Ἰδέ ΡΓῸΡΘ δοοθάθηξβ, 

Ῥγοργίδτη βϑηξοηξίδιν ΘΠ] ραυξ, οἕ βοϊθηξίδμ Π]άτὴ., 

οἵ 608 φυϊ-Πάυπέ Δ5ΕΓΟΪορῖ5 Ἰηβδηΐβ. 

088. ΕΣὔΒΌΕΜΝ. 

Βιίηϊ ΟαἹοπδηΐεβ ἀδββίατη ρογἀϊάθγαπξ [αν] 5] υγδη 5, 

ΤΩΔΟΠΟΓΈΤΩῚ ΘΟΠΒΌΪΕ ΠῚ 56]]}8ῃὴ ΡΟ ΠΟΙ. 

0 56 ηι5 ΒΟΙΩΪ ΠΌΤ ὙΔΠΈΠῚ, 50 81ὴ-ἴη-56- ΤΆΤ ΤΩ ΘΠ ΓΌ ΠῚ, 

54π6 84 ἤπριὴ υἱΐξο πἰδ}]} βοίθηβ. 

810 εἰ οἰάογθᾶβ βἰυἀϊοβιπὶ ἀΐβοεγα ἰοθα5 

Ῥερᾶϑβαβ ΠΠ|511 ΒΕ] γορΒομῖα 5οῖο. 
ΠΙδ ἰάθη Πάεραϊ εαυο, υἱτιάϊααε Ἰπνεηΐα : 

Τὰ πες δὰ δρεβίυην Ξαΐ, ραϊο, οογϊ5. ἢά|)68. 

084. ΕΥὔ5ΡῈΜ, 

εἶε εοάεηι. 

Νεπιο παῖυβ ΒΟπΊΟ ροβίμας ἄδιι5 ἐβ86 ευρίβοδξ, 

ϑΘαιϊημηδ ποο δὰ Του ουΪτηϊπα υδηι5 Ὠϊεδῖ. 

Οεβϑίαβ ἐχϑιηρῖο οβῖ, στανϊοσ «πὶ Ἰαρϑι5 ἃ» αἰίο 
Ἑογΐυπα τοϊϊποὶ ἀθ τη] ϊογα ὨΪΒ1}. 

686. εὐὐϑρὲμ, 

εἶε εοάεπι. 

ΡΙυ5 50 ϊο οἰδυάτβ οὰπὰ Οἐββῖυβ αἰτσὶῖϊ Ογοσπι, 

Ὑάϊε εἴ πο5 ἔπ Βαθοδὶιβ ΓΕ 50Π05 : 
ὕπαε ᾳυοὰ ε5 πυιάϊ5, ΟΘεξ5ὶ ἢ σΌΣ ἴογπηα 5θρο ςὨνῚ 

Ταπι που 9 ἀοζιποίο οὐ Εἰ] Πποῖτι5 αθοοῖ ἢ 

Γπαϊσπαθιιηάτ5 Γεβρομπ! Οαβϑίαϑ ΗΠ} Ὡ 

. Βαβίι5 εἰ δα τπηογίδθην, Βαιοαϊθ,, ἴεγγε βοἰεῖ. 

68:7. εὐῦθρεν, 

εἶς εοάεπι. 

Οὐτ ΡΓΟΡρΕ ͵δπὶ πιουῖθπι βϑηϊγοὶ ( β51115 δχϑι}, 
Αἴφψας ΑἸητηοηΐαοοβ ἴῃ 58 ἀδηληα ἀοἶοϑ : 

(ομβ "πὰ ἴθ πος 'ρ56 βυπὶ ἀδπηπαν οἱ ἀγίθηι, 
Εἰ 51 415 νδηῖβ ογεεγεῖ Αϑίγοϊοριβ. 

688. ΕΥὔΡΕΜ, 

αἷε δοάΐοπι. 

Ταγαῖ! ἴαϑοας ἀὰπὶ ρο οἰ απίυν εἴ ἀππιιπν, 
Οδομαηῖεξ, Θεβϑὶ, ἴα ἀπὸ ρεγάϊονιης. 

Οέπϑ Βοιμῖπιπιὶ Ὑθηΐο 5ἰῃ}}} 15, 510] ποχία, φυϊά δῖ 

ὕτ|6., Βα ργθπηιπ Παβοῖὶ δ ιβαια ἀΐετη, 



ὅ00 “ ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΑ ΡΑΙΑΤΙΝΑἅΑ͂ 

089. ΑΔΗΛΌΝ. 

Ἐνθάδε σῶμα λέλοιπεν ᾿Απελλιανὸς μέγ᾽ ἄριστος" 

ψυχὴν δ᾽ ἐν χείρεσσιν ἑὴν παραχάτθετο Χριστῷ. 

690. ΑΔΗΛΟΝ. ὺ 

Οὐδὲ θανὼν χλέος ἐσθλὸν ἀπώλεσας ἐς χθόνα πᾶσαν, 

ἀλλ᾽ ἔτι σῆς ψυχῆς ἀγλαὰ πάντα μένει; 
ὅσσ᾽ ἔλαχές τ᾽ ἔμαθές τε, φύσει μῆτιν πανάριστε" 

τῷ ῥα καὶ ἐς μαχάρων νῆσον ἔδης, Πυθέα. 

691. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 

Ἄλχηστις νέη εἰμί" θάνον δ᾽ ὑπὲρ ἀνέρος ἐσθλοῦ, 

“Ζήνωνος, τὸν μοῦνον ἐνὶ στέρνοισιν ἐδέγμην , 

ὃν φωτὸς γλυχερῶν τε τέχνων προὔχριν᾽ ἐμὸν ἦτορ, 
οὔνομα Καλλιχράτεια, βροτοῖς πάντεσσιν ἀγαστή, 

6092. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂, οἱ δὲ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΕΩΣ. 

Γλύχων, τὸ Περγαμηνὸν ᾿Λσίδι χλέος. 
ὃ παμμάχων χεραυνὸς, ὃ πλατὺς πόδας, 

ὃ χαινὸς Ἄτλας, αἵ τ᾽ ἀνίχατοι χέρες 

ἔῤῥοντι" τὸν δὲ πρόσθεν οὔτ᾽ ἐν Ἰταλοῖς, 
νοὔθ᾽ ᾿λλάδι προωστὸν, οὔτ᾽ ἐν ᾿Ασίδι, 
ὃ πάντα νιχῶν ᾿Αἴδης ἀνέτραπεν. 

θ98. ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂. 

Τλῆνιν παρηονῖτις ἀμφέχω χερμὰς, 
πικρὴ χατασπασθέντα χύματος δίνη, 
ὅτ᾽ ἰχθυάζετ᾽ ἐξ ἄχρης ἀποῤῥῶγος " 
ῶσαν δέ μ’ ὅσσος λαὸς ἦν συνεργήτης, 
Πόσειδον, οὃς σὺ σῶζε, χαὶ γαληναίην 
αἰὲν διδοίης δρυιηδόλοις θῖνα. 

694. ΑΔΔΑΙΟΥ͂. 

"Ἣν παρίης ἥρωα, Φιλοπρήγμων δὲ καλεῖται, 
πρόσθε Ποτιδαίης χείμιενον ἐν τριόδῳ, 

Ε] “- ἡ δ νν ΕΝ “δ ᾿ ὑθὲ 3 “" 
εἰπεῖν οἷον ἐπ᾽ ἔργον ἄγεις πόδας" εὐθὺς ἐχεῖνος 

εὑρήσει σὺν σοὶ πρήξιος εὐχολίην. 

695. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 

Ὁρᾷς πρόσωπον Κασσίας τῆς σώφρονος. 
δ ἐν ν 

Εἰ χαὶ τέθνηχε, ταῖς ἀρεταῖς γνωρίζεται 
Ὁ - , 

ψυχῆς τὸ χάλλος μᾶλλον ἢ τοῦ σώματος. 

089. ΙΝΟΒΒΤΙ. 

ΗΟ ΘΟΓΡῚΙΒ. ΤΟΙ φαΐ ΑΘ Π Δ Π}5 Ἰοηρα ορξϊηαϑ ; 
ΔΗΪΠ)Δ ΠῚ δαΐθηη ἴῃ Τηδη 115 βαδη ἀδροβυῖ ΟΠγί βίο. 

690. ἸΝΟΕΆΤΙ. 

ΝΘ τρογίαιϑ ᾿αυ άθμη (Δ μηᾶτ ΒΟ Δ ΠῚ Δι ϑιϑέϊ Ρ6Σ ΓΤ 

86α δάϊιπο [αἰ δηϊηνὶ ΒΡ ὁπ ἀὰ ουποία τηδηθηΐξ, [οἱηποπι 

συφουμαῃδ Δοοορ δε! οἱ ἀἰά! οἰβέϊ, παίαγα τηοπίθι οχἑμηΐθ : 

ἰάθο ἰρί (αν οἵ ἴῃ θοαΐονγιμη ᾿πβα αι Ὑϑη βί!, ΡῬυίμρᾶ. 

091. ΑΝΟΝΥΜΌΜΝ. 

ΑἸ ΘΒΕ15 πογὰ 5.1π|., ΟὈ 6. ῬΓῸ Υἷτὸ θΌΠΟ,, 

ΖΘΠΟηΘ6, 400 ΠῚ 50] 1 ἴῃ ῬΘΟΐΟΓΟ Δοσθρογδίη, 

4α6πὶ ᾿106 πηᾶρὶθ. ἀυ] οἰ βααα Πρ υβ ἑογοθαΐξ Τθυτη ΘΟ, 

ΠΟΙ η6 (ΔΙ ογαἴία, τον δ! 5 οαπο 8. δαιηϊγαπᾶδ. 

892. ΑΝΤΙΡΑΤΗΙ, 
1115 ῬΗΠΙΡΡῚ ΤΗΚΒΒΑΠΟΝΙΟΕΝΘΒΙΒ. 

ΟἸγοοι,, Πα Ῥουρδιηθηι Αἰ ἀθοι8, 

Πα Ῥαπογδι ϑίδγιμι {Ὁ πηθη., 1116 Ἰδέιι5 ρϑάϊ θαι, 

ΠΟΥῸΒ 116 ΑἸ1ὰ8, Πα 6 ἰηνίοίο τη ηι8 

Ρουϊουαηΐ ; οἵ Ζαθηη διηΐθα ΠΟαῈ6 ἱπέθυ Π8 108 

Π00 ἐπ αγεθοῖδ (αΐβ-ϑ θυ θυ ίθγο - να], ἤθα6 ἴῃ Αβίδᾶ, 

σης ομηρ δ φαΐ -νἱποῖξ Ρ]αΐο Βα υ γ εξ. 

093. ΑΡΟΠΙΠΟΝΙ)4. 

ΟἸδμΐη ΕΟ } 18. ΘΟ ἶθ6ο ρμοΐγα, 

ΔΏΙΔΙῸ ΘΟΥΓΘΡέαμ ποία. γουίϊοθ, 

ἄτι Ῥἰβοαθαίαν. ὁ ΒΌΤΩΤἃ ΓῸΡΘ; ᾿ 

ΘΟΠΘΘΒΒΘΡΐ Δα ΐθηη ῬΟΡΌ]118 ΟΥ̓ Ϊ5- “αἱ ουδΐ δὲ Ἰδθουίβ8-5ο- 

ο Νοβρίαηθ, 408 ἔπ βουνὰ, οἵ βουθηδ [αἷὰ, 

ὈΒ641|6 ἀ0η08 6ἰ8-4}-}Π πο ᾶγ - θην ἔπηξ ογᾶτη. 

094. ΑΙ. 

51 ρυφίθυθδβ Πουοθπὶ, ΡΒ] ΟΡΓΆΡΤΟη δα ἔθη] πυποιρδίαγ, 
δηΐθ Ροίἀϑθᾶμι βἰζαμι ἴῃ {τίνίο, 

αἷς οἱ αιιἃ]6 δ Ορὰβ ἃρὰβ ρθᾶ68 : Ποὺ {6 

ἰηγϑηϊοξ ἔθοῦχτη ΓΙ -σουθηο (Δ Π αἴθ. 

095. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. ᾿ 

ὙΙά65 νυ]ΐαμι (αβ81δ πηοαοϑβἔϑο. 

Εἰϑὶ ΟὈΙ, υἱγία 5 οορῃοβοί(υΓ 

δηΪηγ 6715 Ρα]ΟὨ τ ἔπ ο τηᾶρὶθ Φαδηη νυ]αβ, 

690. ΙΝΟΕΒΤῚ. 

Τὸ πϑῆὰθ ροϑβῖ που ἴθι ΡῈ} ἰουτὰβ ἔα πιᾶ γο  ηχυϊ, 

Τασοηΐϊ ορτορὶϑ πὰπὸ ΦΙΟα6 ΠΠ ΘΠ 118 ΟΡ 68, 

Οὐιὰ8 παΐπνα ἀθάϊϊ, νδὶ χυᾶβ ἀοοί γᾶ ράγΑΥξ, 
ΗΙ5., ῬυΠ6α., ΤΠ 15 ἀνὰ ᾿θαῖα ἴθηθ8. 

θ91. ΙΝΟΕΚΤΙ. 

ΑἸοΘϑεῖ5 ἤονὰ 511} : ΠΟΥ [6 ΠῚ ΠΑΠΊΖῈ6 ὈΧΟΥ ΟὈΪΥΪ » 

ΡιῸ ΖἝηοηθ ΡΟΠΟ, 80} πὲ 46: ΡΘοΐον 6 ροϑϑὶ ς 

ΡῬυφίαθι ἤσηο Υἱϊ ῬΑΡΙΤΟΓ ΒΟΡΟΙΤΘ πιθαπὶ ΘΟ... 

Νοιηθῃ (ΠΡ αἴθα, ρθαιθηβ φαοά [απιὰ οοἸ] ναὶ, 

θοῦ, ἸΝΟΕΆΤΙ. 

Αἰανυμι ρυάϊοα; (λδδίδ υαϊζαμι υἱάθβ, 
Οὐδηιάυδπι 5ΘρυΪἴὰ δϑὶ, Ποῖϊι5. 6χ υἱγ ΓΠ0118 

Ἐξ {βου ΔΠΐΠῚΪ, ΠΟ ΠΉΪ 115 48 ΠῚ ΘΟΥΡΟΓΪ5. 



696. ΑΡΧΙΟΥ͂ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ͂. 

Αἰωρῇ θήρειον ἱμασσόμενος δέμας αὔραις 
ς΄ πλᾶμον, ἀορτηθεὶς ἐχ λασίας πίτυος, 

: αἰωρῇ" Φοίδῳ γὰρ ἀνάρσιον εἰς ἔριν ἔστης, 
ο΄ πρῶνα Κελαινίτην ναιετάων , Σάτυρε. 

᾿ς Σεῦ δὲ βοὰν αὐλοῖο μελίόρομον οὐχέτι Νύμφαι, 
ὡς πάρος. ἐν Φρυγίοις οὔρεσι πευσόμεθα. 

691. ΧΡΙΣΤΟΔΩΡΟΥ͂. 

Οὗτος Ἰωάννην χρύπτει τάφος, ὅς δ᾽ ̓ Επιδάμνου 

ἄστρον ἔην, ἣν πρὶν παῖδες ἀριπρεπέες 

ἔχτισαν Ἣ ραχλῆος" ὅθεν χαὶ μέρμερος ἥρως 
αἰεὶ τῶν ἀδίχων σχληρὸν ἔχοπτε μένος. 

Εἶχε δ᾽ ἀπ᾽ εὐσεδέων προγόνων ἐρικυδέα πάτρην 
Λυχνιδὸν, ἣν Φοῖνιξ Κάδμος ἔδειμε πόλιν. 

Ἔνθεν λύχνος ἔην ᾿Ελιχώνιος, οὕνεχα Κάδμος 
στοιχείων Δαναοῖς πρῶτος ἔδειξε τύπον. 

᾿ς ἙἰΪςς ὑπάτους δ᾽ ἀνέλαμψε, καὶ Ἰλλυριοῖσι δικάζων, 
τὸ Μούσας χαὶ χαθαρὴν ἐστεφάνωσε Δίχην. 

698. ΧΡΙΣΤΟΔΩΡΟΥ͂. 

Αὐτὸς Ἰωάννης ᾿Ἐπιδάμνιος ἐνθάδε χεῖται, 
γὴς ὑπάτων κόσμος ἀειφανέων" 

ὃ γλυχύ μοι Μουσέων πετάσας φάος, ὃ πλέον ἄλλων 
εὐρύνας ξενίου δαίμονος ἐργασίην, 

5 παμφόρθην παλάμην χεχτημένος, ἥντινα μούνην 
οὐχ ἴδε δωτίνης μέτρον δριζόμενον. 

Αἰπυτάτην δ᾽ ηὔξησε [νόμοις πα]τρίοισιν ἀπήνην, 
φαιδρύνας χαθαρῆς ἔργα δικαιοσύνης. 
πόποι, οὐχ ἔζησε πολὺν χρόνον, ἀλλ᾽ ἐνιαυτοὺς 

ιὸ μοῦνον ἀναπλήσας τεσσαράκοντα δύο, 
ᾧχετο μουσοπόλοισι ποθὴν πάντεσσιν ἐάσας } 

οὖς ἐπόθει πατέρων φέρτερα γειναμένων. 

699. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 

Ἰχάρου ὦ νεόφοιτον ἐς ἠέρα πωτηθέντος 
Ἰκαρίη πιχρῆς τύμόε χαχοδρομίης, 

ἀδάλε μήτε σε χεῖνος ἰδεῖν, μήτ᾽ αὐτὸς ἀνεῖναι 
Τρίτων Αἰγαίου νῶτον ὑπὲρ πελάγευς. 

Οὐ γάρ σοι σχεπανή τις ὑφόρμισις, οὔτε βόρειον 
ἐς χλίτος, οὔτ᾽ ἀγὴν χύματος ἐς νοτίην. 

Ἔῤῥοις, ὦ δύσπλωτε, χακόξενε- σεῖο δὲ τηλοῦ 

.« ΟΑΡΌΤ ΥὙἱι|. ἘΡΙΟΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

696. ΑΒΟΗΠΕῈ ΜΊΤΥΠΕΝ ΣΙ. 

Ῥρμάδβ ἐδγίπαπι ἤΠασθ]αΐαβ ΘΟΥΡῸΒ δι ὶ5 

ΤΏΪ5ΘΙ, 5ΌΒΡΘΗΒΙβ ἀ6 Ὠἰγϑυία ρῖπα, 

Ροπάδβ : ουπι-ΡΏΘΡΟ δηΐμπα ἀγάπα οογἐδμηθὴ 1 Ἰβέϊ, 

ΒΟΟΡΌΪαπι ΟοἸ:πϊΐθη πα ΐδηβ, ϑαΐγτο. 

Τυῶ δυΐοτη υόσθι {86 τ Π]5Ο Πα π ΠΟΙ-ἰϑ τ ἜΞΡῸ 

5Β᾽ ουε Ῥγαβ, ἴῃ ΡΉΓΥΡΙΒ τποπεϊθ5 δια πηι8. 

697. (ΗἨΒΙΒΤΟΘΌΟΕΙ. 

Ηἴὸ Φοδμηθηι θρὶξ ἐυτηυϊαβ, φαΐ ἘΡρ᾿ἀδτηπὶ 

5ἰάυ δγαΐ, {αδι οἰΐτα Πἰθογὶ ἢ} πϑἴτο 5 

οοπαϊάογαηξ Ηθγο 5: ἀηᾶδ δὲ Ἰδοῦ οϑαβ ΠΘΓῸΒ 

ὈΒ4ῈῸ6 ᾿Π] αϑίογαμα ἀυγαμη ἔγαησοῦδξ ΓΟ, 

Ηδΐξ δυΐθιηι ἃ ΡῚ15. τη] θι8 γδ] 46-πϑῖσηθι ρμαΐγίδτη 

Πγοδηϊάστα, 4υδ ῬΠοηῖχ Οδάγηιβ βέγαχιε Ὀγθοῖη. 

1ηᾶἀδ ᾿Ἰνοδηὰβ {( πεηῖθη,.) ογαΐ Ἠοςοπίαβ, φαΐϊα σδάτηιβ 

οἸομιθηΐογατη Πδηδῖβ Ῥυΐπηι5. οβίθηαι!ξ ἐουτήδιη. 

Αἀ σομβῈ}65 ( οπδμέαξιηι) δαΐθια δτηϊουϊ-] σθπβ, οἵ 1|- 

Μυβ85 δὲ ΡΌγδιη σογομΥΪξ 1 υ5Ε ἴδηι. [ΠΥΥ115 ᾿5ς.ἀἴοθηβ, 

698. ΟΗΕΒΙΒΤΟΌΟΕΙ. 

1ρ86 Τοδῆμοβ Ἐρίἀδιηημβ Βῖς ροβί[5-ϑβέ, 

Ἰαίο-[ἰρίάαπη σοηβαϊαμη ογπᾶτηθη ἀβ8406- σ᾽ ἀΘΓΌΓΩ : 

αυἱ βυᾶΥθιη τ Μαδιαμ ἀρΡΟγαϊ ποθ, Φαϊ Ρ]5 4115 

δι  ἤοανῖξ μοβρι[8}}5 ἀδὶ ὀρογάτη., 

ΟΥ̓ ΌΤΩ-ΠΌ ΓΙ ΟΘΙΩ τηϑ πὰ ὨΔΌΘΠ5, 4υδπη 50] τὴ 

μοὴ Υἱάϊέ ἀοηΐβ οοπβεξαξιβ τηοᾶα5. 

( οἰβιββίπηαμη 16 δυιχῖξ Ἰορῖ 5. ῥδίγι 5 σαγγαση ((οη μία - 

μο ἤἴδαπβ Ραγο ορογὰ υβεϊξϊερ. [{}}, 

Βομδ ἄθυβ., ποὴ υἱχῖξ πηυϊξαμτη ἐθιΡῈ5 : 56 ΔΠΠῸ5 : 

τ  -ἰτυρ ουϊέ ἑδπέυτη φυδαγασίπία ἀθοϑς 

δχοθϑβῖξ Μυβδγυμ- διη }}5 ἀοβιἀουϊ στη απο 5 ΠΠΑΈΘΠΒ, 

405 ἃπηαθαΐ Ράγ ΘΠ Γ 115 τ ΡΟ 515 Τα ϊ- σοππογδαηΐ: 

699. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Τοδτὶ ὁ [υτ- τ πη πτη-ἐγοααθηΐδἔέμ πηι ἴῃ ΔΟΓΘ ΠῚ Θυ  αηΈξ 

Ἰοαυῖα δχ- ὅδ ΓῸ ΒΘΡΌΪΟΓΌΤη σαγβιι-ἰηἴατιβίο, 

πξίπαγη ποθ ἐδ 116 υἱάϊθβοί, πθᾷιδ ἴρβα δάμη βίββοί 

Τυϊΐοη ΖἜροϊ ΒΌΡΟΥ ἀΟΓΒΌΠΙ ΤηΔΥ15 ἢ ἴφαο ΒοΓΘΔΙ ΘΙ 

Νοη ὁςέ δηΐπῃ ἰδ] ργοίδοία αἰϊχαῖϑ 8ᾶ- 5:8 ]οποιη Ἰοοιι5, Π6- 
ἴῃ ΡΙασατη, πθααθ 8} }15ίοποιη Πιισξα5. ἴῃ δαβίγαϊομη. ἴοὰὶ 

Ῥεγθᾶβ, ὁ ἀπ ἢΠ15- παυῖθυβ, τη ]8- ΒΟ ρ ΕΟ : ἃ- ἴθ ὑθγῸ ΡτῸ - 

Θο6. ΑΒΟΒΗΙΕ, ΜΙΤΎΓΕΝΙ. 

Ῥεπάες μἰγία ναδὶβ ρυϊξαῖι5 ἰθγσογα υθηιῖβ, 

Ἐχανΐδϑβ Ρἴπι5 βυβιϊηοὶ 4]18 ἰυᾶ5 : 
Ῥεμάεϑς : ὑϑ4ι δάεο ῬΏθο οεγίασθθα ποοεραῖ : 

Νοῖε Ο(εἰςηςῖβ πη πἴθιι5, ο ϑαῖντε. 
Νεο ἴπᾶ ἴάτῃ ποϑβῖγαβ Ν  αρμάγαπι Πα 11 δὰ δ ΓῈ5 

[πὶ ῬὮγυρ ἶβ τεβοηδηϑ τα Ὀἰαπάα 1615. 

697. ΘΕΒΙΒΤΟΡΟΒΙ. 

2οαπηδβ 5ιῖι5 μΐς, Ἐριἀαπηηὶ ποθ} }Ὲ 5᾽άπ5, 

Ηδγοῦ!ε ργοραηῖῖςθ 4υᾶμ ΡΟΞΊΕΓΟ ΠῚ : 

Ουΐα5 παπο οἰϊαπι οὐ 51} ΤηθπηοΣ πο  γἔτι5 ΒΕΓΟ5, 

ΒοΡανΡ δάόδμυς Ἰαῖο φαοά οἀγαὶ οἤμηδ ἀοπμαῖ. 
ἘΠῚ εἴατα ρμῖο ἀθ βδηριῖπα ΡΥ ΡΌΪϊῈ οΥἴθην 

ΠΥοηϊάι5., ἃ Ραπο οομ τα Αρθηουῖάα : 

Οὐἱ Οτοᾶβ ἀοουϊξ νοοα5 βίρπαγε ἤσανβ, 

Ηΐης 5Ξαἴυ5 ἴρβε εἴϊαπι ἴαχ Ἡθι!οοηἶβ εγαΐ. 
Οοηυ εἰ ΠΙγτῖοο ργρίβοϊαβ ἴῃ ΟΓΡῈ., σΟΤΟπᾶ5 

Οὐδϑ γε !ξ, ΜαΚῖ5 Τυπιπίεαας ἀεάϊε, 



ἀθ8 ΑΝΤΗΟΘΙΟΘΙΚ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 
. 

πλώοιμι, στυγεροῦ ὅσσον ἀπ᾽ ἀΐδεω. 

100. ΔΙΟΔΩΡΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

Ἴστω νυχτὸς ἐμῆς, ἥ μ᾽ ἔχρυφεν, οἰκία ταῦτα 
λάϊνα, Κωκυτοῦ τ᾽ ἀμφιγόητον ὕδωρ, 

οὔτι μ᾽ ἀνὴρ, ὃ λέγουσι, κατέκτανεν ἐς γάμον ἄλλης 
παπταίνων" τί μάτην οὔνομα ἹΡουφιανός ; 

ἀλλά με Κῆρες ἄγουσι μεμορμέναι. Οὐ μία δήπου 
Παῦλα ΤΤαραντίνη κάτθανεν ὠχύμορος, 

7101. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

ἸΙφθίμῳ τόδ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ φίλη πόλις ἤνυσ᾽ ᾿Αχαιῷ 

γράμμα παρ᾽ εὐύδρου νάμασιν ᾿Ασχανίης. 
Κλαῦσε δέ μιν Νίχαιὰ " πατὴρ δ᾽ ἐπί οἵ Διομήδης 

λάϊνον ὑψιφαῇ τόνδ᾽ ἀνέτεινε τάφον, 
δύσμορος, αἰάζων ὀλοὸν χακόν. Ἦ γὰρ ἐῴχει 

υἱέα οἵ τίνειν ταῦτα χατοιχομένῳ. 

102. ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂. 

Ἰχθυοθηρητῆρα Μενέστρατον ὦὥλεσεν ἄγρη 
δούναχος, ἑξαμίτης ἐχ τριχὸς ἑλχομένη 

εἶδαρ ὅτ᾽ ἀ κίστρου φονίου πλάνον ἀμφιχανοῦσα 
ὀξείην ἐρυθρὴ φυχὶς ἔδρυξε πάγην " 

ἀγνυμένη δ᾽ ὑπ᾽ ὀδόντι χατέχτανεν, ἅλματι λάδρῳ 
ο΄ ἐντὸς ὀλισθηρῶν δυσαμένη φαρύγων. 

108. ΜΥΡΙΝΟΥ͂. 

Θύρσις ὃ χωμήτης, ὃ τὰ νυμφιχὰ μῆλα νομεύων, 

Θύρσις ὃ συρίζων Πανὸς ἴσον δόναχι, 
ἔνδιος οἰνοπότης σχ!ερὰν ὑπὸ τὰν πίτυν εὕδει" 

φρουρεῖ δ᾽ αὐτὸς ἑλὼν ποίμνια βάκτρον ἴἤρως. 
Ἂ Νύμφαι, Νύμφαι, διεγείρατε τὸν λυχοθαρσῇ 

βοσχὸν, μὴ θηρῶν χῦρμα γένηται "ἔρως. 

104. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

᾿Εμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί" 
οὐδὲν μέλει μοι" τἀμὰ γὰρ καλῶς ἔχει. 

πᾶνΐρθηι, ἰηυἾ80 Φυδηΐιη} ἃ) ΟΥΌΟ, 

700. ΒΙΟΌΟΕΙ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΙ. 

Οὐοηδοϊα-Θϑίο φευΐ ποοί!β τηθρ, φαδ τὴ6 Ἀρβοοηαι, ἀομ 

Ἰαρί θᾶ, Οοον αιι6 ΟἰγοιαἸβΟ Δ ἢ5 ΘΠ 5 ἀααᾶ, [ Προ 

φιιοά τηϊηΐπηθ Τὴ6 Υἱν, φυοά δἰπηΐ, οοοἰαϊξ πρί1ὰ5 αἰΐὰ8 

ΟἰΓΟΌΤ ΒΡ  ΟἰΘη8, ( ΟΝ [ΘΠ 66. ΠΟΠΊΘΙ ἔῃ αηϊ6 Βὰ ΠδΠῚΙ8 ὃὴ) 

86 1η6 Ραγοδὸ ἀπουηΐ [αἴ8165. Νοὴ ἀπὰ 4υΐρΡ6 

Ῥαυϊα Ταγοηξπᾶ ΟὈΪΪ οἰ[α-τιονίο. 

701. ΕΌΒΡΌΕΜ. 

ΕΟΡΓῚ μη ὙἹῸ οᾶγὰ Οἰν 8 ρᾶγαν ΑΘ ρῸ 

{ἰϊξαϊατῃ,, δά Παδπΐα Ρυ] ΟΠ γΓἃ8- ἃ 1 88- ΒΔ ΠΟ ΠΕ15 Αβοδηϊω - 

Που ψα6 ἰρϑαχηῃ Νοςθᾶ ; μοι ἃιυιΐθη ΒΌΡΘΙ 60 Π]ΟΠ 668. 

Ἰαρίἄθιυιμη ἃ1{6-ϑρ᾽η θη5 ῃοΟ δ οχὶξ ΒΘρυ]ου μη, 

ἰη 6} ῖν, ἀθριουδη8 Γπποϑίσμη τηδ]αμη. βὅ8π δηΐηι ἀθοθυαξ 

Πα τὰ ἱρϑὶ βοίγογο πρὸ ἀοίαποίο. 

702. ΑΡΟΠΠΟΝΙ 

Ριβαϊαμη-υθηδίογοιη Μ ηδβίγαξαμ ρου αἱ ρυθα 

ΔΡΌΠΑΙηἶ5, 56 Χ- 56 .15-})οΐα ἃ ᾿ἰπ68- οὐ πίαγη αἰ δοία, 

Θβοδιὴ ἀασμ Βδηιὶ 164 }15. νασδηΐουη οἰ ΟΠ ἰδ 5, 

δουΐαχῃ τα θγὰ Ρῃγοἶβ ἀδγογαν  ἀΟ] μη] ; 

8604 ἰγδοία 58} ἀθηΐθ ὁοο αἰ δι, βαϊέα γὰρ ο 

ἰπίγα 10 θυ οΔ8 ΞῸθἰ πργοϑϑὰ ΓΔ 0068. 

703. ΜΥΒΙ͂ΝΙ. 

ΤῊ Γβὶβ Ρᾶσδηι8,, {16 ΝΥΠΡ ΒΔ ΠῚ ΟΥ̓́ΘΒ ΡάΒΟΘη5, 

ΤἬΥΓΒΙ8 Ἰηοἀ]Δὴ5 ῬΔηΐ5. ἑΘαππ-᾿η-τπηοάτιι Δα ἶπ6., 

τ Ρ] ἀἰδη8 ροΐαίον ἀπ θγοβα 50 ρἷπι ἀογιηϊ : 

Ουδίοα! δυΐθπι ἴρ86 οἂρίο σνθβθ8 Ῥθᾷο ΑἸῈΟΡ.. 

ΑΙ Νγιρμῶ, ΝΗΡ οο,, Θχβυβοίίαίο ΠΠὰπὰ Ἰαρίηδ- δυιίδοία 

Ράϑβίογθιη, "6 ἰδυα πὶ ργρᾶα ἢ ΑἸΡΟΥ. 

704. ΙΝΟΕΆΤΙ. 

Μδ τηουΐυο., ἰθγγὰ τηϊβοθίου ἰσηθ: 

ὨΪ}}] οὐτῸ : τηδᾶ δηΐμὶ Ὀθη0 Παρθηΐ, 

7ΟΙ, ῬΙΟΘΟΒΙ. 

Οιιοά ᾿ερὶ5 οο ἴουιϊ ρορυ]ι5 ὁο βου ρ51: Αοἶθο 

Ολγ ἢ], δὶ Αϑοδηΐϊδ [56 πηδάθη 15 ἃαιιᾶδ, 
Ηιΐο ΝΘ ἀϊὰ ἰδογυπὴα8 ἀοάϊῃ : ἂἱ οπιθάθς 

ἈΡΡοβυῖ θυβῖο πιδυ πον ἃ ὁοἾβὰ ρᾶίου, 
Οπἰεηῖαϊ ἀϊιηὶ 56 ἀο]ου 8η})ἰ Ἰοϑι185, οἱ δι], 

Οὐ ΡΥ, παῖο 86 ραϊαὶ ἰδὶα ἀνθ. 

"02. ἈΡΟΙΕΟΝΙΠ4Ε. 

Ἀδ5 πονᾶ,, ἴθ την θὰ ρυτοάα,, Μαοηθβίναϊθ, πιϊϑὶϊ, 

Φυδπη οα]Δη)0 ρθηῃάθῃβ βθίᾳ ἱγᾶμοραΐ δαὶ, 
Οὐνηὶ ἰθοϊαβ ᾿πϊὰἢ8. ἀΠοἷ5 Ἰ6Ὶ ΒΔ] 115 656 5 

Ηοντγυΐὶ δὰ δι} 1105 Παμηιθὰ ἔμοὰ ἀ0105., 

ἘΠῚ ΤΑΡΙΔ0 5810 [λιιοθβ5 5] θυ η 5 μ ᾿ρδᾶβ 

Τηΐναν!. 65 οϑὶ Ἰηθϑηϊοβᾶ ῃηρίιι5. 

η03, ΜΥΒΙΝΙ. 

ΠΥ βΙ8. ΟΥ̓ 68 50} 118 ΝῪ Πρ απ ράβοογθ,, ΤΠ βὶ5 
ΡΣ ἴῃ οἀηίδηο Ρᾶπο5 ἀυπη ἰηΐθι8, 

Ιλιο8 πιθὶ ΡΟΙον, ρ'πὰβ οὐμθᾶϊ δοο8 50} ἘΠΙΡΡᾶ 
[ρ58 Ρβάο ρεβουάεδβ, 'ρ58 δι ουμαὶ ΑΠΊΟΥ, 

ΑΒ Νυμρμα,, ΝΥΠρμ, ρᾶβίου 5 ΤΠ Ρ᾽ [6 ΘΟΠῚΠῸ8 

Ιηἰγαριαϊ, π6 511 ρυϑάα Οαρῖάο [6 Υ]5. 

οί, ἸΠΟΕΕΤῚ, 

μὲ φεϊάαπι σοἰμηΐ, ΚΕΒΟΝΊβ 

Με ἴϑυσὰ οἰ ΠΟΣῚ Π)Ἰϑοθδῖ που ίυο Σ 

ΝῚΙ "Πα δὰ πὸ: γὸ5 Βασθμ! θῈΠ6 856 πιθῷς 



ΘΑΡΌΤ ὙἹ]. ἘΕΡΙΟΒΑΝΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

105. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 7: 

Στρυμόνι χαὶ μεγάλῳ πεποτισμένον “Ελλησπόντῳ 
ἠρίον Ἤδωνῆς Φυλλίδος, ᾿Αιμφίπολι, 

᾿ λοιπά τοι Αἰθοπίης Βραυρωνίδος ἴχνια νηοῦ 
ο΄ μίμνει, καὶ ποταμοῦ τἀμφιμάχητον ὕδωρ, 
τὴν δέ ποτ᾽ Αἰγείδαις μεγάλην ἔριν ὡς ἁλιανθὲς 

᾿ς ᾿τρῦχος ἐπ᾽ ἀμφοτέραις δερχόμεθ᾽ ἠϊόσιν. 

1706. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ. 

 Ἰλιγγίασε Βάχχον ἐχπιὼν χανδὸν 
ο΄ Χρύσιππος, οὐδ᾽ ἐφείσατο 
οὗ τῆς στοᾶς, οὐχ ἧς πάτρας, οὐ τῆς ψυχῆς, 
ο ἀλλ᾽ ἦλθε δῶμ᾽ ἐς ᾿Αἴδεω. 

Ε-.. το. ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ͂. 

 Κὴγὼ Σωσιθέου χομέω νέχυν, ὅσσον ἐν ἄστει 
᾿ς ἄλλος ἀπ᾽ αὐθαίμων ἡμετέρων Σοφοχλῆν, 
᾿ Σχίρτος ὃ πυῤῥογένειος. ᾿Εχισσοφόρησε γὰρ ὡνὴρ 
ο΄ ἄξια Φλιασίων, ναὶ μὰ χοροὺς, Σατύρων" 
᾿ χἡμὲ τὸν ἐν καινοῖς τεθραμμένον ἤθεσιν ἤδη 

ἤγαγεν εἰς μνήμην πατρίδ᾽ ἀναρχαΐσας" 
 χαὶ πάλιν εἰσώρμησε τὸν ἄρσενα Δωρίδι Μούσῃ 

ῥυθμὸν, πρός τ᾽ αὐδὴν ἑλχόμενος μεγάλην 
εὔαδέ μοι θύρσων τύπος " οὐ χερὶ χαινοτομηθεὶς 

τῇ φιλοχινδύνῳ φροντίδι Σωσιθέου. 

708. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τῷ χωμῳδογράφῳ,, χούφη χόνι, τὸν φιλάγωνα 
» κισσὸν ὅπὲρ τύμδου ζῶντα Μάχωνι φέροις" 
οὗ γὰρ ἔχεις κηφῆνα παλίμπλυτον, ἀλλά τι τέχνης 

ἄξιον ἀρχαίης λείψανον ἠμφίεσας. [Νεύλῳ 
Τοῦτο δ᾽ ὃ πρέσδυς ἐρεῖ" « Κέχροπος πόλι, καὶ παρὰ 

« ἔστιν ὅτ᾽ ἐν Μούσαις δριμὺ πέφυχε θύμον ». 

109. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ͂. 

Σάρδιες ἀρχαῖαι, πατέρων νομὸς, εἰ μὲν ἐν ὑμῖν 
ἐτρεφόμαν, κερνᾶς ἣν τις ἂν ἢ βαχέλας 

᾿χρυσοφόρος, δήσσων χαλὰ τύμπανα" νῦν δέ μοι Ἀλχμὰν 
᾿ς οὔνομα, καὶ Σπάρτας εἰμὶ πολυτρίποδος, 
᾿χαὶ Μούσας ἐδάην ᾿Ελικωνίδας, αἵ με τυράννων 

ο΄ θῆχαν Δασχύλεω μείζονα καὶ Γύγεω. 

110. ΗΡΙΝΝΗΣ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΗΣ. 

ἷ Στᾶλαι, χαὶ Σειρῆνες ἐμαὶ, χαὶ πένθιμε χρωσσὲ, 
᾿ ὅστις ἔχεις Ἀΐδα τὰν ὀλίγαν σποδιὰν, 

τοῖς ἐμὸν ἐρχομένοισι παρ᾽ ἠρίον εἴπατε χαίρειν, 
αἴτ᾽ ἀστοὶ τελέθωντ᾽, αἴθ᾽ ἑτέρας πόλιος " 

λἀ0θ 

705. ἈΝΤΙΡΑΤΗΙ. Ὡς ὦ 

ΒΙΓΥΤΊΟΠ6 δὲ μηᾶσηο ἰγγσαίατη Η δ] Θβροηΐο 

ΒΘΡυ]οσυτη Εἄοηδ ΡΥ} 18, ὁ ΑἸΩΡΒ ροΙ 5, 

Το] χυδ Εἰδὲ ἘΠ Βορίς ( δίαη46) ΒΡδαγοηϊ ἰ5 γϑβεϊρία (θρ} 

τηδηθηΐ, οἱ Παχηΐη 5 ἀθ-0- αἰ Γη α6- Ρασπαίαμῃ ᾿ αοΥ : 

{Πᾶπ| δυΐθπη, οΟἰἵτη “Ερ 415 τηᾶσητπι σογίδιηθπ., γϑὶαξ ραΓ-- 

ῬΑΠΠΈΓΙΩ ἸΔΟΘΓΊΙΠῚ ἴῃ ΔΙΉΡΔ θῈ.5 ῬΓΟΒΡ οἴ πηι Υἰ ρ8. ΓΡαΓ πὶ 

706. ΒΙΟΘΕΝΙΚ. 

ὙοΡ ρη6-οοττορίιιβ. δϑξ, Βδοομυχη ρῬοβίαδη ΘὈ Ε ἀἰάπο- 

ΟΒγυβίρρυβ, δίψυθ ἢϑυα ρϑρογοῖξ [{ἰ|5-|Δποῖθιι5, 

ΠΘΩῸΘ 8189 Ρογζίοιι, ΠΘΩῸ6 ρϑΐγῖδθ, ΠΘαῸ 6 ΔηΪπηξθ, 

56 ἀοτηῦτη ἱπίγαυ!ξ Ρ] αἰοηΐϑ. 

707. ΘΙΟΒΟΟΒΙΏ, 

Εἴ 6ροὸ ϑοβιἐποὶ ἔπθοῦ σογρβ-τηογίαπμη, φαδηξαγη ἴῃ ὈΣΒ6- 

15 6χ ἔγαί γι 5 ποβίγὶβ Θορῃοείθιη, 

δοϊγίαβ Πανδ-Ἰπιρίηθ. Ηθἀθγατη-σοβϑίαθαΐξ δηΐπὶ υἱν ὑ 

τηοαο-αἴσπο ῬΗ] 5115, πὸ ἰδίου οΠΟΓΟΒβ,, ϑαΐντίβ: 

δία Πη6, ΠΟΥΪ5 ἱππαςγ  ἔ τη ἰδιὴ τη οΥ θπ18, 

δἀάυχὶξ ἴῃ τηϑιηογίδτη ραίγτ ἀθπιο- ἀπ ἰ{ππτ- Ῥγ οβίδηβ: 

οἵ τγϑυβ ἱηνοχὶξ Πουῖο Μυβδ0 τη βοῦ!αγη ΠΠΠ πτὰ 

τ Ππλαπι, οἵ δὰ γόοσθμ ρογίγαοίιβ τηδσηΠοααδηι 

Ρἰδουϊέ ταϊηὶ ἐπ γγβογαχη ἀἰοθπαϊ-τηοᾶι8..... τοπουδέιιβ 

ῬΟΙΙΟΟ]ογυΙη- ἀτηδηΐθ οὐγὰ ϑοβιίμοὶ. 

708. ΕΙὔΒΡΕΜ. 

δοπηο ἀϊδγατη βογρίουὶ, ὁ Ἰονῖβ ῬΌΪΥ ΙΒ, διηδηΐθη- ΟΡ Δ - 

Βράθγασῃ ΒΌΡΘΓ ἔπ μηυ]ο υἱγθηΐθη ΜΔοΠοηΐ μη {85 - ἰ ΠΌΤ 

ΠΟῚ Θηΐτη μά θ65 πσατη (ΓΘ ΠῚ, 56 ἃ ΔΙ 185 τί 

ἀϊσηδβ ἀπέϊψαδ ΓΟ  Φαἷ85 οἰγουτηΐαρίβ. 

Ηος δυΐοπι 5θπηθχ αἰοδΐ : « Ο ὕδοσορίβ υὐῦϑ, δἔϊδτη δὰ ΝΙ απι. 

« 68 φυδηᾶο ἴῃ Μι515 ΔΓ σϑυγηϊηαυ ἔπ γτηι μη. » 

709. ΑΠΕΧΑΝΌΕΙ ΞΤΟΠΙ. 

58 Γ65 δηξ υ:6, Ραΐτιπι 5668, 5Ϊ ζυϊάθιη ἴῃ γοθὶ5 

[υἰββοιεθα ποδέιιβ, ἸΔΠοσογΓ]} 115 [ὍΛΟ ἃ ΘΠ ΟΠ 15 

δυτο-υ  ϑε 5. ΓΤ ΡΘῺ5 ΡΌΪ]ΟὮΓα ΕΥΤΩΡδΠᾶ ἢ ΠΟ ὙΘΙῸ ἢ. ἢ ΐ. 

ΠΟΙΏΘΙ, οἰ ϑραγίς 8: πη] (ο8- ἐγ! ροάδ5 1 θη ξ5, ΓΑἸοιηδη 

οἱ Μυβ88 πουὶ Ηδὶοοπϊἀδ5., 4τιὲ8 Π]6 Τορῖθι8 

οἰἴβοογαπί Πάβου]α τ δ γ μὴ οἵ αυρᾶ. 

710. ΕΒΙΝΝΕΒ ΜΙΤΥΠΕΝΕΞ. 

ΟοἸυτηπδ, οἷ 5, ΓΌΠ65 τηθδ8, οἵ ᾿πσ θγῖ8 Ὠγάτία, 

425 8065 Ρ] αἵοηϊβ Βᾶπο ἔθητιθπὶ ἔὩυΠ]άτὰ., 

115. φαΐ τηθῦτη ργεθίογοιπέ ΒΘΡΌ γα πὰ αἰ οἰΐα βάίγογα, 

ἶγα οἶγϑβ 5ἰηΐξ ηϊδὶ, βίυθ διίδγϊυ5 ἀγθίβ, 

709. ΑΙΕΧΑΝΘΒΙ, 

εἴό Αἰεπιαπε. - 

Ἵ ὕὉτ5 ργοανυϊία τὶ ϑαγάθβ, 51 τϑϑίεν ΔΙ ῈΠΊΠτι5 

, Μαηβίββεπι,, 5βρᾶ40 πυης; δὰ ογαί μονα ἴοΓ 6 πὶ 

Αὐταῖυβ., φυδίίθπβ οᾶνὰ ἱγηυρᾶπᾶ : ΠΟΠΊΘη δὲ ΑἸἰοπιὰῃ 
Νυπο πὴ ΐ, πηθ4υ8 βυσπι ϑραγία μεαῖα νοςδῖ., 

δυάς Ἠε]οοπϊαάμπι ἀθη0 Ργεδίδηίθ ἵὐγᾶηηῸ 

Μά]οσ, 5ῖνα 116 εϑἱ Πδβογία, βῖνε Ουβε8. 



ἀ41ὸ 

χὥτι με νύμφαν εὖσαν ἔχει τάφος, εἴπατε καὶ τό" 

χὥῶτι πατήρ μ᾽ ἐκάλει Βαυχίδα, χὥῶτι γένος 
Ὁ Α Φ 3 

Τηνία, ὡς εἰδῶντι" χαὶ ὅττι μοι ἃ συνεταιρὶς 

Ἤρινν᾽ ἐν τύμόῳ γράμμ᾽ ἐχάραξε τόδε. 

111. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ. 

Ἢ δη μὲν χροχόεις Πιτανάτιδι πίτνατο νύμφα 
Κλειναρέτα χρυσέων παστὸς ἔσω θαλάμων, .ὄ 

χαδεμόνες δ᾽ ἤλποντο διωλένιον φλόγα πεύχας 
ἅψειν ἀμφοτέραις ἀνσχόμενοι παλάμαις, 

᾿Δημὼ καὶ Νίκιππος " ἀφαρπάξασα δὲ νοῦσος 

παρθενικὰν λάθας ἄγαγεν ἐς πέλαγος" 

ἀλγειναὶ δ᾽ ἐχάμοντο συνάλιχες, οὐχὶ θυρέτρων, 

ἀλλὰ τὸν ᾿Αἴδεω στερνοτυπῇ πάταγον. 

112. ἨΡΙΝΝΗΣ. 

Νύμφας βαυχίδος ἐμμί" πολυχλαύταν δὲ παρέρπων 
͵ .- - ΩΝ , 3ι.1 

στάλαν τῷ κατὰ γᾶς τοῦτο λέγοις ᾿Αἴδα" 

« Βάσκανος ἔστ᾽, ᾿Αἴδα΄ » τὰ δέ τοι χαλὰ σάμαθ᾽ δρῶντι 
ὠμοτάταν Βαυχοῦς ἀγγελέοντι τύχαν, 

ὡς τὰν παῖδ᾽, Ὑμέναιος ἐφ᾽ αἷς ἀείδετο πεύχαις, 
ταῖσδ᾽ ἐπὶ χαδεστὰς ἔφλεγε πυρχαϊᾷ " 
ΡΑΡΚΟ δ ας 7, , Ἐξ" ἢ . χαὶ σὺ μὲν, ὦ Ὑμέναιε, γάμων μολπαῖον ἀοιδὰν 
ἐς θρήνων γοερῶν φθέγμα μεθηρμόσαο. 

118. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Παυροεπὴς Ἤριννα, καὶ οὐ πολύμυθος ἀοιδαῖς" 

ἀλλ᾽ ἔλαχεν Μούσας τοῦτο τὸ βαιὸν ἔπος. 
Τοιγάρτοι μνήμης οὐκ ἤμδροτεν, οὐδὲ μελαίνης 

Νυχτὸς ὑπὸ σχιερῇ χωλύεται πτέρυγι" 
αἱ δ᾽ ἀναρίθμητοι νεαρῶν σωρηδὸν ἀοιδῶν 

μυριάδες λήθη, ξεῖνε, μαραινόμεθα. 
Λωΐτερος κύχνου μικρὸς θρόος ἠὲ χολοιῶν 

χρωγμὸς ἐν εἰαριναῖς χιδνάμενος νεφέλαις. 

714. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ. 

“Ῥήγιον Ἰταλίης τεναγώδεος ἄχρον ἀείδω, 
αἰεὶ Θρινακίου γευομένην ὕδατος, 

οὕνεχα τὸν φιλέοντα λύρην φιλέοντά τε παῖδας 
Ιόυχον εὐφύλλῳ θῆχεν ὑπὸ πτελέῃ, 

ἡδέα πολλὰ παθόντα" πολὺν δ᾽ ἐπὶ σήματι κισσὸν. 
χεύατο χαὶ λευχοῦ φυταλιὴν χαλάμου, 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙΖ ΡΑΙΑΤΙΝΑ͂Σ 

οἵ ἢν ρηδπὶ πι6 ἰορὶ ἐππλυϊο ; πάλη. ἀἰοῖία δἰϊατη ἰοο ; 

οἵ ραΐγτοπι π6 Πα ΠΟΡᾶ5886 Βαυοίάθι, οἵ σθηθῦθ 6586 

Τοηΐδιη, αἵ 5οἰαηξ: οἵ τη διηοδιη-βοάδίθιη 

ΕΝ μπᾶμη ἴῃ ἐππλα]0 ΘΡ᾿ βυδιηπιἃ ΠΟΟ ΘχαΓα586 

711. ἈΝΤΙΡΑΤΗΙ. 

δδη ογούθιιβ ΡΙ Δηδί αἱ βίγαίιιβ ουαΐ ΠΥΤΩΡ 88. 

ΟἸϊπανοΐω διιγθοβ Ἰθοξι5- ΠΡ 14}18 ἱπίγα ἔπ] πο 8, 

Ῥαγϑηΐθϑαιθ Βρουαθδηΐ ἃ}16- 5] αΐδηη Πατητηδπὴ μ οδὲ 

6586- ΔΟΟΘΙΒΕΓΟΒ ὉΓΡΊΒ46 δἰ (0]]Θηΐ68 ῬΔΙ ΠΙΪ8, 

Ῥόμηο οἱ ΝΙΟΙΡΡαΒ : ΔΌΡΡί ἢ 5 δαΐθηι ΠΟΤ 5 

υἱγρίηθηι, Π,6 [65 ἀρά υχὶξ ἴῃ ΘΩΌΟΥ ς 

{υἰβίθβ υθῦὸ δου ηΐ 8 165., τ ηἴτη6 Πἰππαμη, 

56 ρ!αἱομίαπι σατη- ρθοίου 5- Ιαποῖα βέγορίἔαμη. 

712. ἘΒΙΝΝΕΘ. 

ΝυθΝ ΒδιιοΙ αἴ 8ιιπὴ : πη] ἐατ-ἀο Ποίατη δα ἔθη ΡΓΘ Θυ 68 

Εἶρρυπι βυιθέουγαμθο μος ἄϊοαβ ΡΙαἴοηϊ : ἶ 

« Τηνίάτιβ 68. ΡῬ]αΐο. » ΤΙΡΙ δαΐοπι Ρυ]ογὰ βίσηα ἀϑρίοϊθητὶ 

5:ν ἰβδ πηδῖ Βαιοὺβ πο θιηΐ ἐουξαπδπι., ᾿ 

αΐ ρα ΙΔ πι, ΗΥΤΊΘΙδθι15 δ 488 σΔΠΘθΔ[ΌΓ ἴδοθϑ. 

ἨΪ5. 5006 ΘΟΠ 581} ἴῃ -ΤΟρῸ ; 

δία φυϊάδηι, ο Ηγτηθηθθο, παρ δύ πγη ἀυσυΐαπη ΘΔΠ ΠΘΠδΙ 

ἴῃ δ) υ]αϊοη πὶ ΠΠ 6 ὈΠ ατὴ γόοθιη ἀοοχ δε, 

713. ΑΝΤΤΙΡΑΤΗΙ.. 

ῬδΘΟΥ ἢ -Ὑδϑαθτη Ετίηηᾶ,, οἔ ἢθὴ τη ΕΠ] οΤαἃ σαμ5: 

864 πδοίππιτοδί Μυβαβ ΠΟΟ ῬΑΓΨΕΠῚ ΟΔΥΠΊΘΗ. 

Οὐοοίγοδ Τηϑιηοῦίἃ πο Θχοίαϊξ, πραπ6 πἰργί -ς 

ΝΟΟΙΙΒ 58} απθγοβὰ ΘΟ θΘίαν ]8: 

ἱπη 6 88. ὙΘΙῸ [π]ΟΥτ στοσαί! πη ΡΟΘίΔΓ 

μλυτ δ 65 ΘΟ γἱΟη 6, ΠΟΒΡΘ5., ΤΩ ΔΓ ΘΒΟἰ ΠΉ15. 

Ῥοίϊου ΟΥ̓ΘΏΪ ῬΑΥΎΊΙΒ ΒΟΉ, {8 ΠῚ σΥΔΟΙΪΟΓΌΙΩ 

οΓοοϊα5 ἴῃ ὙΘΡ 5 αἰβρουβα 8 ΠΡ 65. 

714. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

ΒΠδρίιηι 1{4]1ὼ ῬΑ] δΕγ15 οχέγθιηα μη οᾶπο, 

ἸβΒ6ὰΘ ΤΕΡΙ Πδοίδτη σα βίδηβ Δ4ΌΔΠΙ, 

αυοά διηδηΐθῃ ᾿γγϑ ΔΙηΔη ΘΙ 116 ΡΟ ΘΓΟΓ ΠΝ 

ΤΡγομπ. ῬΌ]ΟΙΓἃ-[Ὁ}18- ΠΑΡ πΓ ροβαϊξ 5} ρόρυ]ο, 

ἀυ]οῖα τηυ]ΐα Θχρουἔαπη ; ΠΗ] ΔΙ 116 ΒῈΡΘΥ ἔατπο ΒΘ θᾶ πη 

ἐυαὶξ οἵ 410] Ῥ]δηξδέϊομθι οα]αμηΐ. 

η1τ3. ἈΝΤΙΡΑΤΕΙ, 

ἐδ Ενίππα. 

Ῥαιοὰ αυϊάθμι σθοϊηϊτ ποθ5 Ἐγίηπᾶ,, Ἰο 6]. 
Ῥαγοδ,, 5884 ἢος Μιυϑβὰβ ἴδπι ὈΓΟνΘ ον πθη Βαβαί." 

Νδο {|| ἃ ἴδ πγδὲ ἀδβεῦία ἴδνουθ : ἤθὸ {Δ πὶ 
ΤῊ] 1οἾ ἴα πὶ ΡΘμἢἷ5. ποχ ἴορὶϊ αἴγὰ δι 5. 

ΑἹ Π05 Ἰηἴο θὰ να Π) ὨΙΠΊΘΓΟϑᾶ ΠΟΥΟΡΙΙΩΙ 

ΜΗΠΐὰ πα]λα τθρὶς ργοχίπηὰ βέβρα ἀἴ68. 
ἸΝᾺΠῚ τη 6]} 118 ΟΥ̓ΟΠΐ ΟΔΥΠΊΘΠ ὈΓΟΥΘ, 418Π| 50Π115 ΟΠ Ϊ5 

Φυιθ πὶ Βργοὶς υθΡμᾶ5 σνΆσι 5 ἴῃ Πρ ιιΪα8. 

- 71ἤ. ἸΙΝΘΕΒΤΙ, 

εἰὲ 71 γεο. 

ἈΠδρίοη 4 οΡ δὶ Ἰαιάο, (0 πε ἀϊνθηνία 
ὙΤΡΙΠΔΟΡΙᾺ5 ἴ6}}1|5. Πα] 56 ΠΕ ἀᾳιᾶ5. 

ΙΡγοοὴ ἰνδο, «υϊ Π]ὰ Ἰγγῶ ριιθΡοβῆιο οοἰοραΐῖ, 
Ηὰο υἱπλὸ νο]αἱξ πλ0}16 νἱγθηΐα ἴθρὶ, 

ΡΑΒΒ.ΠῚ 5 υ ΥἹΡΕΠΠῚ ΠῚ 56 ΓΔ, Πδἀ δ 116 ΒΘΡΌΪΟὨ ΓΙ 
ΕΠΟΠαΙθιι5 οἱ πἰνοὶβ οἰηχὶϊ ἀνα θιι5. 



118. ΛΕΩΝΙΔΟΥ͂. 

πολὸν ἀπ’ ἸΠπαλίης χεῖμαι χϑονὸς, ἔ ἔχ τε Τάραντος 
' " τοῦτο δέ μοι πιχρότερον θανάτου. 
Γοιοῦτος πλανίων ἄδιος βίος" ἀλλά με Μοῦσαι 

᾿ ἔστερξαν, λυγρῶν δ᾽ ἀντὶ μελιχρὸν ἔχω. 
Οὔνομα δ᾽ οὐχ ἤμυσε Λεωνίδου - αὐτά με δῶρα 
᾿ χηρύσσει Μουσέων πάντας ἐπ᾽ ἠελίους. 

116. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ ΡΟΔΙΟΥ͂. 

Ι ρ ϊ ἧς) ἀλλὰ ποθεινὸς ὅσοι πόλιν Ἰαλύσοιο 
ἐν ᾿ γαίομεν, εἰς λήθης πιχρὸν ἔδυς πέλαγος, 

σοφίην ὀλίγον χρόνον" ἀμφὶ δὲ τύμδῳ 
- σεῖο χαὶ ἄχλαυτοι γλαῦχες ἔθεντο γόον, 

γιτ᾽ - οὐδὲν δίλοιον ἐπεσσομένοισιν ἀοιδὸς 
Ἶ φθέγξεται, ἀνθρώπους ἄχρι φέρωσι πόδες. 

717. ἈΔΈΣΠΟΤΟΝ. 

Νηϊάδες χαὶ Ψυχρὰ βοαύλια ταῦτα μελίσσαις 
τ οἶμον ἐπ᾽ εἰαρινὴν λέξατε νισσομέναις, 
ὡς ὃ γέρων Λεύχιππος ἐπ᾽ ἀρσιπόδεσσι λαγωοῖς 

β ᾿ἔγθπο χειμερίη νυχτὶ λοχησάμενος. 
Σμήνεα δ᾽ οὐχέτι οἵ χομέειν φίλον" αἵ δὲ τὸν ἄχρης 
᾿ Ὑείτονα ποιμένιαι πολλὰ ποθοῦσι νάπαι. 

τι8. ΝΌΣΣΙΔΟΣ. 

Ὥ ξεῖν᾽, εἰ τύ γε πλεῖς ποτὶ καλλίχορον Μυτιλάναν, 
τᾶν Σαπφοῦς χαρίτων ἄνθος ἐναυσόμενος, 

εἰπεῖν, ὡς Μούσαισι φίλα τ᾽ ἦν, ἅ τε Λοχρὶς γᾶ 
τίχτεν, ἴσαις δ᾽ ὅτι μοι τοὔνομα Νοσοσὶς, ἴθι. 

τι9. ΛΕΏΩΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂. 

Ῥέλληνος ᾿ ὅδε τύμόος- ἔχω δ᾽ ὑποδωλέα πρέσδυν 

τῆνον τὸν πρᾶτον γνόντα γελοιομελεῖν. 

120. ΧΑΙΡΗΜΟΝΟΣ. 

Κλεύας οὐτυμοχλεῖος, ὁπὲρ Θυρεᾶν δόρυ τείνας, 

χάτθανες ἀμφίλογον γᾶν ἀποτεμνόμενος. 

! 7321. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

β Ταῖς Ἄργει Σπάρτηθεν ἴ ἴσαι χέρες, ἶσα δὲ τεύχη 
συμδάλομεν" Θυρίφι δ᾽ ἦσαν ἄεθλα δορός. 

. ΟΑΡΌΤ ὙΠ]. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 11 

715. ΤΕΟΝΙΡ . 

Ποηβ6 8} 1{4}180 ἴάσθο ἕεγτα, οἵ δχίγα Τἀγοη 

Ραΐγίδτῃ : Ἰὰ δυΐθιῃ τὶ ἀπγία τηοτίθ. 

ΤΑ} 15 δϑὲ δυσδηξ πὶ Ποη- Υἱ[8}}5 υἱέα 56 τη Μιιβ.. 

ἀΠδχογαπξ, ἀιμαγοΓπ6 060 τη} τὰ ἤᾶθθο. 

ΝΟΙΏΘΗ Ὑ6ΓῸ ΠΟ ἱπίουιξ Πδοηϊᾶδο : ᾿ρ8ἃ τὴθ ἄομᾶ . 

Ρτγοαϊδτηδπξ ΜΌΒΔΓΙΠΙ ΟἸηη68 ἴῃ 50165 (Ἃ165). 

716. ΒΙΟΝΥΒΙ ΒΗΟΘΡΗ. 

Ππτηδίαγιβ, 56 ἀθβιἀογ "5 ποδὶς φαοΐχαοξ Ὀγθοῖὰ Τα] γϑὶ 

ἱποο  πγι5, ἴῃ 1,Θἔ ἢ Διημδτατη ἱπέγαβεϊ ροπέσμα, [πη τὰ 

Ροβέχιδιη- ἀδοογ  5ἰ5εϊ βαρ θείαν Ὀγουΐ ἰθγηρογο; 568 οἶγοᾶ 
ζυσῃ οἔ Πδίιβ- πϑβοῖθ ποσΐαεθ δἀϊάογαηξ σϑιηἱξα πη, 

ΡΒ ποον δ : πἰϊ βίτην!θ γθηΐυσὶβ χιεζτνηι γαΐος 

εἰοφασίαγ, Βοτηΐηθ5 φαδιγάϊι βυβίϊ πο πηΐξ ρϑάθ5. 

717. ΑΝΟΝΥΜΌΜ.᾿ 

Ναϊῖδαδϑβ οἵ ἔτισίάα ραβοῦδ μφος δρίθιιβ 

ἰΐεν δὰ υϑυπαπι ἀϊοῖϊξα ΡῬγοβεϊβοομεθ5,, 

56 ηθι ΠΘΌΟρΡραμ 89 1}65- ΒΔ ΘΗ θυ 5- Ρεά65 ἸΘροῦῖθι8β 

Ρδυῖῖββ6 Βίθογπα ποσίδ ἰηβιαἸδέυτη. 

Εχδρηΐηδ δαΐθτη ἤθη - ἀπ οἱ συγαγο μ]αοοέ : 56 τποηξὶβ 

Υἱοϊπατη ραβίογα!ϊοβ γαϊᾶθ ἀθϑιἀθγαηΐξ γ4}}68. 

718. ΝΟΒΒΙΡΙ5. 

Ο᾽ ΒοΒΡΟ6β, 8ὲ ἔπ παυῖσαβ δὰ ρῈ] ΟΠ ΓΟ. ΒΔ ΘΗ ΘΙ, ἜΠΟΓῸ5 Μυ- 

ϑαρρῃὺς γϑπουττ ἤογοῖη ἰη46-Δοσοηβασαβ, [ἘΠΘηδιη, 

ἀιεῖϊίο φαοᾶ Μιυ15 δοοορίδ ϑύδιῃ, δὲ ΤΠ ουῖβ [ουτὰ., 

η16 Ῥϑροσὶξ, εορσηϊίο δυΐθπὶ τηϊηΐ ΠΟΙΏΊΘη 6556 Νοβϑβῖβ, δϑὶ. 

719. ΓΕΟΝΙΠΖΕ ΤΑΆΒΕΝΤΙΝΙ. 

᾿ΤοΙθηῖς Ηῖς τατθλε5 ; ΠΑ Ρ60 δπΐθιη 58} σἰθθᾶ 56 η θη 

᾿ΠΌτ «αΐ ΡΥΙΓΊμ5 56οὐ Υ]ξ ΓΤ πη 5- ΠΟΘ ΓΘ. 

720. ΠΗ ΒΕΜΟΝΙΒ. 

ΟἸδιιαβ ΕἕγτηθΟ} 15, ργὸ ΤὨντοῖβ ΟἸΥρΘῦτη 4] -Ῥγοξθηα βεϊ, 

ΟὈΠΙΞΕΙ ἀποιριἔοτη ἄστατη Ε{01- ἐγ! θα η5. 

721. ΕΒΘΕΜΝ. 

ΑΓΡΙΥΙΒ Θχ -ϑραγία Ῥᾶγ65 τηδηι8, Ρᾶγία δὲ δυτὴδ 

ΘΟ ἰβίπγιβ; ΤἬγγθο δαΐθιηι ογαπέ Ῥγ ΟΠ Ρυσπδ. 

15. ἸΝΟΕΕΤῚ, 

ἐἶε Γεοπίάα. 

Παϊϊα Ἰοῆβα ἴδεθο, ραϊνίασυς Ταγεηῖο, 
: Εἰ πιδδῖβ Πέδο ΤῸ5 εϑδΐ ἀξρεγᾶ πιουῦίε ΠΏ]. ; 
Τηνῖϊα ὑϑιια δάθο υἱΐα εδὶ ρεγεσνῖηᾶ : 5εἀ ̓ρβῖ5 
: Α Μυρὶβ τπϑῖϊοῦ πῆς ᾿πἸπὶ νἱϊα ἀαΐα εβῖ. 
“Ουΐρρε ΡΕῚ Αοῃίάαιη βᾶογα ΠηΠΘ Γᾶ ἰθμρῈ}5 ἴῃ ΟΠΠΕ 

᾿ς (οποεϊεργαῖ ποθ ἴαπια Τιεομϊάδαπι. 
᾿Π πτθ.ν ΒΙΟΝΎΒΙΙ, 

εἰς Ρἰιαποοτγίίο. 
ἢ Δηΐς ἀΐεπι, οὐηςιῖ5 σεὰ σταῖς ΒΑΕ η 1}}115 ΔΘ ΡῸ5 

᾿ 

- 
Ἵ 

ΟΞ οἱ πὰ “χὰ 

ΕἸγβίοβ, [δι με5 δὰ νδάδ πῖρτα υξηΐβ. 

ΤΕμΊροΓα οἀγρία {101 τηοάϊοο Ξαρίεπῖϊα : βδἀ πυῃς 

1ρ54 ἥεϊ δά τυπη! πὶ ποοίυα ἴογνὰ ἰσπη}. 
Εχσυδηάα {8 ροβῖμας, Ῥ}δποογῖῖδ, ἀϊοεῖ 

Νεπιο, ἔδγεπι ἄοπες οοἴογα πιθηῦγα ρμοάεβ. 

721. ΟΒΖΞΞΒΕΜΟΝΙ5. 

Νοβ, ο ϑραγία, {πὶ ΤΉγτγεα ρᾶγεγεῖ ἃη Αγρὶβ, 
Οὐιφ βιἸπῈ}5., ΠΌΠΙΘΓΌΣΙ , ΠΘῸ πηΐηι15 ἀΓπιὰ μαΓ3. 
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Ἄμφω δ᾽ ἀπροφάσιστα τὸν οἴκαδε νόστον ἀφέντες 
οἰωνοῖς θανάτου λείπομεν ἀγγελίαν. 

122. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ. 

Δηρίφατον χλαίω Τιμοσθένη, υἷα Μολόσσου, 
ξεῖνον ἐπὶ ξείνη Κεχροπία φθίμενον. 

728. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ἃ πάρος ἄδμητος καὶ ἀνέμόατος, ὦ Λαχεδαῖμον, 
χαπνὸν ἐπ᾽ Εὐρώτα δέρχεαι Ὠλένιον, 

ἄσχιος " οἰωνοὶ δὲ χατὰ χθονὸς οἰχία θέντες 
μύρονται" μήλων δ᾽ οὐχ ἀΐουσι λύχοι. “ 

124. ΑΝΥΤΗΣ ΜΕΛΟΠΟΙΟΥ͂. 

Ἦ ῥα μένος σε, Πρόαρχ᾽, ὄλεσ᾽ ἐν δαϊ, δῶμά τε πα- 
Φειδία ἐν δνοφερῷ πένθει ἔθου φθίμενος" ἱτρὸς 

ἀλλὰ χαλόν τοι ὕπερθεν ἔπος τόδε πέτρος ἀείδει, 
ὡς ἔθανες πρὸ φίλας μαρνάμενος πατρίδος. 

128. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ. 

α. Αἴνιε, καὶ σὺ γὰρ ὧδε, Μενέχρατες, οὐχ ἐπὶ πουλὺ 
ἦσθα" τί σε, ξείνων λῷστε, κατειργάσατο; : 

ἢ ῥα τὸ καὶ Κένταυρον: 8, Ὅ μοι πεπρωμένος ὕπνος 
ΚΥΨΝ ὃ δὲ τλήμων ἈῚ ἔχει πρόφασιν. 

126. ΛΕΩΝΙΔΑ. 

“Ἑσπέριον κήῷον ἀπώσατο πολλάχις ὕπνον 
Ὰ ων. ’ Πλ) ᾿ »] 7 ἅ 

᾿ γρῆῦς πενίην Πλατθὶς ἀμυνομένη 
καί τι πρὸς ἠλαχάτην χαὶ τὸν συνέριθον ἄτραχτον 

τ ͵ 

᾿ἤεισεν, πολιοῦ γήραος ἀγχίθυρος, 
᾽ - 

χἄτι παριστίδιος δινευμένη ἄχρις ἐπ᾽ ἠοῦς 
χεῖνον ᾿Αθηναίης σὺν Χάρισιν δόλιχον, 

ἢ ῥιχνῇ δικνοῦ περὶ γούνατος ἄρκιον ἱστῷ 
χειρὶ στρογγύλλουσ᾽ ἱμερόεσσα χρόχην. 

᾿Ογδωκονταέτις ὃ δ᾽ ᾿Αχερούσιον ηὔγασεν ὕδωρ 
ἣ καλὰ " καὶ καλῶς Πλατθὶς ὑφηναμένη. 

121. ΘΕΑΤΤΗΤΟΥ. 

'Γὰν γνώμαν ἐδόχει Φιλέας οὐ δεύτερος ἄλλου 
εἴμεν" ὃ δὲ φθονερὸς χλαιέτω ἔσχε θάνη. 

ἊἈλλ᾽ ἔμπας δόξας χενεὰ χάρις" εἰν ἀΐδα γὰρ 

Μίνω Θερσίτας οὐδὲν ἀτιμότερος. 

128. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Ἱερέη Δήμητρος ἐ ἐγώ ποτε, χαὶ πάλιν Καδείρων, 

ὦνερ, καὶ μετέπειτα Δινδυμήνης, 

ἡ γρῆῦς γενόμην, ἣ νῦν κόνις, ἧνο ἢ" ἢ 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΖῈ ΡΑΙΓΑΤΙΝΑ͂ 

ΑἸΏΡῸ Υ6ΓῸ, ῬΓΟΓΒῚ5. Δ) θοίο ἰῃ ραίγίατη γοᾶϊξα, 

ΑΥ̓͂ ΤΟΥ 5. πο 5}. Τὴ ἀΔΠ}18 ΠῸ ΠΟΙΆ. 

7223. ΤΗΕΟΒΠΟΒΙΏ. 

Τη-Ῥαρπὰ ἰηἰογδοία πη Ἰυσθὸ ΤΙπ)οβίμθηθιη, Πα τὴ Μοϊοϑϑίῖ, 

οχίθγαμι ἴῃ οχΐογα σδογορία δχϑεποίατη, 

723. ΑΝΟΧΥΝΌΝ. 

Ουῶ ΡΥΐ5 ΘΓἃ8 ἱπαοτηϊία οἵ ἱπδοοθϑϑᾶ, ὁ 1ῳδοθάςθιηοῃ, 

[ΤΠ ΠῈ ΒῈΡΟΙΡ Ἐπγοΐα Ῥγοβρίοἶβ ΟἹοπίαμη {4 οἰκαϊειη1), 

Ὠ0]]ὰ- απ θγὰ αὐ ον ; ἃΥ 65. δαΐθῃι ἴῃ ἔθγγὰ ηἰαθ ΡΟϑ1 {18 

Ἰαπηθηΐαηίαγν ; ἴθ ουὐθ8 πο ἃπαϊαηΐ Ἰυρὶ. 

724. ΑΝΥΤΙἅ ΤΥ̓ΕΙΟΖ. 

Ρτοίροϊο ον ἔα άο ἐδ ἐπί, ΡγοδιΌ 6, ρου αἰ ἴῃ δοιθ, ἀομηιπι- 

Ρμϊάϊα ἴῃ αἴγο Ἰαοΐα οοηβε! ξ5{} ὀχϑεπείιβ.; [46 ραΐνῖβ 
56 Ρυ ον βᾶπ6 ἀοβαμοι γοθθιὴ μᾶηο 8015 οδηϊξ, 

(6 οὔ ϊ586 Ῥγὸ οἄγὰ ἀθοθυϊδηΐθηι μία. 

725. ΟΛΙΠΊΜΑΟΘΗ͂Ι. 

α. “Ἐπὶς Μοηρογαίθβ, πᾶῖὰ ὰ φαοαιθ ἴσο ποὴ ἴῃ τη] αγὰ 

(υἱδι1 : φυϊὰ 6, Βοδρίζαμη ορίϊμηθ, οοηΐδοῖ! [65 

8η ἰᾷ χιοὰ οἰΐδη Οοηδυγιπιῦ ὃ. ΜΙΏΙ (αἰ ο-ἀοβ [πδίιι8 ΘΟμηπιι8 

γϑηϊΐ, δἵ τη ΐβουι τὴ Ὑἱμα τὴ δ Ῥγεθίοχξυ. 

726. ΚΕΟΝΙΌ4Ε. 

Ὑ δ βρογεπαπὶ οἱ πιδίυ!πατη ἔα ραν ϑΘΡ6 Βοιηπατα 

γϑίυϊα ραυρογίαίοπι Ρ᾽Α 5 ΤΘΡΘΙ]ΘΠΒ: 

οἱ φυϊὰ δα οοἸ απ οἵ σοηβοοίαγη {5.1 

οθοίηϊξ, οδηξθ βοηθοΐδο υἱοῖηᾶ, 

οἵ ἐππ|- δἔϊαπι [πἰχίδ- τη! Π σΎΓΔΠ8. 5416 δ ΔΌΓΟΙΔΙῺ 

{Ππὰ ΜΙποῦγ δ οἴτὴ ΟΥ̓ 5 σαγΓΙ ΟΌ] Τὴ, 

δαΐ τυροβϑὰ Γυροϑαπὶ οἶγοὰ σθητι 50 Π 0] 6 8 [6] 

τηδπὰ Τοΐα 85 ΔΙΩΔὈ}} 15 ΠΠΌ ΤΩ. 

Οοἰορίπΐα δυΐθηι Δηπο05 παΐὰ ΑΟΠοΡιβίδηη υἱαϊῥ ἃ ιι πὰ 

8ΠῈ8 ΡυΪ]ΟὮγα οἵ ρα ]οῦγο Ρ] δ Πὶ5 φυξο-ἰοχαογαΐ, 

727. ΤΗΕΈΤΕΤΙ. 

Μροηΐθπι υἱάθραΐίαν ΡΒ]6 88 ΠΟὴ Ἰ ΘΥΙΟΥ Ὁ}10- 110 

6886; 4υἱ γ61Ὸ ἰηνίάιιβ, ρΡΙογαΐο ἄοηθο του δία. 

564 ἐδηηθη [ἈΠη2 ἰηΔη}5 65: σγαίία : ἴῃ ΟΥΟΟ Θηΐπι, 

Μίποθ ΤΠουβί [68 ΠῚ Π110 Ἰσπο ΠΟΥ. 

728. ΟΛΙΠΙ ΜΆΘΗΙ. 

Ὑἱγρο βδοθγᾷοβ ΟΘγΟΓΒ 650 ΟΠ1ΠῈ, οἵ ΤΌΓΒΙΙ5 ΟΔΌΪΓΟΓΠ.,.ς 

ὁ ΒοιηΟ, οἱ ἀοίπᾶο Ὀἱπαντηθηδ, : 

Δη118 ἴαΐ, 4:8 ΠΌΠΟ ΒῈΠη Οἰπἶβ, [ἃ ἀ118 ἡδοίδ ] 

ῬγΟ)ΕΟΙΙ τϑαϊτι5 ΔΗ ΠῚΪ5 : ῥᾶΓ5 αἰ Γᾶ 6 ἰοϑ[68 
1)6 ἰδηΐδ 5015 οἴδίθ γϑι {αὶ ἀνα68. 

η323.. ἸΝΟΕΒΤΙ. 

Ὁ Ρεπδ ουὐἰΐα ἀϊα [6}}5 ᾿ηνἱοῖα 1Δοοηππι 

Ο(ογη89 ἃ Ευγοῖα [χπλὰ5 11 ΟἸδηϊ5. 

{ΠΡ τα {0 ὶ πὰ }]ὰ οοι. Μαβίαηι βιὰ ἰθοῖα υοϊδηί αι. 

Αρίγθη μαπιὶ Ροηΐ ., πθο ᾿υρὰ5 δυάς οΥ68. 



πολλῶν προστασίη νέων γυναιχῶν. 
μοι τέκν᾽ ἐγένοντο δύ᾽ ἄρσενα, κἠπέμυσ᾽ ἐχείνων 

ἕω ἐνὶ χερσίν. ἽἝρπε χαίρων. 

γ9. ΤΥΜΝΕΩ. 

ης Τριτωνὶς ἐ ἐπ᾽ οὐχ ἀγαθαῖς ἐλοχεύθη 
᾿ χληδόσιν" οὗ γὰρ ἂν ὧδ᾽ ὥλετο δαιμονίη 
᾿ ἀρτιτόχος- - τὰ δὲ πολλὰ κατήγαγεν ̓ Ἤ " ἐν βρέφος ἄδην 

ἢ σὺν Τρ μήΆθυΣ δεχάτην δ᾽ οὐχ ὑπερῆρεν ἕω. 

130. ΠΕΡΣΟΥ͂. 

ἐλύλοα Μνάσυλλα, τί τοι καὶ ἐπ᾽ ἠρίῳ οὗτος 
μυρομένα κούραν τραττς ἔπεστι τύπος 

Νευτίυας; ἃς δή ποχ’ ἄπο ψυχὰν ἐρύσαντο 
ὠδῖνες, χεῖται δ᾽ οἷα κατὰ βλεφάρων 

ἀχλύϊ πληυμύρουσα φίλας ὃ ὑπὸ ματρὸς ἀγοστῷ 
αἰαῖ Ἀριστοτέλης δ᾽ οὐχ ἀπάνευθε πατὴρ 

δεξιτερᾷ χεφαλὰν ἐπεμάσσετο. Ὦ μέγα δειλοὶ, 
οὐδὲ θανόντες ἑῶν ἐξελάθεσθ᾽ ἀχέων. 

ΛΕΩΝΙΔΑ. 781. 

« Ἄμπελος ὡς ἤδη χάμαχι. στηρίζομαι αὔῳ 
Γι σχηπανίῳ᾽ χαλέει μ᾽ εἰς ἀΐδην ϑάνᾳτος, 
« Δυσχώφει μὴ Γόργε᾽ τί τοι χαριέστερον, ἢ τρεῖς 
Ἵ ̓« ἢ πίσυρας ποίας θάλψαι ὑπ’ ἠελίῳ; » 
᾿ ὯΣ᾽ εἴπας οὐ χόμπῳ, ἀπὸ ζωὴν ὃ παλαιὸς 

Ἵ ὥσατο, χῆς πλεόνων ἦλθε μετοιχεσίην. 

182. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ. 

Ὥχε ἔτ᾽ ἀσχίπων, Κινησία, “Ἑρμοῦ λάτρις, 
ο΄ ἐχτίσων ᾿Αἴδη χρεῖος ὀφειλόμενον, 

γήρᾳ ἔτ᾽ ἄρτια πάντα φέρων" χρήστην ὃὲ 
᾿ς εὗρών σε στέρξει παντοδίης Ἀχέρων. 

ἐς 

δίκαιον 

138. ΔΙΟΤΙΜΟΥ͂. 
; 

: Αἴ νόμιμοι δύο γρῆες ὁμήλικες ἦμεν, Ἀναξὼ 
ἷ δῷ πιὰ, δίδυμοι παῖδες ᾿πιχράτεος" 

μὲν Χαρίτων ἱερὴ, Δήμητρι δ᾽ Ἀναξὼ 
Ἴ Γ ζωῇ πρὸ πόλεως" ἐννέα δ᾽ ἠελίων 

Ε.- ἔτι λειπόμεθ᾽ ἐ ἐς τόδ᾽ ἱκέσθαι 
[ τῆς μοίρης" ἐτέων δ᾽ οὗ φθόνος εἰς ὁσίους. 
Καὶ πόσιας χαὶ τέχνα φιλήσαμεν' αἷ δὲ παλαιαὶ 
; πρῶθ᾽ ἡμεῖς ᾿Αἴδην πρὴῦν ἁνυσσάμεθα. 

184. ΑΔΗΛΟΝ. 

κἕηξεν ὅλατιτυτειδεστι. Τί γάρ; νέχυς ὦ ποτι παίδων 

᾿ς τῶν ἀγαθῶν: ἠδ᾽ ἦν ἀρχιγέρων ὃ γέρων, 

ἀλλὰ φίλος γ΄. Ὦ πρέσόυ, γένοιτο τευ ὄλόια τέχνα 
᾿ς ἐλθεῖν χαὶ λευχῆς ἐς δρόμον ἡλικίης. 

ΟΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΔΛ. 418 

ΠΕ] ΔΓΌ ΤΩ Ῥίγοοϊ ἴα τὰ ̓ αυ θη "ΠῚ Πλ]ἸΘ τι πη. 

ΕΤ ΤΩ] ραθεὶ ἐαογαπέ ἀπο ΤηᾶγΓ65, δὲ ΘΟ Ὸ]05 ΟἸδαβὶ ΜΠΠΟΓ ΤΩ 

σταπάθυδ ἴῃ τηαηῖθυβ. Βορία σαυάθηβ. 

729. ΤΥΜΝΕ. 

5ΠΏΡΙΘΧχ ΤΥ ΟΙἾβ τηϊηΐτηθ θοηΐΒ δηἶχα- ϑὲ 

ΟΠΉΪΠΙ 8 ; ΠΟῚ ΘΗ ΠῚ 510 ΡΟΥ 586 τη ΐβογὰ [οὰ8 οἵ ἰπίδη ἔθη 

τηοάοςραϊίο ραγία ; 56 τηυ]έα {14 δοπα ἤιθα ἀδααχὶέ Οὐ- 

οὐχὴ 1|1ἃ : ἀρεοϊπηδιη δα ἔθιη πῸΠ Θχοθϑβίξ Δ ΓΔ ΠῚ 

730. ΡΕΒΒ4. 

Τη οἸχ ΜΏΔ5.}18, φυϊὰ {Π0Ὶ οἔϊαπηι βιυρ ον ΒΘΡΌ]οο πος 

Τυρθηξ ρα Θ]]δτὰ βου!ρία ροβίίδ- δὲ ἱπηᾶρος 
Νϑοξίπιδ ἢ οὐϊα5. ψαϊάθην οἹτπ δηϊπηᾶπη Δρυραδγαπέ 

ἀο!ογθβ-ραγίαβ, ἰαοδί δυΐθηη ἐπ αδπι 5Ὲ ΕΟ ῬΑΙΡΟΌΓδ5 

πα οποία οαγδρ 51} τηδίγ 5 ῬδΙ Πηᾶ : 

δὰ, δὰ; Αὐι βίο θ βα6 ποπ ῬΓΟΘῸΪ Ραΐον 

ἀοχίτγα οἀρυΐ ἰδησοραΐῖ. Ο Το ΟΡΟΓΟ Π)ϊβουΐ, 

Π6 τιοτΐυϊ φυϊάθιηι γϑϑίγοβ ΟὈἢ ΕΠ οϑεϊβ ἀΟΙΟΓῸΒ ' 

731. ΕΟΝΙΏ Ε. 

« ὙΠ βίους τἱάϊοα, δὲς 690 Ἰάτη 5. 5 ΕΠ ΠΟΥ ἃγ0 

« Βδοῦϊο : γοσδί τη6 ἴῃ ΟΥ̓ΘΌΓΙΗ ΠΊΟΥΒ. 

« Μα]δθ-ϑυγάπβ Π6 5158, αουρα : φυὶ {01 στδίϊβ,, δυΐ Γ68 

« δυὺξ φυδίπον εϑίαΐεβ. οα]οῆθγὶ 50} 50169Ὁ» 

51. οἴααίυϑ πῦ}1ὰ ἰδοίδίοπο, υἱΐδιη σταπᾶάφουυβ 

Δο]θεὶξ, δὲ ρ᾽ υγίατη ἱηστοβϑιβ- δέ Ποϑρ μη. 

732. ΤΗΕΟΠΟΒΙΏΕ. 

ΑΒΗ ποπάστη ἱπηΐχυβ- δοῦϊο, Οἰποβία, ΜΘΓΟΟΣῚΪ ΓΤ] 56 Γ, 

Ῥουβοϊαΐαγιβ Ρ]αἴοιϊ {θα ΐυτη ἀοΠ Ἰξαπι, 

᾿ [η-56ηἴο δάπας πΐοστὰ οαποία ἴδγθηβ; ἀθ  ΌΓ τ ὙΘ1Ὸ [δίαιτα 

ποία (6 αἰ σοξ οτηπία- υἱ-ἀοιηδηβ8 ΑΘΒΘΓΌΗ. 

Ι 

] 
733. ΘΙΟΤΙΜΙ. 

Ζυβίω ἀυδο 8η08 ΦΡ6α8163 ἔα πηὰ8, ΑΠᾶΧΟ 

τς ρΕ ΟΙομο, Βοιηΐηᾶ 5000165 ΕΡΙοΓαί8.:. 

᾿ Οἴδπο φαυΐάοπι Οτγαξδγιμι βδοθυᾷοβ, Οθυογὶ δαΐθῃι ΑΠάΧΟ 

Π ἀπΥΠδΡγο πη πέσ ατιδ ; ΠΟΥΘΙα ΥΕ1Ὸ 50Π105 (ἀἱοδτι5) 

Ι δοεδμιεδαγοιν δᾶμος, οοἴορίηΐοπηθ8, υἵ δᾶ ΠΟ ὙΘΠΙΓΟΠΉΙ5 

βογξϊβ : δηΠΟΓΙΤῚ απ 6η Π}18 ἰηυ αϊα οὐρα Ρῖ05. 

Ἐξ πιδιϊΐοβ οἵ Π͵ΌΘΓΟ5. ιηδΥΐ πηι ; ΔΠηΟ588 8 6 ΠῚ 

ῬΓΪπηα τ πο8 δα Ρ]αἴοΠΘμῚ ἸΘΠ6Π) ῬΘΓΥΘΠΪΠΊ8. 

734. ΙΑΝΟΤΙ. 

α. “Να, υἱαΐογ, ργορϑῦᾶ ; χυϊὰ θηΐπὶ" Θὴ τηονγΐπ8, οἱ ἃ 

Βοπογαπι αἰγαξίπι ογαΐ, ἀρρυγίπι σταπάθθυιϑ 56ποχ. ΠΙΡΟΥΙ5 

[πη ΟΔΓΊβ 51:15. ὃ. Ὁ 56Πη6Χ, οοπξηραΐ αἵ ἑαϊ ΠΣ 6 Υ [6] 1065 

ρΡετυθηίαπέ οἰϊαπι οὰπθ δὰ συνε οα! τη ερξδξῖβ. 

᾿ 7329. ΤΥΜΝΕΙῚ. 

Ἐνειθος οἱ ΤΥΥΐΟ ῥαΐον 88 115 Οπηπ6 ἀθχίγο 

ΓΟ Νὴ ρερειϊ : πεο δηΐπι ἰᾶπὶ οἷΐο γὰρίὰ ἰογοὶ 

Α ρΡαγῖα. 58:0}} Βοπᾶ ἴοῖ ΡΟΣ ΔΡβία " ἀπιι5 

Αἀ ϑῖγσα, πος ἀδοίπνιπι ᾿ΡΔΏ511 1056 ἀϊδηι. 



λἀὴἀ 

1835. ΔΑΜΑΙΓΗΤΟΥ͂. 

Ὑστάτιον, Φώχαια, χλυτὴ πόλι, τοῦτο Θεανὼ 
εἶπεν ἐς ἀτρύγετον νύχτα χατερχομένη" 

« Οἴμοι ἐγὼ δύστηνος ! ̓ Ἀπέλλιχε, ποῖον, ὅμευνε, 
« ποῖον ἐπ᾽ ὠχείη νηὶ περᾶς πέλαγος ; 

« αὐτὰρ ἐμεῦ σχεδόθεν μόρος ἵσταται. Ὥς ὄφελόν γε 
« χειρὶ φίλην τὴν σὴν χεῖρα λαδοῦσα θανεῖν ». 

186. ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟΥ͂. 

Μὴ φθείρευ, ὥνθρωπε, περιπλάνιον βίον ἕλχων, 
ἄλλην ἐξ ἄλλης εἰς χθόν᾽ ἀλινδόμενος, 

μὴ φθείρευ, χἂν εἴ σε περιστέψαιτο χαλιὴ 
ἣν θάλποι μιχχὸν πῦρ ἀνακαιόμενον, 

ἣ χαί σοι λιτή τε χαὶ οὐχ εὐάλφιτος εἴη 
φύστη ἐνὶ γρώνῃ μασσομένη παλάμαις, 

ἣ καί σοι γλήχων, ἣ καὶ θύμον, ἧ καὶ ὁ πιχρὸς 
᾿ ἄδυμιγὴς εἴη χόνδρος ἐποψίδιος. 

781. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

᾿Ἔνθάδ᾽ ἐγὼ ληστῆρος ὁ τρισδείλαιος ἄρηϊ 
ἐδμήθην' χεῖμαι δ᾽ οὐδενὶ χλαιόμενος. 

1388. ΘΕΟΔΩΡΙΔΑ. 

Κληΐδες Κύπρου σε καὶ ἐσχατιαὶ Σαλαμῖνος, 
Τίμαρχ᾽, δόριστής τ᾿ ὥλεσε ΛὶΨ ἄνεμος, 

γηΐ τε σὺν φόρτῳ τε’ κόνιν δέ σου ἀμφιμέλαιναν 
δέξαντ᾽ οἰζυροὶ,, σχέτλιε, κηδεμόνες. 

189. ΦΑΙΔΙΜΟΥ͂. 

Αἰάζω Πολύανθον, ὃν εὐνέτις, ὦ παραμείδων, 
νυμφίον ἐν τύμδῳ θῆχεν ᾿Αρισταγόρη, 

δεξαμένη σποδιήν τε χαὶ ὀστέα ( τὸν δὲ δυσαὲς 
ὥλεσεν Αἰγαίου χῦμα περὶ Σκίαθον ), 

δύσμορον ὀρθρινοί μιν ἐπεὶ νέχυν ἰχθυδολῆες, 
ξεῖνε, Τορωναίων εἵλχυσαν ἐς λιμένα, 

140. ΛΕΏΝΙΔΑ. 

Αὕτα ἐπὶ Κρήθωνος ἐγὼ λίθος. οὔνομα χείνου 

δηλοῦσα: Κρήθων δ᾽ ἐν χθονίοις σποδιά. 
Ὁ πρὶν χαὶ Γύγη παρισεύμενος ὄλθον, ὃ τὸ πρὶν 

Ἷ ἈΝΤΗΟΙΓΟΘΟΙΖΚΞ ΡΑΚΑΤΙΝΕ. 

735. ΘΑΜΑΘΕΤ Ε. 

Νον ββίγηαμη,, Ρμοοῦθα, ἱπο! γία αγθ5, θο ΤΉ ΘδηΟ 

αἰχ!ξ, ἴῃ γαβίδπι ποοίθηι ἀθβοθηθι8 : 

« Ηδὶ ΠΪΠ 1 ! Θρὸ τη 86 γὰ ἢ ΑΡΘΙΠΠἸΟἢ 6, 48 }16., ὁ ΘΟΠβΟΥ8-ἸΟΥΐ, 

« 4κ]6 ἴῃ σου δα ππη6 ἔγδη 515 τη 6 ἢ 

« 568 Τη6 ΡΙΌΡΘ ἰαΐμπι βίαΐ. Τἱϊπδιι 88] [6 

« ΤΏΔΠηΙ ΟΔΓΔΠῚ {πΠᾺ ΠῚ Τ]ΔΠΠΠῚ ΘΟΙΏΡΙΘΧἃ ΠΊΟΥ ΔΙ. » 

730. ΠΕΟΝΙ.Ὲ ΤΑΒΕΝΤΙΝΙ. 

ΝΘ ΠηΔ]ἃ- 8 Π|88., Ο ΠΟΠΊΟ, γάσαγῃ Υἱ πὶ ἐγ 68, 

Δ᾽ ἴα 6Χχ δ᾽α ἴῃ [ϑυγὰμ υο]αίαβ, 

ὯΘ 18} - 8 Π]88.. οἰϊατηβὶ 6 οἰγουτηίορσαξ πἰᾶτ8 

«αι οαἸοίδοϊα  ρᾶῦνι8 ᾿ση 8 5: ΟΟΘΠΒ115, 
οἵ ἰητααο {01 γἱ}18. δὲ ποὴ 6- Ῥυ] ΟΠ γ -ἰἃγῖπα 51: 

Ῥδιῖβ ἴῃ οανδίο:]ρίθ βυθδοίιϑ τδηΐθι8,, 

αὐδὶ οἵ ΕἸ Ῥυ]οσίατη.,, Ρὶ οἱ Γγτηιβ, Ὁδὲ δὲ δηλ Γυ ΤῺ 

ΠΟΠ-51η6-ἰχία-ἀυ]οραϊη6 51} 58] ἱπ-ο Ὀβοηίαμη. 

737. ΑΝΟΝΥΜΙ͂. 

Ηἰἴο δρὸ Ῥγωοη β [6 -᾿Π(6}1χκ την 

ἀογηϊυ8- 50; ἰᾶοθὸ δυΐθιη πϑιηϊηὶ ἀο δέ 

738. ΤΗΚΟΠΟΒΙΡ. 

ΟἸαυβίγα ΟὙΡΙῚ ἰδ οἵ δχίγοιηϊαΐθϑ 8] ηἶ5, 

ΤΙ ΔΓ ΟΝ 6, ᾿Π50]Θηβαιο ρον Ιἀϊξ ΑΥἰτίουβ γθηΐαβ, 

ὈΠᾶ- ΟῚ ΠδυΪϊρίο δἰ ΟΠΘΓΘ; ΡΟΥΘ ἢ. Ὑ6ΓῸ ἔπ πὶ ΔΙΓΌΓΩ 

ΔοοΘρουπηΐ δ] α]δηΐο6 8, Ο τηΐβον, οοσηδίϊ. 

739. ΡΗΖΡΙΜΙ. 

1υρθὸ ῬοΙγδημτ, 4 ΘΙ ΧΟΙ, ὁ 4αϊ-ῬΥϑοίου 5, 

ΒΡΟΠΒΔΙ6ΠῚ ἴῃ ἔα πηι]. Ῥοβαΐ Αὐἱβίδρογα, 
Ῥοβίφαυδιη-Δο δορὶ ραϊνθυθιηααθ δὲ οδϑᾶ {( Ἰρϑατη δαΐθιη πῃ - 

Ρογάϊαϊΐ Ἔρωὶ τνᾶνὶβ Πιοία8. ῬγΟρα ϑοιδίμυη) [βία 

ἱπί] οθ τηδί αἰ πὶ Θατη «αι τιον ἔα ατὴ Ῥἰβοδίοι 8, 

ΒΟΒΡ65, ΤογΟηΡοΟΓ τ ἐγαχθυπηΐ ἴῃ ρον αι. 

740. ΓΕΟΝΙΌΕ. 

Ηζφο 65Ὸ 006 1 Οτοίμβοπο μονα, ποπιθη ἢ} 15 

Ραΐοίδοϊθηϑ ; Οὐθίμοη δυΐθιῃ ἴῃ 50 ΓΘ ΓΔ Π6Ι5. οἰ ηΐ5. 

ΠΙ6 δηΐθᾶ οἱ αυρῶ οομηραγὰ τι 84 -Ορ68, 16 δηΐθα 

γ38. ΒΆΜΑΘΕΤΙ. 

ὕτθ5 Ῥῃοοθᾶ ροΐθβηβ, ᾿νξϑὸ αἰ εἰπιὰ νϑυθα ΤἬδΔΠΟ 

ΘΙΧΙϊ, δά φἴθγηδο ΠΟΥ Εἶ5 ἰἴασα οἶδ05. 

υδπι ΡΤΌΟΙΪ ἃ Πλΐβογᾶ ΠΊ6 ΠῸΠΟ 68, Αρθι ΠἸο 6 ΘΟ] υΠΧ, 

ΑΒ ἴχᾶ αιδιῃ ὨΔΘΏΙΠΙ ΠΌΠΟ ΓΔ 18 ΦΟ΄ΊΟΥ γαῖ. 

ΝΌΠο ΜΠ ΤΟΥ5 Ἰαχία : φυδηῖο τ] ἀμ ]οἶιι5. οϑβοῖ, 

Ὀγὰ τηθᾶπι ΡΓΘὨοΓοὶ δὶ ἰυἃ ἀδχίγα, ποσὶ. 

᾿ 

538. ὙΒΕΟΘΟΒΙΡΕ. 

ΟΠ1465 οἱ Ἔχοα ΓΘ ἢ5 88] διηΐη ὙΘ ἢ Π564116 ΠΟΟΘΠ8 1108», 

ΤΙ ΡΟΪ 6, ΘΧῚ ΤΙ οδιιθα [πο γα ἰυΐ, 

Οὐπὶ ΔΥΪ, ΟΠ ΠΊΘΓΟΘ ; ἢ66 δὰ, ρἷα ἴὰγθα., ργορίηααϊς 
Τονγαχη Ἰμ]θοθιιηΐ,, Ο πη βογαπάθ, {0], : 

πάρ. ΤΕΟΝΙΠ2. 

[ΠΟΙ] 615 Ογοίβομα ΒΈΡΘΙ ἰαρῖ5., 1π 160 ΠΟΠΊΘΗ 

ΠΠ5, ᾿ρ56 π1}}} Οὐθῖμο ηἰβὶ οἰ π5 δϑί. 
Ουἱΐ πιοάο Ρδοίο!! αυρὸπ Ὡαυαβαὶ ἀΓΘηΪ5, 

»5: 



᾿᾿ βουπάμων, ὁ πρὶν πλούσιος αἰπολίοις, 

- ἘΝ - τί πλείω μυθεῦμαι; ὃ πᾶσι μαχαρτὸς, 

: φεῦ, γαίης ὅσσης ὅσσον ἔ χε! μόριον. . 

γ41. ΚΡΙΝΑΓΟΡΟΥ.. 
δὴν, Σπάρτης τὸ μέγα χλέος, ἢ Κυνέγειρον 

 γαύμαχον, ἣ πάντων ἔργα χάλει πολέμων" 
ἔΆρως αἰχμητὴς ᾿Ιταλὸς παρὰ χεύμασι Ῥήνου 
᾿ χλινθεὶς, ἐχ πολλῶν ἡμιθανὴς βελέων, 
αἰετὸν ἁρπασθέντα φίλου στρατοῦ ὡς ἴδ᾽ ὅπ 

ἶ αὖτις πριυγέτων ἄνθορεν ἐχ νεχύων᾽ 
χτείνας δ᾽ ὅς σφ᾽ ἐχόμιζεν, ἑοῖς ἀνεσώσατο ταγοῖς, 
᾿ς μοῦνος ἀήττητον δεξάμενος θάνατον. 

7142. ἈΠΟΛΛΩΝΙΔΟΥ͂. 

͵ Οὐκέτι Τιμόχλεια τεῶν φάος ὥλεσας ὄσσων 
᾿ χούρους δοιοτόχῳ νηδύϊ γειναμένη" 
ὄμμασι δ᾽ ἐν πλεόνεσσιν ἀθρεῖς πυριθαλπὲς ὄχημα 
᾿ς ἠελίου, προτέρης οὖσα τελειοτέρη. 

1438. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂. 

Εἴκοσιν Ἑρμοχράτεια καὶ ἐννέα τέκνα τεχοῦσα 
᾿ς οὔθ᾽ ἑνὸς οὔτε μιᾶς αὐγασάμην θάνατον. 
Οὐ γὰρ ἀπωΐστευσεν ἐμοὺς υἱῆας ᾿Απόλλων, 
᾿ς οὐ βαρυπενθήτους Ἄρτεμις εἷλε κόρας" 
Ἷ ἔμπαλι δ᾽ ἃ μὲν ἔλυσεν ἐμῶν ὠδῖνα μολοῦσα, 
᾿ς Φοῖδος δ᾽ εἰς ἧσαν ἃ ἄρσενας ἀγάγετο 
ἀθλαθέας νούσοισιν. δ᾽ ὡς νίχημι δικαίως 

“παισὶν χαὶ γλώσσῃ σώφρονι Ἡανταλίδα. 

144. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ. 

π᾿ ἐχθροῖς, 

δ 
Ἄ; 

ἣ 

Ἂ 

εν Μέμφει λόγος ἐστὶ μαθεῖν ἰδίην ποτὲ μοίρην 
᾿ς Εὔδοξον παρὰ τοῦ καλλίχερω ταύρου" 

χοὐδὲν ἔλεξε" πόθεν; βοῖ γὰρ λόγον οὐ πόρε φύτλη, 
᾿ οὐδὲ λάλον μόσχῳ Ἄπιδι στόμα" 
ϑδλὰ παρ᾽ αὐτὸν λέχριος στὰς ἐλιχμήσατο στόλον, 
Ξ προφανῶς τοῦτο διδάσχων" « ᾿Αποδύσῃ βιοτὴν 

ΘΑΡΌΤ ΜῈ. ἘΡΙΔΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΙΟΒΑΙΙΑ. ἀ1ιὸ 

μ Ὁ} 8-ἀυτηθηΐδ- Ροββί 68, ἃηΐθα αἰγοϑ ρθοιάατη-στοσῖθυ5,. 

δηΐθᾶ --- φαϊὰ ΡΙυγὰ ἀΐοδτῃ ἢ ομηΐθιι5 (6 Πχ -- γα ϊοδέαβ, 

Βαα, ἴογτοθ φυδηΐο φυδηξαϊδπι ἰαθοὲ Ρου  απου δια 

741. ΟΒΙΝΑΘΟΒΕ. 

Οἰδγυδάθι., ϑραγίθο ἰησθηβ ἄθουβ, δυΐ ΟὙΠΘΘ ΓΤ 

ἴῃ -ΠᾶΥ 6 - Ρυσηδηΐθιῃ, δὰ ΦΠΟΓΙΤηΥ 5 ἰδοίποστα δάγοζᾶ 

ΤηΔΥΟΥ Εἶτ 15 ΤΉ 165 Π8] 8 ΡΓΌΡΘ Παδηΐα ΒΠθηΪ [ΘΠ συμ : 

ἀδουτηθθηβ, 6χ ΤῊ} 18 βοιἰτηογίααβ (6115. 

ΔαΌΠΔΙΩ τἀρΐδιη 801 θχογοϊξαβ αὐ υἱᾶϊξ σὰ Ποβεθα5, 

ΤΌΓΒΙΙΒ ἱπέου δ ο85-ἰπ-ρασπα ΘΧ 51} 6 τηουίηϊβ: 

οἵ φυυτϊη-οοοἰαϊδδοξ φαΐ θᾶτῃ ἔδγοθαΐ, 518 βουυαΐδγη- τ ϑϑίϊ- 

50} ἰηγἱοΐδτη πδοία5 τηουΐθιη. [ταῦ ἀποῖθυβ 

742. ἈΡΟΠΙΠΟΝΙΌ. 

Νοῆ, Τπηροῖθα, [ΠΟΤ πὶ ἸΌΠΊΘΠ ΔΙ 5,58 ΘΟ. ]ΟΓΌ ΠῚ, 

ΡῬΌΘΓΟΒ σοιιίηο5- ῬΑ Θηΐα αΐθγο θηϊχᾶ : 

ΟΟΌΪ 5 υ τὸ (1Π) Ρ]αΥ θ 5 πῖηο βρθοΐαβ ἴουΥ Ἰἀἰββιηθτὴ ΘῸΓ- 

50115, ΡῬυϊογο-ἴς ἰδεΐα ρογίβοξιον. [τῦπὰ 

743. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

σι ρίμεὶ Ηδυτηοογαΐθα δὲ ποόύϑιη ΠΠθΘΓΟβ Θηἶχϑ 

ΠΟΩῸ6 ὑπύτη ΠΟΑῸ6 ὑηδιὴ Υἱαϊ τηογέαδτγη. 

Νοη δηΐπη 58 οὶ {{15-οοηῆρστ τηθοβ ΠΟ. ΑΡΟ]]Ο, 

ΠΟῚ ϑταυ Υ Ἰυροηδ8 Πίδηδ γαροϊξ ΡῈ 6}1ὰ5 : 

568 οοπῖτα ὲρο αυϊάορτη βοἰνὶξ τη θαγΌτη ρᾶγία5 Δα Ώ 62, 

ΡΠΟΡιι5 δυΐοιῃ δά ρυθδογίαίθμι τλᾶγθ5 ἀυχιξ 

ΠΠ|65805 τοῦ θῖβ. Ἐπ᾿ φαοιηθᾶο υἷποο πθο- μη 0 

ἩΠΡΘΥ ΙΒ δὲ Ἰΐηστα τηοἀοβέα Ῥδηΐδ! ἄθιη. 

744. ὈΙΟΘΕΝΙΒ ΠΑΒΕΤ. 

Μοιριὶ ἔδτηᾶ οϑέ ἀἰά οἶββθ ργοργίατη ΟἸΐμν [ἔασι 

Ἐπάοχυμῃ ἃ ΡΌ]Ο γα - μα θθηΐθ-οο πὰ ἴδατγο. 

Εξ ἐς. ὩΠΠΠ αἰχὶξ  ἀπᾶθ 9 Βουΐ δπὶπ ἸΟ ΠΟ απλ πὴ {γῇ 

ΠΡ4ῸΘ σαΡΡαΐστη ἔπυθ 00 ΑΡΙΑΪ οὁ8 : ἷἱ παΐυγα, 

56 ᾿υχία δα πὶ 800} 1Π|53-ΟὈ χὰ 6 5ἴδη5 Ἰατηθὶΐ γϑβίθμι., 

δρουΐο ἴοὺ ἀοοθηβ, « ἔχθο5 υἱΐδτη 

: Τῖνεβ εἴ ἀρ η ἶ5 Ἰ!σουο 16 στεθο, 
Εἰ πὸ πνιῖῖα Ἰοχαδν, ἔε!χ 5ιιρεν Οπιηΐᾶ, ἱευ τα 
᾿ Οὐδη αι εχ φααπῖο παπο Βαθοὶ 116 βυππι ! 

πάτ. ΟΘΒΙΝΑΘΟΒΕ, 

Ουϊὰ πὰπς ΟἸΒγαάεβ, αυϊὰ πὰπς ΟΥπερίγιβ ἴῃ ὉΠ 15 
 Ῥερενίαμβ, 4υἱὰ τοὶ ἴδοῖα νεϊαβῖα υἱράηι ἢ 
[αἰι5 αὦ ἈΠ παπὰ ἰϑϊοσι πὶ συ πη 6. ΠΊΘΙΒ115, 
Ε ΤΖαταααθ βοίαμπι υἱϊὰ ἀθποιθηΐθ ΡΥ η5., 

Ἐτορίαπι 500 15 ἀαυ πὶ σομβρεχὶϊ αὖ μοϑῖθ, 

ΠΕ Κἰπιαὶ αὶ πιθά 5 βιγαρῖθιι5 Ἔχβιϊοϊ, 
Μοχ δαυϊίαπι ἀυοῖιι5 οΉ50 γαρίονα γθρουίαὶ : 

Ἠις 50}1 [Ἰουΐὲ υἱθοογα,, ἀν τη ΟΥ τι. 

η43. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ. 

Γαι φαϊηφια εὐϊάοτίμν φαδῖεν Ἠετγιοογαῖθα μου θιηο. 

ΡΙσΠΟΥα,, ΠΟ Πδῖϊ5., ΠΟ ΠΗΪΐ παΐα ρει : 

Νοι υἱΐαπι ἰθηθγῖβ τὰρυϊὶ Πίαμα ΡῈ6}}15., 
ΝΟ ΡθΕΓΟΒ ἴ6}15 ἔχις ΑΡΟΠ]Ο πιθ05. 

Οὐυΐῃ πιδεὶβ δὰ ραγίιβ 568 Ῥγβι11ι 1 [αν θηΐθπι, 

Ετ πιᾶυῖ 5 μεθα τοθυν ΡΟ] ἀεάιϊξ, 
[πἰδοΐυμι τηογ 5. 81. ἴᾶτὶ τὰ υἱποθγα ΡΓΟΙῈ 

Ῥδηια!άεπι, Ππρτια ἀαδοῖ βαρίθηΐα ἀαίτμη εβῖ, 

"ἀλη. ῬΙΟΘΕΝῚΒ ΤΑΕΒΤΙΙ. 

Ἑυάοχυπηι (5ϊς ἔαπια γεΐθγι ), οαπὶ ΜΕΒρ  ἀα Ὑἱ6 1, 

Ἑαϊα 5ιιὰ δάοομϊι ᾿απα 115 οογη 5. ΑΡΪ5. 

ΝῚ! δχυΐάειη ἀϊχὶξ (πϑάιδ ἐπίῃν παΐαγα Ἰοαμεἶαπι 

(οποεββϑὶς νοοεπιᾳαθ ΒΟΥ) 5εά ργοχίπιιβ δάἀβίδηϑ 

Αἀ Ἰαΐυβ, ἱπάε ραϊαπι Ομ] 11 Ἰαταθεἶσας αι οῖιιβ, 

Οὐο υἱΐδπι ἐχιιεγεῖ ρρορα ἰθπιριιβ δάοϑβε ἤβιγλῃϑ. 



ἀτὸ 

« ὅσσον οὔπω ». Διὸ καί οἵ ταχέως ἦλθε μόρος, δεχάχις 
πέντε χαὶ τρεῖς εἰσιδόντα παῖδας. 

145. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

Ἴδυχε, ληϊσταί σε χατέχτανον ἔχ ποτε νήσου 
βάντ᾽ ἐς ἐρημαίην ἄστιῤον ἠϊόνα, 

ἀλλ᾽ ἐπιδωσάμενον γεράνων νέφος, αἵ τοι ἵχοντο 
μάρτυρες ἄλγιστον ὀλλυμένῳ θάνατον" 

οὐδὲ μάτην ἰάχησας, ἐπεὶ ποινῆτις 'Ερινὺς 
τῶνδε διὰ χλαγγὴν τίσατο σεῖο φόνον 

Σισυφίην κατὰ γαῖαν. Ἰὼ φιλοχερδέα φῦλα 
ληϊστέων, τί θεῶν οὐ πεφόδησθε χόλον ; 

οὐδὲ γὰρ ὃ προπάροιθε κανὼν Αἴγισθος ἀοιδὸν 
ὄμμα μελαμπέπλων ἔχφυγεν Ἰεὐμενίδων. 

140. ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ͂. 

Εἰς τάφον τοῦ Διὸς ἐν Κρήτῃ. 

ὯΩδε μέγας χεῖται Ζᾶν ὃν Δία χιχλήσχουσιν. 

141. ΛΙΒΑΝΙΟΥ͂. 

᾿Ιουλιανὸς μετὰ " ἴγριν ἀγάῤῥοον ἐνθάδε κεῖται, 
ἀμφότερον, βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς χρατερός τ᾽ αἰχμητής. 

148. ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 

ς τόδε μουνόγληνος ἅπιαν δωμήσατο Κύχλωψ 

λάϊνον ᾿Ασσυρίης χῶμα Σεμιράμιος, 
ἢ ποῖοι χθονὸς υἷες ἀνυψώσαντο Γίγαντες 

'χείμενον ἑπταπόρων ἀγχόθι Πληϊάδων 
ἀχλινὲς, ἀστυφέλικτον, ᾿Αθωέος ἴσον ἐρίπνα 

φυρηθὲν γαίης εὐρυπέδοιο βάρος: 
Δᾶμος ἀεὶ μαχαριστὸς, ὃς ἄστεσιν Ἣραχλείης 

οὐρανίων [νεφέων τεῦξεν ἐπ᾽] εὐρυάλων. 

ΑΝΤΗΟΠΘΟΙΜῈ ΡΑΙΑΤΙΝ, ΟΑΡ. ΥἹΙ]. 

« ἰδηΐαπη ποπᾶπηι. » ΘΟΔΡΓΟΡίου οἵ οἱ Ὀγουΐ υϑηϊξ ἐδέαπη, 

αψίπαιο οἵ ἔγοβ φαϊπηι- υἱ ἀἰββοῖ ΔΠΠΟβ. [ἀδείας 

745. ΑΝΤΙΡΑΤΆΙΓ ΒΙΌΟΝΙΙ 

Ὀγο6, ργεάοηρβ ἰδ ἰηΐογίδοθυαπί δχ ἔθη ]Ὸ οἰΐπι 

ΘΡΓΘΒΒΠΠὶ πη ἀοβουίαμηι δἰ πϑυηϊηϊ- οδ]οδίαπι ᾿Π{π85,, 

β6ἃ γῬοβίᾳιιδηι-Πγοοαγὰ8 στα απ ΠΌΡΘπι, ααδ ΕΠ] γὸπο- 
(οδίοϑ {τ βεϊββίπηα Ζαθτη- ΟΡ 5 Π6ΟΘ: τς Τταπξ 

ΠΘΩῸΟ [γιβέγα οἰαμηδϑίϊ, φυσπάοχαϊᾷοπι νἱπᾶθχ ΕΤΙΠΥ8 
ΒΔΓΌΠΩ Ὁ ΟἸΔΗΡΌΓΘΙΠΙ υ]ΐἃ δβί ἔπη οἐ ἄρῃ 

διϑυρηΐα ἴῃ ἕοττα (Οογὶη  υ]). Ο Ἰαογί- υϊᾶθο ἔτι 5 

Ῥγϑᾶοπαπι, φυϊὰ ἀδογιστη ποθὴ Θχε 5615. ἰγᾶτη ἢ 

ΠΘΩᾺ6 οηΐπὶ φαΐ ρνῖμ5 σοί αἱ ΞΕ δίμβ γαΐθμ, 
οΟα]ατα ΡΠ] δΐαταπι οὐαρσὶε Ἐπμηθηϊάαμη. 

γ46. ΡΥΤΗΑΘΟΒΕ. Θ᾿ 
Ιηῃ πέδον, ἜδΥΝ - Οτγοίἃ. 

Ηἴο πιαβηὰ8 ἰδοοΐ Ζ8η φύθπη: Ἡνδμάκαρδαί, 

747. Τ]ΒΑΝΗΙ. 

Φυ απ ἔγδη5 ΤΊστίπη γον οοϑιιηι Ὠΐο ἰδοοί, 

αἰγυμηαθ,, ΓΟΧΖαΘ ΒΟΠμ5., γα ἀπ 564 16. ει 1|685. 

748. ἈΝΤΙΡΑΤΗΕΙ͂ ΒΙΌΟΝΙς 

Οιυιἱἱδ άπ ἀποοῦϊι8 ἰοΐαπι βίγαχῖ! ΟὙΟΪΟΡ5 

Ἰαρίἀθᾶιηι Αϑϑυγίδθ ΠΊΟΪΘμλ ϑθιη γι  ἀ 8 ἢ 
δαΐ 4υλ]68. ἔουτ ΠΕΪ δυθχογαμι Οἰσαηΐοβ 

Ῥοβίζαμη βορίθιηρ!οθ5 ργοχὶ πηθ-δᾶ Ρ] ἰδ 68, 

ΠΟῊ- ΠΟ] πδίμμη, ΠΟΠ-ΟΟΠΟΙ β5αμη, ΑἿΠῸ ΡΔῚ Το, 

οοδοίυμη (ΘΓΓῸ ἰῃ-Ὑϑίοβ: Δ ΠΡΟ 5: Ῥα ΘΠ 5 ΟΠ118 9 

ῬΟΡΌΪᾺΒ ἀβάαθ ΡΥ ἀἰοδηαι5 - θοαία8., 4αΐ ἀΓΌΘΩῚ ποις 

οΟἸοϑίθϑ πὰ} 685 [δοϊ-ἱ-αἰηρσογοῖ.. 

βἴθιια αἰ αἰ πλιῖ5. 1] 

Ῥοϑβὲ Ἔχδοία ἀθοθὴὶ απ ιιΘηἶὰ ἴον  ἴπ|5 ΔΠΏ118. 

Νοο οὐμποίαϊα ἀἶτ ΠΊΟΥ5 δϑὶ : 

ηἀδ. ΑΝΤΙΡΑΤΕΙ;, 

εἰὁ 10 γο. 

1Ργοθ, δ ἱπουϊίαπι 405 ἀυχοραὶ ἰπβυϊα Εἰ τι 

ΡυΦάοπ 65 ΠΟΥ 5 οαιι8ἃ [6.6 {0 ], 

ΟἸδιλαν85. Οὐ ΠῚ 58806 5.165 0] [ογῖα νο]δηΐθβ, 

Νά ]105 ἰθϑίθϑ ΠΟ} 5 ἴα ἢῸη ΠΑ υΪι. 

Νὸο ἴᾳὰ νοχ ΡΟ : Β᾽ φυϊάθιῃ οἰ δηρ θη θιι5. 1115 

ὕΟἹῖα ἴυὰπὶ μοϑὶ δϑὶ Βονυϊάα ροοπᾶ πϑοθηὶ, 

ΒΒ Ρ α 16] γα. ΟυΪ5. ὁ [ὈΓῸΓ ἰδῖθ., Ἰδί ΓΟΙ 65 

ϑδῃοίοσιιπι {ιοὰ νο8 ποῖ ᾿πονϑὶ ἴτὰ Πούμπ ! 
αιὶβ εἱ ΖΕ ρϑι 5. ἔαρ αῖι5 βαηριΐηδ ἀθχιγᾶ ἢ 

ΕΠυρεγο Επὺπιθηϊάπη Ἰαπνΐηὰ ποὴ ροίαϊι. 

"47. ΤΙΒΑΝῚΓ, 

. δ 7Ζαϊίαπο [πιροναίογε. 

Ζυ]αηι5 Ἰαοοὶ ῃϊο τὰ ρὶ αἱ ἐγδὴ5. Παμΐηα Τρ δ, 

Βοχ Ροηιβ, αἴσιιθ ἃσον θ6}}} σοηρΓ ββιθι5 [46 ΠῚ, 

48. ἈΝΤΙΡΑΤΆΙ ΒΙΏΟΝΙΙ. 

εἶδ τὲ Ηθναοίοα. 

Οὐδ Ἰαρίἀθ δχβίγαχις ἴδγιιβ ἀη0 Ἰαγηϊπθ Ογοὶορε 

Αϑϑυγῖς γυδ!] απ σγαπμάθ ϑΘμλ γὰ ἢ}14 15 ἢ 
Οὐἱ νᾶβῖϊ ουγὰ σϑῃῖὶ ἔδοθνα Οἰσαηΐθβ 

υοά 5ερἰοιησϑιηῖπδηι Ρ] εἰαάα ἰδηρὶς δρι18 ὃ 

Μοηΐδηι {118}15 ΑἸΠο05 ΥἸρι πὶ ̓ ΙσΠαΥ ΕΠ 116 Τπ]ΟΥ̓ΘΡῚ,, 

ΟὐοοΕ 16 το! ]!τὶβ Ἰατ ραϊθητ5 Ομ ἢ 

Ὁ ὑ»- 



ςς ἀοιμπηὰ ΟοαϊοἰΒ : Καὶ ὁ τῶν ἀναθεματιχῶν ἡμῖν ἐπιγραμ- 
πάτων χαραχτὴρ πεπλήρωται ἱχανῶς ἔχων, ὡς ἐμαυτὸν 

᾿ πείθω. Μετιτέον οὖν ἐφ᾽ ἕτερον οὐχ ἄχρηστον οὐδ᾽ ἀνωφελῆ, 
 χαλῆσαί τε (ἃπ χαλῆσαί τεῦ Βοῖδ5. ἈοΙδκίιι5. οοη οἰ αΐ 

χινῆσαί τε) καὶ πρὸς πάθος ἀγαγεῖν τοὺς ἐντυγχάνοντας δυ- 
Ὦ , Ἔστι δὲ οὗτος ὁ τῶν ἐπιτυμδίων, ἀρχὴν ἔχων 

᾿ τοιάνδε. -[- Ἐπιτύμδια εἰς τὸν Ὅμηρον. --- Εἴ ἴῃ τη ρίηθ : 
ἀρχὴ τῶ" ἐπιτυμθίων ἐπιγραμμάτων, ὧν ἐσχεδίασεν ὁ κύρις 
Κωνσταντῖνος ὁ Κεφαλᾶς, ὁ μαχάριος χαὶ ἀείμνηστος καὶ 
᾿τριπόθητο: ἄνθρωπος. 

ΟΠ ἢ Γᾶ : ᾿Αλχαίου ποιητοῦ Μεσσηνίου εἰς "Ὅμηρον τὸν 
ποιητὴν ἐπιτύμδιον. Οὗτος ὁ ᾿Αλχαῖος οὐχ ἣν ὁ Μιτυληναῖος, 

ὃς ἣν ἐν τοῖς χρόνοις Πιτταχοῦ. --- 2. « Ηἴηο δυϊάδϑ : ἤχα- 
᾿ς χον, ἀντὶ τοῦ ἐλύπησαν. Ἐχ 5οαυθδηί! νοῦϑιι ᾿ἄθηι ἴῃ Χρίσις : 
 ἐχρίσαντο, ἀντὶ τοῦ ἔχρισαν. » Β. Νοία (ἀθι14, ΗοΙΙΘΓΤη 
ΟΠ χροτοτα [πΐἶϑ56 οοηδοίαπι, Φιοα τπίστηᾶ 510] ργοροβίξαμη 

50 ΥΘΓ. ποη Ροΐυϊδδοί. Οὐ τϑϑρίοἱξ ογδου!αμ ἂρ. Ρᾶι- 
Β8π. Χ, 24, ὃ 2: «.. τὸ μάντευμα, ὃ γενέσθα: τῷ Ὁμήρῳ λέ- 
γουσιν. ΄ ᾿ 

Ἔστιν Ἴος νῆσος μητρὸς πατρὶς, ἥ σε θανόντα 
δέξεται " ἀλλὰ νέων παίδων αἴνιγμα φύλαξαι. 

Ηΐης ἀρρᾶγοί ἐχ Μοιρέων γόγδ διηθηᾶαν5ϑ586 Ἠθοκθυατη ἰὴ 
Ἐρίβί. οὐἱξ. δὰ ϑεοβπειθυνίμιμη, ῬΏΠΟΙοσο 1849, Ρ. 484. 
Τοροραίον ἐχ Μουσέων, ἀπ ποῦ Ροβδιηΐ διοίογοβ Πὰ- 
Βονὶ ἢΠπὰ5 Ῥγοροπθηᾷᾶϊ στὶρεὶ. --- 3. « 5 που ΤΠ οί 5 
Ῥαίγοοϊο τηουΐαο ἀμδροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν Στάξε χατὰ 
ῥινῶν, Π. Τ, 38. » Χαο. --- 8 μόθον Ρ]Δη.: μόθων (οά. --- 
6 τ᾽ ΡΙδη.: δ᾽ Οοἂ., φυὶ λαρτιδεω, ΒΡΟΓΡΟΒΙίο ἅ. --- 7 νῆ- 

᾿ς σος ΡῬΙδη. --- 8. Βαιὴ, σοηΐ. 6Ρ. 2, 9: 6Ρ. 4, 3. ῬΥΟΡΔΒΙ ΠΟΥ 
Ἠδοκοτὰβ βαιτὴ τὸν Μουσέων ἀστ. 

ΤΥ ΡΉΑΣΥ ῊΣ  Τ  ὙΡ ΎΎ ΤΡΉ τ ΡΤ Ὸ 

ἐ 11. Πιοιητηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Ὅμηρον. ᾿Αντιπάτρου Σιδωνίου 

3 ἐπιτύμδιον. Ἔστι χαὶ ἄλλος ᾿Αντίπατρος Θεσσαλονιχεὺς καὶ 
᾿ αὐτὸς ἐπιγραμμάτων ποιητής. --- 1. «« ΟἹ ΤῊΪΓΔΠῚ ΒΘΥΙΩΟΠΪ8 
 κυδυϊδίοτη οἵ οἰοαυδπίίιη ἨοΙηΘΓΒ οϑί Πειθοῦς ἰηδίδι 
ἐ: ἰπΐον Βογηΐπθβ.,, αταϊϊγατη ἀπίαβ: Υ. ΒΩΟΚΗ. Εχρ]ῖο. Ρἰπά. 
Ο Ργίῃ. ΙΧ, Ρ. 322. » Χας. --- 2 φθεγξαμέναν ΡΙδη. οἵ 5υ1α.; 
᾿ς φθεγξαμένην Οοά. --- 3 νασίτης Οοα. Ηυζιι5 ἀἰΒΈ ΟΠ} Τΐγο 
᾿ς τ{υτραΐο ᾿Ἰδοίηϊεο Ἔχβϑίαθαπέ ἴῃ. Ἰηβουὶρίϊομθ [θηβὶ, οὔ] 5 ἴδ- 
ΟΠ Π068 ΤΕἸϊ χυϊὰ5 δὰ ὁοοἸοβίαμη 5.. Οδίμαγίπς Ὑἱάϊξ Ἠοββίαϑ : 
ἢ 4πῶ τοί! Ῥαβο 8. ΟΟΠ.65 ἃ. 1778 : 

-- ὅδ᾽ ἔλαχον μαθετης ανυλιφης υοιν θεῖον 
οὐ γὰρ ἐν ἄλλα ἐμοιο φιλος τερου ομηρου 

͵ ἀλλ᾽ ἐμοὶ πνεῦμα θανὼν νινομηδου υἱον 
: πολις ο θεα ἀναφιος ονομα ενθαδε ἐμου. 

 Αρποβουηζοῦ γ00685 δχ Βοα ΘΠ 115 ΘΡίσττ. 8 οἵ 4 ὀχοογρίθ, 
᾿ βοᾷ ἴῃ (Δ 5 οχρϑαϊθηΐβ ποθὴ δϑὲ τηογπάυτη. ΒΘααθΡα- 
Π {ΓἸοΠραβ οδίαϊοριιβ γϑὶυἵ ἀἰβοϊρυ]ογα δὶ Ἠοτηο!. Π)}6 ἰοΐα 
χα δροιγαίθ οχροβαϊξ ΝΥ ΘΙΟ κου. ἴῃ ΑΠΏΔ]. δηΐᾳ. βίπα. 
4844. τὴ. ΑΡΠ]., Ρ. 289-327. --- 5. Νεῦμα παγχρατές. Β6- 
᾿ς ϑρίοἰυηΐαν ΠΟΌΪ]68 ὙΘΓβα5 ἢ. Α, 528 : 

Ἦ, καὶ χυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων, 
ἐνόν ον μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν "ολυμπον. 

᾿ --᾿ θ ναυμάχον 7800}8. ἴῃ ποίξ. Τη58., ΒΘΟΙ Πα ὉΠ ΘΥΔΙΠΠη8- 
Ο πἴοοβ; γΥ. 168. Οϑιοθγαΐτγ δὰ μασπᾶ ἴῃ ἢ: Ο. --- 7. Φαρ- 
᾿ σαλίσιν, ἃρ. Υἱγα. ΤἸιεεαϊοῖδ. 11. Χ, 395 566. --- 9. Οοηΐ, 

ἈΝΤΗΟΤΟΟΙΔ. 1. 41: 

ΒΆΕΥΙΘ. ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΥΠ. 
-----αἷο᾽.- 

ΘΡ. 4, 8. --- 10. Ἴκος, Ογεϊδάμσμῃ ἱπβυϊδγι ὑπὰ., πίον - 
Βοἰδί πὶ δὲ Θονγαμ ροβίία, ἴῃ πὰ ῬοΙθιιβ ΒΘρα]έι8. 

11. Τῃ ΒΌΡΘΡΙΟΥΘ γηδύσίπθ Ρᾶρίπδρ αἰ γοῦϑᾶ τηᾶηπ 501 1- 
Ρέαπι Θχ ἰὸς Οοάδχ οατῃ Ἰομπημηαΐθ : εἰς τὸν αὐτόν. Αἃ νἱὰ- 
ἴογθβ, υὐ Ἠομηθτὶ φυδιηνβ τηοάϊοιν ἔπ] πὶ ὙΘμθυ η- 
ἔα. --- 2 χατὰ στίχας (οα. Θὰο μεογξπονο υἱάθίαν ποία 
ἴῃ τηᾶγρ. : ζήτει " λείπει ἡ ἔννοια τοῦ ἐπιγράμματος. « Νὶ- 
οἸαϑίι5. ἴῃ ὙΥΟΙΠΙ ΑΠπδϊθοίβ {. Π|, Ρ. 95, ΥὙ6] ἴῃ ΟἸαββίοο 
γαὶρνὶ Πϊατίο {. ΧΙΧ, Ρ. 190, οση εοὶξ ἀλλὰ χάτω ψυχάς. 
564 510 γϑ] τ τὰς δὲ χάτω Ψ. Ἀδεορὶ ΗΠΒΟΙΑΙΙ (ΑΠπ4]. οΥἹξ. 
Ῥ- 208) εοπ͵δοΐαγαμπ). » 8. Ἐξίδπη Ψ480. τϑοθρὶξ ἴῃ Ποϊδοΐα 
Ρ. 84, ΡΥῶ 888 οοη]θεξαΓὰ χατασπείσας, γΟΓΌΙη 'ρ056 Η 5. ἢ- 
Κκίὰβ : « Νραΐταπη ἰδιηθη 5815 ρμἰδοοί. » ἨΘΟΚΘΙῚΒ : « 5ρᾷ 
1ΐα Ῥγξθβθη8 γα ΓΓ  ἸΘΙΟΓ 6 Βα ρροίϊ διποπδΐο χα- 
ταστείξας : πες ἃ υἱα (ἰοἤοοί θη αὐἰογα Ἠϊ6. » Τὴ Νοπηὶ 
αυϊάθσηι Ιοοο 4πθ πη) οοηΐονξ, Ψοᾶπη. ὁ. 4, 230, χαταστεί- 
χοντε ἀ6 γοαϊίι ἀϊείαπι 6ϑὲ., ἰὴ Ἐν. ν. δ1 χαταθαίνοντος. 
δ ρηἸ Ποδγοίον οογΐθ υἱὰ ΡΌΒ]Ϊοα ἴῃ δα ἴογο, Φαδιη ἔθμηιι - 
Ἰὰ8, Ιοο0 τηυηϊΐα. ΡΊΘΟΟ]08. Θ0η]. ἀλλ᾽ ἄχατον στήσας, 

601]. 1Χ, 60. 427 : Ναυτίλε, μὴ στήσῃς δρόμον ὁλχάδος, 
ΟὈΙ 5 ἀοοόγο ὁδοιπόρον οἱ ἀθ πδιΐα αἷοὶ. ὙΥογάβυνογίῃ. 
δὰ ΤΠΘοοῦ. Ρ. 192, ἀλλὰ καταστείλας, ἰηϊγηβιϊνο. --- 
3. « Ργωίυ!! οαἀϊία Ἰοοϊοηϊ Πιερίσιν τιμώμενον νἀγδηΐδιη 
ΤῊ ΙΔ] ΘΙ Ὁ οἶδ οἵ ΔΡΟστΡΗΪ Ῥὰν. : γρ. πιερίδεσσι τε- 
τιμμένον (516). » Β. ΗΘΟΚΟΓΒ φυοαιο με ί, 

ΠΠ. Τιομημηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. Ηος ἀἰδέϊοΠοη ἨοΠΊΟΙΙ 56- 
Ῥαϊοτο ἴῃ ἰηβυϊα 1ο ᾿πβου!ρίαπι (αἶθ56. οἵ υϑίουθϑ [θυ δηΐ 
οἴ γϑοθῃξογοβ, 408 εἰΐαΐ ΦΔ0 005. ἴῃ ΑΠΔ]. ἔ. ΧΠῚ, Ρ. 147. 
« Ηΐης βαμηεϊ γϑυξιιβ ἴῃ Ποί ἃ ̓ ἸηΠΒοΥ ΡΠ ΟηΘ, φαᾶπι νἱάδ ἴῃ 
Οοτηπιθηξαίοηθ πηθᾶ Θρ στρ ΐοα ροβέ Ἠοβέθηϊ ἘΡ βίο αβ 
Ρ. 428, οἵ ἴῃ ΟἸαββίοο Ὀίδτῖο ἔ. ΧΥΤῚ, ῥ. 372. Οοηΐ, οἵ 
ἰηϑουρίο ἴῃ αταΐογίδηα 5] όσα Ρ. 1089, 4. » 8. Αἀᾶ6 
ΘΙ Κοταμ σομητμηθηΐδίοηδ δα 6ρΡ. 2 ἱπαϊοαΐδ. 

ΕΥ̓. Τιοημᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. Εἴ ΘΓ : εἰς Ὅμηρον 
ποιητήν. τη ξαΐαν ΑπΕραίγπι 5᾽ἀοηΐατη 6ρ. 2. --- 5. θ6- 
Ἰὰ5 οἰϊτη νᾶσᾶ, υἱὐ Οὐο]85, Ἴου ΒΟΓΌΓ. --- 6 ὠδίων Οοά., 
τϑοΐς ΡΊδη. 

Υ. Τιοιᾶ : εἰς τὸν αὐτόν, ἄδηλον, οἱ δέ φασιν ᾿Αλχαίου 
Μιτυληναίου. « Ιτη0  6556ηϊϊ. ἈΡ. ῬΊδη. 51η6. ποιηΐηθ δὰ- 
οἴοτίβ. σοπέοπαϊξ ροοθία ἨοιηΘΓ ΠῚ ΠΟ ἔ1586 ΘΔ ΤΉ Π ΠῚ 
864 ΟΠσπη. [ρΡ86 Ηοτηθττβ ἸΟαυ αν. » «ας. --- 1 ἀπὸ ῥῥαι 
στῆρος Οοᾶ., αἱ γεΐαδι1 ΠΡ γἹ] ἴῃ [4}1 ΓΘ. « Βα] . αὶ ῥΥῖαΐ 
ἀἰξίϊομοη οχβουῖρβιί, ῥαιστὴο 65ΐ ἡ σφύρα. ΤηΐοΓΡΓΘίοΥ χρού 
σειον ἀπὸ ῥαιστῆρος δΔα]δοίν οί 5510 χρυσήλατον. Οοηΐ 
6Ρ. ΥἹΙ, 342, 7.» Β.. 516 οἔἴΐατη ἩΘΟΚΘΓ. 1, Ρ. 201 5664. -- 
ἃ στήσοιτε ΡΙΔῃ. « ΘΘΠ5ΌΠ 6886 Ραΐο : Νἧἕ 5[ Τὴ 4υ 46 Πὶ 
ΔΓΘαπ ῬΟΒΌΟΥ 5 ἐογυϊάδαιιθ τᾶ ἰθπρηΐθπη ΦΟΥ5. [Ὁ]- 

φυτὰ. » Β. ῬΓΟΡΔΌΠΙῈ5 ἱηίουργθίατι υἱάθίαν 186. 46 ΤΌΤ 

φτθὸ βίδίιδθ ΒρΙ μου, πΠοη ΔΌΒΙ ΤΩ} ΤΟΥ 5 (ὈἸσαΤΙ. Ηφοκο- 

τὰ οοη]. φλυγέαις εὔδιον ἀστ., ϑρίοπαθηΐθηι, φαεινόν, 

λαμπόμενον, 60]]. Υ͂, 6Ρ. 35, 2 : γυμνῶν ἀστεροπὴ μελέων. 

Αη ροείδ νοἱαϊξ : ἐη 1980 ϑουΐβ ἰθηιρίο, (]ΡαΣθ.8 χεραυ- 

νούχου οογιιβοδηΐο ἢ --- 8. οὐχ εἶμ᾽ οοἀ4.: σαλαυΐήνιος ῬαΪ. 

Ῥβδιυάο-ΡΙαξ. γΥἱΐα Ηοπι. Π, 8.2 : οὐχ ὥχνησαν δέ τινες 

Σαλαμίνιον αὐτὸν εἰπεῖν ἀπὸ Κύπρου. ΑἸ] 5[ΠὩΡ} ΠΟ Έ6Γ 

᾿ἀϊοαπί Ξαϊαηιίηίιηι. --- 4 Δυιησαγόρου ΒΙΌΠΟΙ.., 4018 ογαΐ 
ν τῇ 



418 

᾿ “Ἐργρέϊοτγαπι,, ποη ΘΔ] ΔΙ ΠΟΥ ΠῚ ἰδ. Μὴ τοῦτ᾽ Ρ]Δη. δᾶ. 
ὉΓΐΠΟ. --- ὃ βασάνιζε Οοά., Ἰᾶρδ5ι1. « ΑἸΐαπι ροθίδτῃ θχρ]ο- 
ταίθ, δὴ ἀοηΐ5 φοΥταρέυβ, γϑβίου. ἀἰοὶ μαρουίαθ υϑὶϊ. » 
“ας. ---- 6 παισὶν ῬΊδη., οἴ 510 Βγιποῖ,, Μεοίποκ. Ρ. 158, 
ἩροΚ.; πᾶσιν Οοά., «υοὰ ταυτὶ βίυαοί δ0., γοϊ ψιιῖβ ΟΥ̓ αοεὶδ. 
Ῥγεΐογοα ΒΓ πο κία8 ἀείσατ᾽, συοα ΤΠ ΠΟ [δπλῚ ἢΘΟ68- 
ΒΔΓΙΌΤΩ 4υδηὶ ἨΘΟΚΘΙῸ 6586 υἱἀθίαυγ, « Οτο Δπατῃ ἐβέα νἱ- 
οί τοίογοηαμη δᾶ Ῥγθοθάθηβ Ποηηθη Οἠἶοβ, ποη δὰ 
εαγηιπα. 564 ΄αστὴ νἱἀθδίαγ ΘρΙβγαιημηδ (δοΐατη ἴῃ 5[δ- 
ἴσδγη σας. ἔα ἀρ ϑδ]δτηϊηϊοβ, Ραΐο οἵ ἃ ροϑίᾳ ἴῃ ΘΟΓΌΠη 
ἴηβ}4 νϑυβδηΐθ οοτηροβίίιμ, » ἢ. 

ΥΙ. Το μηδ : εἰς τὸν αὐτόν. « Ἐχείαΐ ΠΟ οἝττηθη ἈοΙη 
ἴῃ Μδύβοϊθο Αὐριϑβίϊ ᾿ηβου]ρίατη ΤοΥΤηΐπο,, οὐἱ οἸΐπὶ Ηο- 
τηϑὶ οδραΐ ἱπηροβίζαπι ἔαϊξ. ἙαΙατα ἀρ. ατυΐ. Ρ. 419, 1, 
οἱ ἃ]. Ὑ1ὰ6 Μάᾶντη. Τδυσίη. Ρ. 169. --- 1. δῖ. Ὀίο ΟἾγΥ8. 
Οὐ. 11, ». 79 : τὸν Ὅμηρον ἐνόμιζε, δαιμόνιον χαὶ θεῖον τῷ 
ὄντι χήρυχα τῆς ἀρετῆς. » 760. --- 2 βιοτᾷ ΡΊ]Δη.: βιοτῇ Οοά. 
εἰ Βυϊά., Ηἷο οἵ ἠέλιον. ΜΔΥΤΩΟΥ ἑλλάνων δόξης δεύτ. --- 3 ἀγή- 
ρατον Οὐ. οἵ ΤΔΓΠΊ., ΟΟΥΤ. ΒΓΌΠΟΚ.; ἀχήρατον ΡΪΔη.:; 
« 400 00 80 Ὅτ ἢ σι ΓΑΓΌΤη τη δ Οποῖὴ ἃγγορίο ΝΥ ἃ Κο- 
ΠοΙάυ5. βου θθθαΐ : 

Μουσῶν φέγγος “Ὅμηρον ἀχήρατον, ὄμμια δὲ κόσμον, 

(6 5016. 56ἃ ἀγήραντον στόμα ἱτημηογίδ] τη ροδίδγη 5ἰρηϊ- 
Ποδί, οὐα5. ΟδΡΠλΪηἃ ΠΕΠΑΙΔΠῚ Βα ηθβοθηζία ΡΟ Τοΐατη ὈΓ- 
Ῥ6πὰ θυ ΓΤ τοβοηδηΐ. » 76.606. ϑυϊάθο Πἰρτὶ νᾶυϊδηΐ ᾿ηΘΥ 
ἀγήραστον, ἀγήρατον, ἀχήρατον. --- 4 ἁλιῤῥόθιος, υἱ νἱάο- 

ἔα, οοᾶθχ Α ϑυἱάδο. 1Π ΤΔΥΤΏΟΥΘ ὙΘΙΒ.15 510 Τησίδίιϑ : 

παντὸς ὁρᾷ: τούτων δαίδαλον ἀρχέτυπον. 

ὙΠ]. ᾿οηηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. « 1ῃ ΠΟΠΠῚ]}8 οοα. ΠοΟ 
αἰβειεμποη ἀπέ ραΐγο διαοηῖο ἰτϊθαϊ πᾶγγαΐ [60 ΑἸ]αΐ. 6 
Ῥαΐγία Ηομ. Ρ. 46. ΝΘο ἔογίδβ86 τηᾶ]6 ; πδτὰ ΡΠ] ΣΙ 8 6}8- 
ἄδπι δυιοίου!β ῬοΟΘΠηδίϊ8. 8686 χορ θη θυ8, Οοᾶσθχ ἰηΐθυ- 
ἀυπι ποιήθῃ Ῥοθί οὐ {{{. --- 1 ὃς Βυρρ!οίαμη ὁχ ΡΊδη. 
-- 2. Ἐρυρῇοβ. φυοχαθ Ἠοιηθγατη 510] ὩΥΓοσαβ86. 8818 
οοπϑίαϊ ; ́αΐϊπ ΟἸΘΙηθη5 ΑἹ. δίσοιη. 1, Ὁ. 38δ, τοὺς πλεί- 
στους Θπὶ ΖΕσγρίϊαμθη αἰχίθβα ἐγδᾶϊξ, Οσοηΐ. ΗδΙΙΟαΟΓ, 
ἘΠΕ. ΗΠΙ, 14. » Χαο. 

ὙΠΠ. Ποιητηᾶ : εἰς Ὀρφέα τὸν ποιητὴν, τὸν Οἰάγρον χαὶ 
Καλλιόπης. Ιη ΡΊδη. Απίϊραΐγὶ, 5ῖῃ 6. σοη!}}. --ο 1. « 5υϊ- 
δ : δρῦς, τὸ δένδρον" τὸ δρύ βραχύ, οἵ ἔυσπς ὙΘΥΒΌ͵ΤΩ 
οχοϊίαί. Τίοθπη χυδυίαπ) ἰη Συρμός - τοῦ νιφετοῦ ἡ φορά. Εἴ 
βορίϊχηπμι ἰῃ Ἀλαλχεῖν  ἀποδιῶξαι, ἀποσοδῆσαι. » ΜΒ. -- 
3 χοιμήσαις Υ6] χοιμίσαις δυϊᾶδο ΠΙΡΥὶ ἴῃ Βρόμος, 568 ἄπο 
χοιμίσεις. ΦΔ0008. σοπηραγαΐ ΟΥΡἶοα Αὐρ. 1010 : 

χοιμήσας δ᾽ ὅγε φῦλα πανημερίων ἀνθρώπων, 
χαὶ ζαμενεῖς ἀνέμιων πνοιὰς, χαὶ χύματα πόντον, 
πηγό: τ᾽ ἀενάων ὑδάτων, ποταμῶν τε ῥέεθρα, 
θῇράς τ᾽ οἰωνούς τε. 

- 4 παγεῦσαν Οοᾷᾶ., 
οἵ ποΐδηι. 

Ἰαρϑιι. Συρμούς, ν. ΥἹ, ὁΡ. 221, 1, 

ΙΧ. Το ἃ : εἰς τὸν αὐτόν. 1ῃη ΡΊδΔη. 5116 δΔιοίου 5 Πο- 
ΤΩΪη6. --- 1. ῬΥΪΠῚΪΒ Ὑο δ θ}}15 ἴπ ΟΟαϊοΘ Θαρουβου μίση : 
γρ. ὀρφέα πιεριχκοῖο. « Βυϊδ5 ΘΌΤΩ ΡΥΪΠΔΟ αἰ βίο : προμο- 
λῇσιν" ἀχρωρείαις, ἐξοχαῖς. »᾽ Β. ΝΙΓηγαΠΙ ἴῃ ΟἸΥΤΩΡΟ 
ῬΓΟΡΘ ἀγθθιη 1 οίηγα, ἧ ἐπὶ Μαχεδονίας τέτραπται τὸ ὄρος, 
Ῥαυβδῃ. ΙΧ, 80 ; συ ΓΒ ἀπᾶδιαγη ἀΠ]αυο ουθῦβα, ΟΥ- 
ΡΠΘὶ ΟἰΠΟ Ὁ 5 Ῥίυτὴ ϑιηΐ ἀο]αί!. ὕαο. ---- 3 5. (οά.: συνάμ᾽ 
ΡΊδη., ϑδυϊά. ἸΤέτρη ΒΟΓΙΡ5 586 νἱ θαυ ΟὉ οοπεϊπα στη ἄψυ- 
χος. - ἀ ὑλανόμων Οοά.:; μάλτρι εἶτ - δ ὅπποτε χαὶ (οᾶ., 
ΘΟ. ΡΊΔη. « ἈροΙΙοᾶον, 1 8, 2: εὗρε δὲ Ὀρφεὺς καὶ τὰ 
Διονύσου μυστήρια. Αἀά. ὕυλας ΠῚ, θ4, εἴ Οτθυζοι. 
ϑυηιϑδοῖηο 11, Ὁ. 148 5644. » ΧΨαο. Ἐξ ΠΙΟΡΘΟΚ. ΑρίδορΒ. 

ἈΝΤΗΟΙΘΟΘΙῈ ΡΑΙΑΤΙΝ 

Ῥ. 234. Β. --- 6. Θυοᾶ ποη Υἱᾶϊ ἃ 4}11|8 ἀἰβογέα γοϊδίαχη., 
864 οοηἴ. Τοηρίπαπι ἔγαρτη. 3, δ 7. --- 7. « 6 ΟἹ 
8080]. ΘΒ. : ἐν ἙἙρμιόνῃ ( οοπῆ. Ῥαιβᾶη. Π, 35, 3) Δή- 
μὴητρος ἱερὸν ἦν λόγου μάλιστα ἄξιον, ὅπερ Ἑρμιονεῖς Κλύ- 
μενον Φορωνέως παῖδα καὶ ἀδελφὴν Κλυμένου Χθονίαν τοὺς 
ἱδρυσαμένους φασὶν εἶναι ᾿Αργόθεν ἀφιχθέντας. Παυσανίας δέ 
φησι ταῦτα (ἰΒἰ4. 56)" « Κλύμενον δὲ οὐχ ἄνδρα Ἀργεῖον 
ἐλθεῖν ἔγωγε εἰς 'Ἑρμιόνην ἡγοῦμαι τοῦ θεοῦ δέ εἶσιν ἐπι- 
χλήσεις, ὅντινα ἔπει λόγος βασιλέα ὑπὸ γῆν εἶναι ». Παρα- 
χατιὼν δὲ φησίν (014. 7} « ὄπισθε δὲ τοῦ ναοῦ τῆς Χθο- 
νίας χωρία ἐστὶν ἃ καλοῦσιν ἙἭ μιονεῖς τὸ μὲν Κλυμένον, τὸ 
δὲ Πλούτωνος ». Αἀδ ποῖ. ἰηΐγα δ 6ρ. 189. --- 8. δ 1885 
οαχη Ποὺ αἰβέίϊομο : ἀκήλητον - ἄθελχτον, ἀπηνῆ. » Β. Οοηΐ. 
ὙιρρΙ!. ἀϑογα. ΤΥ, 468 8564. 1μᾶρϑὰ ἀμείλιχτον θυμὸν 5 δ 
ἰπ Κλύμενος. « Ῥοθίδῃηι οουτὶροραΐ ῬΊΘΥΒΟΠΙΕ5 Ὑ δἰ βίη. ̓ . 87 
ΒΟΓΙΌΘἢΒ τὸν ἀκήλητον χευθμόν. 5ϊ φυϊὰ πιυΐαπάϊπι, τηᾶ- 
μὰ θυμὸν ἔθελξε κυνός. Οοη. ἨογΠΙΘΒἰΔηδοί 15 ΕἸορ. Υ. 10, 
ὉΔῚ ΡΓῸ χυνὸς οσᾶδχ Β χυρὸς παρεΐ.» 766. ποίξ. πι88.. 

Χ, Τιοιμηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Ορφέα, τὸν Οἰάγρου καὶ Καλ- 
λιόπης. Τηβογρέθπη ἄδηλον 580. ποξ. Τη85. τηαίανζ ἴῃ ἄλλο, 
864 5:]ϑηΐθ Ρδι]55. {Πα τοὶ χαΐ. ---- 2. Βιστονίδες, ΤΗνδοίξΟ 
ΤῊ] ΘΓΟΒ, 4885 ΟΥΡΗΠΘἃ Ἰδοθυᾶβ86 ἰδπὶ ροηϊζαϊξ,, αὐ ἱπ 
Ραπδῖη ραίγαςὶ ΓΔΟΙ ΠΟΥῚΒ. 56 ὙὈ] ΘΓ ηξ. « ΑἸΪ ἃ την 8 
Θᾶ8. ἱρῃοῃηϊηΐα οαυβα πὰς Ρπδ δἰοίαβ [αΐδδα παγγαηξ. 
ΡΙυΐ. Μογ. Ρ. 857, Ὁ : Θρᾷχες...στίζουσιν ἄχρι νῦν, τιμω- 
ροῦντες τῷ Ὀρφεῖ, τὰς αὑτῶν γυναῖχας. Ῥοβίοἃ ἃρυᾶ ΤῊγᾶ- 
οδ8 ΠΟΡΙ {15 βίσπιπι τὸ ἐστίχθαι, γ. ΥΥ̓ 6886]. δὰ Ἡογοάοί. 
Υ,}..374, 05. » αο. --- 8 βραὰ 50}1800ὰ ἰπίον ὑϑύϑιβ ἴῃ 
Οοά., «φυὶ ἀμφὶ μελαίνῃ οὐπὶ οἀᾶ.: οογγοχὶ! Ηδοκον, 60]]. 
6Ρ. 738, 3. --- 4. « Δενόμεναι ᾿πβο] πίον ἀἰοίαχη ἀ6 οἴηογο, 
οἰβοίατη υἱάθίαν ὁχ ΒΟ σῖθῸ ῥαίνοντο χονίῃ Π. 1, 282... 
Ἡδφοΐ. --- 5 χαὶ δ᾽ αὐταὶ ΡΙΔη.; καὶ αὑταὶ (510) Οοᾶ. Ἀνκείῳ, 
ΡΟ] Ϊπ6. 

ΧΙ. Τιϑιηπηὰ : εἰς Ἥρινναν Οἱ). Ιη Ἐτίππδη, ὑπῖϊτι8,. 
οἰυβαιθ οχίρυϊ, 56 δρτοσὶὶ ΟΔΥΤΩΪ 8. Δ ΟΌΓΘΙΩ,, ᾿ιαβοτίρι 
Ἠλαχάτη, Οοἴτιδ. Οοηΐ. 6Ρ. 713, οἱ ΙΧ, θρ. 190. Τὴ ἐγοηΐθ 
οοὐ οἶδ 40 ΕΠ ΘΔΓΠΊΘΗ φοπεϊποθδξιιν Ἰοοΐαμη [αΐβ86. 
οχϊβε πηδΐ Ἡθοκοῦ. 1, Ρ. 184, « 46 4 γΘίθυ ΠῚ τοτ6 Θοηἕ, 
ΟνἱἹά. Τυϊδί. 1,6]. 7, 33 : 

ΘΒ 4υοααδ 56χ ὑΘγβῈ8 ἴῃ Ὀγίπιδ ἴγοηΐα 1 6}}] 
81 ργωροποῃοβ 6586 ρυϊαὶβ μᾶΡ 6.» 

-- 1 ἡρίννης Οοᾶ. « Νἕὺ ἀἀδιηηπδπηᾶδ ἔθιηθθ δϑί δὰ ϑ8011- 
Ρομάϊ ταΐῖο. Οἱ θηΐμι ἃ κόρη ἢΐ Κόριννα, Ἅρπιννα ἃ ἅρπη, 
᾿ΐὰ 80 Ἥρα τθοίθ (ογιπδύι: Ἥριννα. 564 φαριηδαιποάτιπι 
ΖΕΟΙΘηΒ8685 ἴῃ τ] 18. ΠΟΙΆ ΠἾθ115 16 πὶ βρὶ γι τι υϑὶ βπέ, ἃ 
οἴϊδιηι αἰχίββα υἱάθηΐυν "ρα οἱ Ἤριννα. » Ἡοἰπεῖς;. ν.. 132. 
-- 2 ἴῃ τρᾶτρ. Οοὰ. : γρ. χαὶ δεκάτευς. --- 3 ἴῃ πο οἱ Ηδο- 
ΚοΙαβ; Ἰδροθαΐαγ μοι, 40 « Ὠΐης Δ] ΘΠ 6856. » δἰϊδτη, 
Βοίμίιι5 ᾿μ 6] Θχοῦαΐ, 4] τοι ΡΙῸ σοί. 

ΧΙ]. ΠΘΠΠηἃ : εἰς τὸ αὐτὸ ἄδηλον. εἰς Ἥρινναν τὴν Μι- 
τυληναίαν. « Αϑοϊορίααῶ {θυ οοᾶθχ δ8ηὶ 1,86 δυ15 80. 
Ττϊασίθη. ἴῃ Ρ]δηυᾶθᾶ Αβοϊθρίδδδ Θρσγδιημηᾶ ργθοθαϊ. 
Απέϊραϊνὶ δὲαοηῖὶ ἱηρθηΐατη γοίογί. ---- 1. ἔαρ ὕμνων μελ.»᾿ 
Ροθιηδίαᾳ γ ΓΏΔ]} βυδυ ίαΐα Πογϑηΐία,, οδἄθιησαθ, τὖ δραμι. 
ΟΡυβ,, Τ16}1}18 Ρ]6ηᾶ. --- 2. Κυχνείῳ ᾿δξ δᾶ οπίιιϑ Ἰαουπα!- 
(δίοπι τοίου ἀρθοί οἵ δᾶ (Ἀθυϊδιη ἀθ ΘΧΒΘΑΌΪ ΔΙ 118, 4188 
ΟΥ̓ΘΠ5 ΤΩΟΤΘΠ5. ΟΔΠΟΓΟ αἰ ΟἾ 1, ΔΥΌ. --- 4. 1η ἦλα- 
χάτης γοϑρίοἱ υἱοῦ {{{] 8 ΡοΘιμδί 5 Ἐγὶπηδ.» 5.6. Οοᾶ, 
ἠλεχάτης, ἃ ΟΟΥΓΘΟΐΟΓΘ ΟἹ ΕΠ Ππη80 50118}080 5 ΡΘΥΡΟΒΙΟ α, 
4υἱ Βδυα ἀσθῖθ οουτίσου υο! αἱ δἰ θᾶ λε. « ΑΡοϑν. ῬΆγ. 
ἠλαχάτης ΒΡΟΥΡΟΒΙΟ ἃ. Ζ280005. ργϑοία ἀΟΓΙΒ μη, 
46 πὴ τηδ]υΐ οἵ 80 ἢδο γόῦδ εἵ οἵ ἃ τοι! αυΐβ ἀ06886.» 8. 
- 5 ἥρ. οἱ οὔ σ᾽ ἐγεγώνει Οοᾶ. Ιάδπη 68 ἀυοᾶ οὔ φησι, 
πορσαΐ. -το 6 φθεῖσθαι Οοᾶ.; φθῖσθαι ΡΊδη. 



ὌΞΝΡΕ 

Ὁ ΎΉΟΥ ΤΓΡ Ν 

κα, τδου μάν ἐδ ΑΥ ΤΑ ΘΑ, 

ΧΗῚ. Τιϑιπτηᾶ : εἰς τὴν αὐτήν. 1ῃ Ρίαπ. Σεοπίάα;. 5θᾶς 
ἨδΟκοταϑ 1, Ρ. 101 - « Ηδδ ἱπβουϊρξοποϑ ἰηβια ΤΟΙ (Ἰηἴτα 
710 εἰ 712) Μπιαυὰ ἀυθῖο Ἰροηϊᾶλε ποι οοβηϊίαβ ΒαΡαΐε, 
86ἃ ΡΥἾπηι8 ἴῃ {{Ἰπ τ τι ἀθβουιρϑι! Μεϊθαρθν. πᾶ ἰη(6}}}- 

ξαν δορί σγαιοτηδ ἱπ Ἐγίηπαπι π. 13 οϊθαρφτγὶ 6558, ΠῸΠ 
Ὶ ν» --΄ 1 παρθενικὴν Οοά. εἴ Ρ]δΔη., οοΥΓ. ΒΓΌΠΟΚ. 

« Ἑάϊξυπι ἔυϊξ νεαοιδόν. Οοοχ τοῖο οἵ ἂρορύ. νεάοιδον. 
᾿ς Βοος ρτωξηϊ. Αγοδάϊυβ Ρ. 86 : τὰ παρὰ τὸ εἴδω (ἴπιο ἀείδω) 

᾿ς γινόμενα... εἰ τῇ οἱ διφθόγγῳ ( παραλήγονται), εἰ μὲν ὑπὲρ 
τρεῖς συλλαδὰς ὦσι, προπαροξύνεται, λιγνάοιδος, ὑπεράοιδος.» 
8. --- ἃ ἥρ. οἴ δρεπτομέναν ( ΒΡΕΓΡΟΒΙΐοΟ η) Οοά.: δρεπτο- 
“μένην ΡῬΊδη. Μουσέων τρλ}ξ Μοίπθι.. « Ρ]αίο Ιοὴηθ μ. 534, 

Ἃ : λέγουσι γὰρ δήπουθεν πρὸς ἡμᾶς οἱ ποιηταὶ ὅτι ἀπὸ χρη- 
νῶν 7 ἐχ Μουσῶν χήπων τινῶν χαὶ ναπῶν δρεπό- 

μένοι τὰ μέλη ἡμῖν φέρουσιν, ὥσπερ αἵ μέλιτται. --- 3 ἀΐδας 
Οοᾶ.: ἅδης ΡΙαπ. ᾿Αχέροντι νυμφεύειν ἀϊοϊξαν ΡῈ6]1ὰ ἴῃ 

᾿ς βρῇ. Απίϊσ. 810, ταρϊΐαψιιθ ΟΥοῖ5 ῬΌΘΙΠ]Δμη,, αὐ ΒΡΟΠΒ505 
ἢ. Οοηΐ, Μοοδᾶρν. ἱπίγα δρ. 476. --- 4. Βάσχανος 

ἔσσ᾽, ᾿Αἴδα, δυηΐ γοῦθὰ Ἐτίπη δ, ἱπίτὰ 6ρ. 712, 3...» .αο. 

ΧΙΥ͂. Τιοιητηὰ : εἰς Σαπφῶ. « ϑάρρῇο ροοίγίδμι ᾿Ἰδυδῃ8 
Ῥαγοδβ δοοιβδΐ σαοᾶ οἱ πο ἱτηγηογίδ! θη υἱΐδτη {τ θυ πε. 
-- 1,2. μετὰ μούσαις ἀθανάταις Οοᾶ., 56 ἃ Β.ΡΟΓΡΟΒΙ 8. α 
5018 015 αἷς. Αἴάᾳυθ μος μετὰ Μούσας ἀθανάτας ΡΙῸΡδθδΐ 
Μαγκαπᾶυβ δα ϑίδίυτη Ρ. 345. Θὰ ταῖϊο μαθθί 4 86 
οοτηπηθηδοΐ, αἱ ρτῖπηο Ἰοοο Μυβ,, ροβί ἢΠ185 ϑάρρῇβο, οθὰ 
᾿Μαβὰ τηοτία} 15 σοηουῖβ, οοοργαΐα ἀἰοαΐανγ. Αα ροοίτς ἴα- 
τῆθῃ Ἰαυάθιη σταυ 8, 51 ἐπέου Μιδαϑ ἱηιηιογίαϊ 65. αυδτη- 
ἀύδιη τηογίδ}}5 ἰρβᾶ, οοἸττ. » 7κ6. Θυδιὴ ΒΘΟΌΤΙ ΒΌΤΩΙΒ. 

» Βοίδβοῃ. : « Ῥγϑίυ! δαϊξερ Ἰδοξίοπὶ Οοάϊοῖβ οἴ Δρορταρῖ 
-ψαγοίδίθηη μετὰ Μούσαις ἀθανάταις. ΕΓ ποὴ ἱπίθ ! ΘΟ ΧΘΥΙ ΠῚ 
μούσας ἴῃ δοουβαίνο σαι, 568 σοηϊῆνο. Μιιβᾶ τη γί} 15 
ΒάΡῥἢο ουτῃ ἱτητηουίδ!! Μαβα οθοϊηϊξ, 48 Θᾶπι ἰαγαγεῖΐ 
86. (οἸογοξῖ ἤυπιο, [1 βθουπὶ ποὴ τοίαρίθηβ ἰθπᾶθγο 
Βαιθιέοη. » Οοἄ. ἀοιδομέναν. --- 3. σύναμ᾽ Βτγυποκ.: τἱὰθ 
6. 9. 3. Βεϊπᾶε Οοᾶ. ἧς εἴ Πειθῶ, ἀ6΄ 4ἃ Υ. 6Ρ. 2, 1: 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ΙΧ, 6ρ. 571, δ. --- ὅ. « Τριέλιχτον, {τ Ρ]6χ ΠΠυτη {ταπη 80- Ὁ 
τόση. Οὐἱᾶ. Μεΐ. Π|, 654 : ἐγἐρίοοδηιιθ ἀθα δια ἢ α 

Ἐχ ἴρϑο σοᾶϊοο πιᾶ]6 ραΐο δὁποίαΐαπι 6556 μνησάμεναι. Βεἰ8- 

419 

ΤῊ] 80 ΒοΙηΪηἶθι15 510] βίσαοί απ ὈΓΘΥΪ ἀοϊοΐατη ἱτῖ : 
[Δ11ἃ 6586 Ορϑγὰ τῃογίδ!ἰα ; 86 οδυμηΐπα, 4 80 ᾿ρϑὶβ 
Μι 515 δοοθρίβϑϑί τυ ποῦὶ, ΠΟΘ βαπτη δ ΟἸΏΠΘΙ ροβίδ- 
γἱξαΐθμι ργορδραΐαγα 6856. --- 2 μιτυλ. οοἀά. --- 3 τόδς Οοά. 
ἃ ΡὈΓ. ΤΙὩ., ν ἃ ΘΟΥΓΘΟΐΟΓΘ. - 5 ὃ᾽ ἐμὲ ΒΓΌΠΟΙ. 56 Π515 : 81 
ΠΟ 6Χ ἱσπηαϊο Ὀγουΐ ρουϊξατο,, 56 θχ σδυτωϊη! 8 ΤηΘἾ5 
Ἰυάϊοίυτη ἀ6 τὴ ἴθοθυὶβ. --- 6. ᾿Ἔννεάδι. σδΥΓΓηΐπᾶ ΒΔΡΡἢ5 
ἴπ που Πρ γοβ αἰβένυ δαΐα ἔπουαπξ, πατηθγο,, βίουξ Ηθιο-: 
ἀοΐο Ὠἰβίογί Πργὶ (ΤΧ, 6ρ. 1600), δὰ Μυβδγαπι πυτηθ- 
γΠΠὶ ΔΟσοΙημηθδίο. » 966. -- 7 ἀΐδα σχότος ΡΙδῃ. --- 
8. Ἠέλιος, ἀἴδ65, [δι Ρα8. 

ΧΥΠΠ. Τιριηγηὰ : εἰς ᾿Αλχμᾶνα. --- {. « Ηΐπο ϑυϊάαϑ : 
λιτός " εὐτελής. --- 38. δυϊάδβ : εἰδήσεις " μάθῃς, οἴ Βαηο 1ο- 
οὐτῃ τοοῖϊΐαΐ. Αα ἐλχτῆρα δάτηογοθο οἰ υβάθηη γϑῦθᾶ : ἐλα- 
τῆρι᾽ ἡνιόχῳ. σοηΐ. ΑΡΡοπά. 6ρ. 295 : Τιμόθεον χιθάρας δε- 
ξιὸν ἡνίοχον. Ῥίπᾷᾶδν. ΟἹ. ΙΥ͂, 1 : ἐλατὴρ βροντᾶς " 5680]. ὦ 
ἡνίοχε Ζεῦ. » Β. Ουἱϊ γΥΒΌΓΩ 2 50 υἴ ἀδαϊπηι8 αἰ] ηχ|. --α 
ἀ Μουσῶν Ρἴδη. οἵ ϑυϊά. « ΝΟΙῚ ογοάογο ΑἸΟ ΔΠΘΙ, ΥἱγΓατη, 
ἃ Ῥοοίδ ΔηΠΌΤΉΘγασ ΜΏΒΙ5; 564 ἀριθμὸς Μουσῶν οϑβΐ ΡΓῸ 
Μοῦσαι, φαυϊθαβοῦτη 116 ἐμογθαβ ΘΟ Ὀγδέ : αὐ ῬΥΓΟΡΘΓΠ ΌΓΩ 
(Π|, ε). 5, 19) 7ευαΐ Μοιυιαγιηι οἰοΥ ἡ) [ἐσυιῖ556 ἠϊα- 
πῖιβ., σταϊυϊδηΐθι 510] {1}. 6]. 1, 14.) ΜΌβαϑ σοηιίέ65 οἵ 
Οαϊϊοροη, οἰιοΥβ δι 5 ἀοζοβδαηι. » 766. --- ὃ διδύμαις 
ῬΊδη. « ϑογγυανυὶ διδύμοις Οοὐϊοῖ5 ἸΘΟΠΟ ΠΟΤῚ, 4υδη οἵ πᾶ- 
Ρϑηΐξ ριυτῖπηϊ τὶ ϑυϊάδο ἴῃ Λυδός.» Β. ΝοΐαΠη ἃ τη} 18 
οἰΐτη ἰοΐδτη ἴθυσγατη ἴῃ ἀτι83" σοπεϊπρηΐοβ, βία οἵ Εὐυτγο- 
Ραιη, αἰνίβαμ. Τάθμη ΘΟ ]οῦ ἴῃ 6Ρ. 369. ΟΥσῖπο Τιγάπβ ΑἹ- 
Ομδη Ροβίγοιηο ϑραγίθ υἱχὶξ εἰνῖβ. Ὑθ]οα5. Ραΐ. ἴῃ ἢπθ 
ἘΠ.1 : ΑἸοηιαπα Γασοηθ5 [αἴ5ο0 οἰδὲ υἱπαϊεοαηί. ὰΘ δὰ 
δρίσγ. 564. υ. 4. -- ὁ πολλαὶ πατρίδες ΡΙΔη. 

ΧΙΧ. Τοητηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. --- 1. « ϑυϊάδβ ἀ6 Πος 
Ἰοοο : ὑμεναίων" γαμικῶν ὕμνων. Β. » --- 2 Μουσέων τηδ]ξ 
Μαΐποῖι. ---- 3 μεγάλαν ἔριν οοηΐ. 50ΔΙΠΡΟΓ δΧ ΘΡίβτ. Ργώοθ- 

᾿ ἀοηΐο. Πεῖπᾶθ « Οοἄδχ οἵ ἄρορτγ. ΡΆγ. εἴθ᾽ ὅγε λύσθος ἄχθος 
ἄπ. οἴχεαι. δυϊᾶαβ : λοῖσθος, ὁ ἔσχατος, οἴ ΠΟ ἸΟΟΌΤΩ Γ6- 

[ ᾿ αἰξαξ, οσυπὰ οἴχεται. Ρ]Δππᾷ. εἴθ᾽ ὅγε Λυδὸς οἴ οἴχεται. ὅ800}- 
γοβοϊυθηῖξ. » 9766. --- 8. « ΑΡοσΥ. Ρᾶγ. ἄφθιτα μνησαμένο. ᾿ 

ΜΠ οοηϊδεΐατα ἄφθιτα μησαμένα τούρορία ἔπογαΐ: τηϑϊαϊ 
Τα π τϑοίρογο.» Β. ὙΥἹάοΙοοῖ ἄφθιτ᾽ ἀμησαμένα. Τῃ {{πὸ 
“Ἐλιχωνιάσιν ϑαϊτηιαβῖτ5 Οοαϊοθιη ἀθβουθ6 η5 διηθηαυ 586 

υἱἀδίαγ : πᾶτη 5ῖ5 σοηβθηϑι δἰ οὐηπ65 δηΐα ἃ.. 1813. « ΟδΥ- 
τηΐϊπα ἀϊοὶ ἄοπα Ἡπϑαγιην οομϑίαϊ ; μήδεσθαι δαΐθιη Ὑ6Γ- 
Βύτα ργοργίατη ροοίϊβ, ἃ ΕΠ οῖρτ8 Δ ΠἸ5 416 ΤΘΓᾺπῚ ἰηγοπῖο- 
Τῖθα5. » 766. 

ΧΥ͂. Τιοϊηπιᾶ : εἰς τὴν αὐτήν. « ἴῃ ΡΊΔη. 65 ἄδηλον. [,ἃ- 
φἱαϊ ἱποίβατη υἱᾶϊέ ᾿οδηπο8 Τασαπᾶυβ ὙΘΓΟΠΘη 815 ῬΘΓΡΆΤΩΙ 
ἴπ βία: νυ. Ποηϊὶ Τηβοτγ. Ὁ. 336. Ἐχ « γοίθυϊ οοάϊοθ Μο- 
τοπῖ » Ηεϊπβίιβ ἀθβουιρϑὶξ μθο Ἰαΐπα ( Απίμο!. Βασι. Π,Ὸ 
210) : 

ΤαΑπ ΠῚ 650 ΟΑΥΠΊΪΠἾΠ115 ΞΌΡΟΤΑΥΪ ΘΆΡΡΠΟ ῬΌ6}145, 
Μεοηῖάρβ ααδηΐμππι υἱοογαΐ ἀπΐθ Ὑἱγοβ.» 

“ας. --- τ ἀοιδῶν ΒΊΔ4Π. οἵ 1ἀρῖ5. Αὁ ἀπ ατὶ ροΐοϑέ δὴ ἴρ88 
ἀαοαθθ ροσία υοϊ που ἀοιδᾶν. --- 2 θήλειαν (οα.: θηλειῶν 
Ῥίδῃη. οἱ ἸΡἰ8. 

ΟΧΥΙ. ΤιΟΙΏΓΩ : εἰς τὴν αὐτήν. --- 1. « Κωφὸν οὔνομα, γἃ- 

811 οοηϊδοίατα ο6βξ ἔνθ᾽, Ππηθᾶ λοῖσθον. ϑρᾶγίςϑ Τα θοίϑοθ αἱοῖ- 
τὰν ΑΙομᾶπ οχίγοιμι πὴ υἱἕθθ ὁππι8. » Β. Ἑδπάρχῃ οοπ͵θοΐα- 
τὰπῃ Ῥγοίυ Ἡφοκοτιβ (564 ἄχθος 'ἱπ ἄνθος γεγίθηβ) οἵ 
ἀυδυτα τηδοῦτῃ ΘΟμμπἰοαγογαΐ ΜΊ]ΠΘΡΙΒ. --- 4 οἴχεαι 
Οοᾶ. Πιοππορίαβ Ρ. 241 ( φυὶϊ Ρ]Δη. βεααθθαΐαγ) : « Ῥοδΐδᾶ 
ΑἸΟΙΙΆ ΠΟ πὶ γοοᾶπ8 Σπάρτας μεγάλαν χάριν, Β6ηΠ6θαΐ 5:0] 

Ῥοβ56 οδ]ϊοῖ, ΠΊυτα ποπ ϑραυΐδησμι 864 Τυγάμπι ἔμῖ586 : 

Ηΐης δαάϊξ εἴθ᾽ ὅγε Λυδός, τνοῖ εὶ Γυάτ5 {{16 {ιϊξ, ἴάταθῃ 

ἄχθος ἀποῤῥίψας, αὐ7δοίο ΟἾΘΤΕ, ᾳυοᾶ ἴοεγθ Γγαϊ ροΥ- 

ἰδηξ, οἴχεται εἰς ἀΐδην. » ὙΥΥΓΘΗΡΔΟΙ 5 ΒΙΌ]. οὐδ. 1,.2., 

Ρ. 35, οοηΐ. εἴθ᾽ ὅγε Λυδῶν ἄχθ. Μεϊποκῖαβ Ρ. 132 ἴησθ- 

πίοβο ᾿πἀοθδέ : 

εἴθ᾽ ὅγε Ανδῶν 

λοῖσθος ἀποθρίξας οἴχεται εἰς ᾿Αἴδην, 

᾿« 5'σο {16 5ρατίαηι παδιῖέ ραίτίαηι, 5ξῖυο ᾿ιχαογιηη, εὐἰῖ- 

τις αὐ ἰπζογος ἀοδοοπαϊξ. ΝΝοΐυτη οϑέ ργουθτθίπτη ἔσχατος 

᾿ Μυσῶν. ᾿Ἀποδρίξαι δυΐετα ἀ6 ταοτίυϊβ ἐθαθ8 θ6η6 ἀἰοἴ 

«πᾶτῃ ἀποχοιμήσασθαι. Οοπῇ. ΟΔΙΠἤτη86}. ἘΡίδν. 10, 8.» 

5ρᾷ νδ]8θ ργοθδθ ον ΥΥ ΘΙ ΟΚοτιβ Εσάστη. ΑἸόπι. Ρ. 4 εἴ 

ΖΆΟΟΡ5. Αἀᾶ. ρ. ΧΙΙ͂Χ 564. ἄχθος βυπέ ἱηξογργοίδει., 60]- 

᾿ Ἰαΐο δορί. ΑἸοχαπάγὶ ἰηΐγα 709, 46 4πᾶ τὸ ἃυάῖγο ᾿αγδΐ 

χη δὲ ἱπᾶπα ποῖηθπ, αὖ χενοῖς ὀνόμασι ΜΕΠΆΠΟΘΥ Ηγρο- 
ΒΟΙ πηδρο ἔτ. 1: ὀστέα χωφὰ ἱπίτὰ 6ρ. 48 ; κωφὸν γράμμα 
φοποΐδρ!! ορ. 395. --- 2. Ῥῆσις, γυ]80 Ἰοσαβ. 6Χχ δἰίψιο 
βουϊρίο διςεγρίαβ, "ἷς ᾿ρβᾶ σαγηιπα 5βἰβηϊβοαΐ : Ὑ. ῬΟΡΎΠΙ. 
Ὕ8πηη. οτἰΐ. Ρ. 640. » .ας. 

ἣ ΧΥΠ. Τιοιηταᾶ : εἰς τὴν αὐτήν. « βΔρΡῇο ἸΙοφυϊαν. Τὰ- 

Ριοοοίοῃ : « (δ5 αἰθιια ἐἰϊιιδίγο5 οΤἐ ψινος 5᾽ ἀὐοογα θη 

5} ἴα σπναϊοιν (6 Τ᾿ οχρτεβδίοη, ἄχθος ἀποῤῥίψας, 6π ἴα 

᾿ χαρροτίαπέ ἃ ΤοΥγὶσίπθ ἀτι ροέίδ Αἰοηιαπ, πό δι 1γάϊο, 

οοπίγόο βοιηιῖδο ἃ ὠτ ροιυοῖν ἀοδροίϊψια, δὲ απιθη 

δεοίαυο θη, Γαςσοπῖο. αγάσα ἃ 5οῖν φόπιθ, ἐΐ [ὑΐ, 76ιηι6 

δποοτο, αἰ Γαποϊυὶ ραν 505 ηἠιαΐίγο, οἱ ἐἰ οδέϊηέ [6 ἀγοὶέ 

(δ οἰϊό. Αἰπδὶ ἄοης ἐϊ 5᾽6εὲ Ἰαυέ (65 δοιυήϊζιγος 46 ἴα 
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σογυϊίιο, 5᾽05ἱ ἀδοπανφέαεοοί οΡΡΥοῦΥ 6. ,α- 

γγὸς οοἰΐα ἀοηηόθ, 16 ΟΥΟ15 χινε, 8015 ἰ6 ηιοί ἙςΟΥΤΟΉιΡι, 

λύσθος οἷι λοῖσθος, 86 6806 1ἃ γγαΐα Ἰδφοὴ λάσθης. ΑΠ)ι5ὲ 

ποις ἴἰγοηβ : ἔνθ᾽ ὅγε λάσθης Ἄχθος ἀποῤῥίψας... » Τῃ 

ἄπο ἀΐδαν σοἄδοχ,. ποη Αἴδην, υἵ ΡΙΔη. 

ΧΧ, Τιοηηπηᾶ : εἰς Σοφοχλέα. ΤέΘΓΆΤη ἸΘρΊ ταν ἴῃ ἱπί ΓΟ 

πηδΓρΪΠ6 50} ΘΡ᾿ σγδιητηδίθ 37, Θαπὶ ἸΘΠηπηδίθ : εἰς τὸν αὐτόν" 

ἀδέσποτον. --- 1 ἴῃ δἰΐογο Ἰοοὸ Οοάϊοὶβ ἀποίι5 ἐσχεύθης 

οϑίοπᾷογο νἱἀθθαηΐαν Ραυϊββθηῖο:; ἴῃ ΔΡΟΘΡ. ῬΆΓ. ἐσχέσθης 

σἱαϊξ Βοῖβ8. --- 2. « ϑυϊάδβ : οἰνωπός " οἷ. ώδης, διαυγὴς, ἢ 

μελανός, Δρροβίίο ΠοῸ Ὑθγϑιι. ΒοΓΙρδὶ ῬγῸ θάϊΐο μέλανος 

ναγί ἰδίῃ μελανὸς, Φασπη ΠΟ ῬοΟβϑὶᾧ σϑηϊἴντι8 ΘΔ5118 Θ0ἢ- 

γϑηΐγο. Αἀϊδθοϊνῃιμι ὁ μελανὸς ἰγαοίαίαμη δὲ ἴῃ τηθὶβ Αηθοᾶ. 

{{|Υ, ν. 389. Ῥ]αἰαγομι5. Τ)6 Ουτ]ο5. 4 : φεῦγε τὸ μελανὸν 
τοῦτο χαὶ συνιστάμενον νέφος. » Β. ρου Το 5 σθηϊι5 ἰγδᾶο- 

Ῥαπηΐ 18[ον οἵ Νϑδηΐῃθβ ἴῃ Δποηντηὶ Ὑἢὰ ΒΟΡΒΟΟἾ 5. οἵ 850- 
(λᾶο5. ἴῃ 5.00. ΕἸοΙ]. ΧΟΎΤΙ, 9. ῬΙυτα Το βίι8 δὰ 

Αμδ]θοί. {0 ΥἹ, Ρ. 270. 

ΧΧΙ. Τιομηπὰ : εἰς τὸν αὐτὸν Σοφοχλέα. ἘΡ᾽ σΓΔΙ πᾶ ἴῃ 
ῬΊΔη. οϑί ἀδέσποτον. « Θηδαίου ὙΘΙΘΟΥΓ πὸ ᾿ἰΡΥΔΡΪ ΘΥΓῸΥ 
51 οχ ΟΡ ΘΘΠΟΤΘ, απο Βδυα ἱπίγοαιθη8 δϑί ἴῃ 16 η)- 
πηαί5 οοα. Ῥαϊαίΐίηϊ. 1ἃ Νοσσίδος Λεσδίας ΙΧ, 6Ρ. 332; 
᾿ἈΑνύτης Μιτυληναίας ὙΠ], 495. Ουἱα χυϊὰ 65, ἰοηογα Βγιπο- 
κίαβ Ποὺ δἵ βθαίθηβ 6Ρ. ϑ᾽γηγηϊδ ΘΟΟΡ 18. ἀἰβοῖρα]ο δϑ8ὶ- 
σηδυΐϊ. » Μοίηδ. Ὁ. 101. --- 1. « Χοροῖς μέλψαντα, 86 00}- 
ἄσπι ῬΓΙΒοι τ. ΤΠΟΓῸ ΠῚ, 40 ἰγαροαϊδγιυγη Ῥοδίδ ΘΒ ΟΓῸΠῚ 
Βο]οθδηΐ ἄποροι ἃ 410 ΤΟΥ͂Θ ἰδηηθη ΒΟΡΠΟΟ]658, διὰ τὴν 

ἰδίαν ἰσχνοφωνίαν, ἀἰοϊξν ΤΘΟΘΒ8,556.» ὑαό. ῬΊδΔη. τῇδ] 
Σοφίλου. --- 38 ὃν θυμ. ἨθΟΚΟΙΒ οἱ ἨΘΥΤΉΔΗΠῚ ; ΠΔ Τὴ ΟΡῚΙ8 
ογὰξ τοϊαΐϊνο ; Ἰοβοθαίαν ἐν ὕνμ. Οοηϑίαϊ ἐν Δ᾽ 6 Γι πὶ 81{{ὲ- 
66Γ6. --- 4 ἀχαρνείτης ΡΙδη. οἵ δυϊα., αὶ βλαστὸς ἴῃ γ. Θυ- 
μέλη, 564. ορίϊπιυβ οοα. Ῥαγῖβ. ἴδϊ συοαὰθ βλαισός, ἀθ 
40 γ. ποί. δ ΤΥ, 6Ρ. 1, 17, οἱ ἀ6 Αεπαγηθηδὶ Ὠθάογα 
δὰ ΥἹ, 6Ρ. 279, 4, ΘΓ ΙΧ, 6Ρ. 186, 1,2. - 6. Δέρχεται, 
8011. σε, ΠῸΠ 8818 8016 Ῥϑυ οἷς βϑηΐθη πηι ΟΔΥΙΉΪΪ5., 
ΠΟ4Ὲ6 ἰηΐοστιπ 6586 υἱάθίαν. Ῥαββῖνθ δοοὶρίεραΐ 1 οθθοῖι. 
δὰ Βυΐϊίηιν. ατάτηηι. ἔ. 11, Ρ. 148 : οοπιϑρίοϊἑιν ἴη..... φαοα 
Δ οπιηΐ Ἰοχαθηαὶ ῥγοργϊθίαίθ Ἰοῆσθ δροϑέ. ἨθΟκΘΡΒ : 
« ὅδοοῦβ. ἱπίουργοίαϊαν : {τ φιυΐάθηι ἐμηηιΐο οἱ ραγῦο 
ριυυιϊυογὶδ Θχίγι Ἡλι 6γ6 οοἠϑογὶς, υογηι ἱηιηιογίαϊϊα 
ἑμα οαγηιῖπα φυϊν ἐιιηι διιργα ἡιογ αἰ ξα 5 ἐ6γ ηυ].08 
οαίοπαιληΐ. Οὐφὸ βθηΐθηΐα πηΐοθ ἀρία ΠῸη ᾿ἰποϑί ὙθυὈΪ8. 
Οὐδιθ βου] θη τὴ Ραΐο : 

ἀλλὰ περισσὸν 
αἱ ὥν᾽ ἀθανάτοις δέρχεαι ἐν σελίσιν. 

ΤΠ] Δ} 1118. ΘΑΥΓ ΠΙ θ118 ἔπ 18 ΤΟΥ ὁου πὶ ΡΟΓΘηη6 υἱυΐδ.» 
56α προαὰ ἢοΟ βοηδηΐ γουθὰ στοὰ οἵ δέρχομαι ἐν βιθλίοις 
γϑίθυα πη ποι ηθίη ἰΐα {0886 δοσδρίθσιι μη ΡγΟΡΔὈ 116 οϑί; 
Ργδίογθα πηᾶρηϑηη ἱπίθου [18 ΘΡΘοῖθ πὶ Ὠδθηΐ ἀλλ᾽ ὁ περισ- 
σὸς αἰών. 5᾽ΓῊΡΠΙΟ6 πὶ ῬΙΌΥΘῈΒ. ΤΟ δὴ τέρπεται ἃ Π6- 
τοΐπ6 [556 Δ}1δίδυη χηΐγ 5. Τάθπη υϑυθῦτη 46 Επτὶρίαθ, 
ἱπίτα 6Ρ. 48, 4. Σελίς ἀ6 ἴρ80 βουὶρίο αἰοϊαν, υἱ ραρίπα 
δρυᾷ 1αἴϊηο5. 

ΧΧΊΙΠ. Πουημὴᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Σοφοχλέα, τὸν Σοφίλλον, 
τὸν ᾿Αθηναῖον, τὸν συγχρονίσαντα Εὐριπίδῃ. Ηος 4υοχαδ 
ἄδηλον ἴῃ ΡΊΔΗῃ. --- 1 5ῖ. Ρ]Δη.:; τύμδου σοφοχλέους Οοά. --- 
8. Φιλοῤῥώξ, ἱ. 6. ῥαγώδης, γ. Μοΐποκ. δᾶ ΥἹ, θρ. 304, 7. 
ΑἸΙΐον ἰηΐο!Ποχὶξ ατοίϊι8. --- 4 κλίματα Οοά. --- ὅ εὐμαθίης 
Οοὰᾶ., ΒΡ Γβουρίο γρ. ἐπέης. « 5080]. ΥΥΘΟΒ. : εὑρίσχεται καὶ 
εὐεπὴς χειρὶ γεγραμμένον ἔν τισι βίδλοις, ἀνθ᾽ οὗ εὐεπίης 
ἔδει, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, γραφῆναι. Εἴ 65: εὐεπίης ᾿ῃΐο ΠΟ δΥ 5 
γδγϊοΐαϑ ἴῃ ΡΔ]. οἵ ἃροῦυ. Ῥδγ., 4υδη Τϑοθρὶ ΠἸΘ]ΟΓΘ ΠῚ, 
ΤΩΘ0 αυϊάθηι 56η811, γυ]σαΐο εὐμαθίης. Οοηΐ. 6ρ. 39,2. Ἐϑί 
ἰατηθη εὐμαθίης δρυια δυϊάδηη, ΄αΐ πινντόφρονος τρααϊξ ἐμ.- 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΙΖ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 
μελοῦς. » Β. Ἐῤάπὶ Ἡδοκοιι5. ργία! εὐεπίης. Τὼ ἤηρ 
ἩΙΡγασ 18 ΒΟ ρϑουαΐ μελιχοος (ΟΟτ ρΘηἶο,, ο ΒΌΡΟΙ ο Ροϑἰΐο), 
ἀοϊηᾶο (αἸϑπ μα ἴ8 8. ους ἴῃ 5616 δα : Πἶπο μελίχρους 
ΡΙδη. οἱ δυϊὰ. --- ὁ Μουσῶν ΟἸΠ68, ΟΟΥΡ, ὅδο. ἸμΘρο αν 
ἤσχησεν Μουσέων ἄμμιγα χαὶ Χαρίτων, « ἴῃ 40 ΤΪΓ ΠῚ 68. 
ΠΟΠΝΪΠ6 ΠῚ Οἰ ΘΠ 5856 : πδπὶ ἄμμιγα οὐτὰ ἀπο ἀαίίνο ᾿πηρσὶ 
βοΐ. » Ποοΐον., 4] ορίϊμηθ οογτοχὶς ἤσχησ᾽ ἐχ Μουσέων 
ἄμμιγα χὰ Χαρίτων, γὙΕ]., δὶ Τ8}18. ἤσχγσεν Μ., υἵ ἐχ 6Χ 
δἰΐθιὸ ροίδίων. σοηίογί Οτίπαρ. ΙΧ, ΘΡ. 519. : δράϑψατα ἔγρα- 
φεν ἢ Μουσέων σὺν μιῇ ἢ Χαρίτων. 

ΧΧΙΠ. Πϑιτηὴᾶ : εἰς ᾿Αναχρέοντα. ἴῃ ῬΙδη. ΠΟΟ ΑΓ ἢ 
μι ἄπο αἰνίβυμη οϑί, [ἴδ αὐ Ῥυϊι8. ἴῃ υϑῦϑα 6 Του πο ΌΓ. 
« Φυηροηᾷᾶ 6586 οἸὶπὶ υἱάθγυηΐ Ἠμπθίυ8 οἵ Βοδ Προ. ἘΘη5 
ΘΥΡΟΥ 8 ἰῃ Οοαϊοα. ΡῚ υἱτίμιο ἀἰβίϊομο. ποναπὶ Ἰθτηπιὰ ἂρρὶ- 
οἴαμν : εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Αναχρέοντα. » 766. 51 φυΐϊάθπι 65[ ΘΥΤΟΥ.. 
Τα ἀἰβέϊομα ἱπίθρσουγί ῖιπὶ ΘρΙ σγαιημηᾶ οὐοθνο ἰπα]οαν 
Βοΐδ5., 4υἱ αἰΐϑγατη Ἰθιητὴὰ γα πχϑυϊξ : ἴδ. Τὴ ΠΌΤ 6Θη-. 
ΒΘ Πα Ότη ΟΡ στη πη ΔΙ [θυ πι, αι ΒΟΔΙσΘ. ΠΟ 58 Ε 8. 6]6ν- 
σϑηῖΐὶ ἡ ϊοίο Ρομποραΐ δηίθ νυ. 1. ---- 2. Τ᾿ ΠοΥ65, 
ἄνθη.---8. Διαπλώσας. ἀρίᾳ οοπίοτί 580. Ρ]αΐοποιῃ ῬὨξΘἄοΠ6. 
Ρ. 85, Ὁ : ἐπὶ τούτον τοῦ λόγον ὀχούμενον ὥσπερ ἐπὶ σχεδίας 
χινδυνεύοντα διαπλεῦσαι τὸν βίον. 

ΧΧΊΝ. Τιομηπ]ᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. Εἴ ᾿ξογαπη, : εἰς ᾿Αναχρέοντα. 
τὸν Τ ήϊον ποιητὴν Σιμωνίδου. “Ὅτ: καὶ αὐτὸς Σιμωνίδης 'Γήϊος 
ἦν, ὅθεν καὶ Ἀναχροέων. Οἱ σοη πα Ἰηΐ6Γ 86 Κήϊον οἵ Τύήϊον. 

ΑΒ]υαϊοδηξ ϑἰγηοηϊάθο 50 ποθ ἀθυνηὰ8 οἵ ΒΟ ΚίῸΒ Τγυο. 
Ρ. 920, Βίο οἰϊδπι 56 16 }8 Θρ  ρττηπᾶ : « ΑΒ δοάδιη Ρορίδ. 
ἘΪΓΟΠΊΔ.Θ οοΙηροβίίαμη ἃ ΘΙ ΓΓῸΓ, [ΟΡ ἴα886 ἃ ζαοηίαα : ΠΆΓΩ. 

αυοα αἸῖὰ Ῥγίογθα οὐ υϑάθηι ροθίς ἰὴ Απδογθοηΐθηι ὀχϑίδης 
οδΥμηΐηἃ, ΠῸῚ οϑὲ οὐ ϑηβίοηϊ : βο]οῖ 16. ἂὐ οδὲ Ἰα ΧΙ Δη 8. 
ἰηρσθηϊ!, οδάθιι υσαπιθηΐα βϑρῖιι8. ἐγδοίαγο, 4αθπι ἴῃ μᾶς 
4υοάι6 τὸ βθουίαβ δδὲ Αμτραΐῖον 5᾽ ἀοηἶα5.. οἰϊδπη Πῶρο ἴρ88. 
ΘΡἰργαπημιαΐα ἱπηϊ αΐιι8. » ---- ΒΙτηοη 65. αὶ ἔδυ Ὑἱθμα 
ΑΠΔΟΓΘΟ 8 ἰυστη110 ἱτηροβί δι {ποὶξ, ροθίω εἰμθῦο8. ἡπη- 
αυδηι ἤθη Υἱπὶ Ἰαΐΐοθ σοηβρουσθηΐθῃι. --- 1 ὀπώρας Οοά., 
ΒΟ ΟΓΡΟβίίο ἡ, Ῥοβίθα τᾶϑο; ὀπώρης ΡΙδη. οἵ δυϊάς 1ἰθτὶ 
ἀοίου ον 8. --- ᾧ ΡΙδη.; φύσεις (σά. οἵ ΡΙαη. (φποα γρα ποίξ. 
Βοΐ55.); φύεις Βυ 148 τοοίθ. « Οὔλης ἕλιχος. Πη}6]]Π]σοηαϊ οἃ- 
ῬΓΘΟΙΙ, ΟἰΠοἰ 8. 5: Π}}168.,. οἵ μη. ῬΑ Πλ [65 ΓΘΟΘΠΠΟΓ8, 
ἀυογιαιὴ ΠΠΟχ 5 πλέγμα οἰ Ποἰζαν, 510 ΙΧ, ορ. 6069, 8 : εὖ- 
χαίτης χισσὸς ἔπλεξε χόμην. Εἴ Ὠράδγα: ποῦς σχολιὸς ΧΙ, 
6Ρ.33; σκολιὴ βάτος ὙΠ, ὁρ. 315. ».αο. ---ἄλιτᾧῷ χώματι 
γ]άθ ργο Δ Πἰ ον ἩΘΟΚΘΡΙΙΒ., « οὐἔατη ἘΧ βου ρίαν λειτῷ. » 
Οοηΐ, 6Ρ. 26, 1. -- 5. φιλοχώμωι Οοά., φιοᾶ Βοἰδδοπδᾶ 8. 
τηΐαί ἰὴ φίλα χώμῳ, ΔάγονὈ Δ} ἴον αἰοΐαπι ; φιλόχωμος ῬΊδη., 
οἵ μοῦ ροβὲ ΒΡυποΚΙ τ Π) ΟΙΏΠ68 γϑοθρθγιηΐ ἐδηυδτη 58- 
βίδηξζ να). Θαοα αι} 55 ΠῊ 1 6886, ΒΕ θηΐθ οἰϊδτη δ ]6- 
οἴϊγο 4110, 58{183 ἃρρᾶνοἴ. Θυᾶνα Ἠφοκουαμ δϑοιΐαβ ΒυΠ. 
βου θοηΐθῃ φιλοχώμοις παννυχίσιν, 60]]. 6Ρ. 31, 2. --- ὁ παν- 
νύχιος ᾿ἰθνῖ ; χρούοι ΡΊΔη. ---- 7 γρ. καὶ Βι ρα βου ρίυμ ἰη Οσά.. 
γοοὶ κἤν. Ουοὰ 8110} αἰ οἰζαν χαταφθίμενος. --- 8 ὡραῖον Οοά, 
οἵ ΡΊδῃ.. ΘΟΥΎ. δ.θρ!ιδημϑ8. ---- 9 χαί μιν ΡΙδη. οἵ Βυϊά.: καὶ 
φῖν, ΒΕΡΘΡΡΟΒΙίο σ (σφιν), οἱ τέγγει: (Οἄδκ. --- 10. ΠῈ]ΟΙ ΓΘ 
ρ80 νἱηο οδηΐωτη δαθθαΐ. ἕ ' 

ΧΧΥ͂. ΤΟ ῃΠ]ἃ : εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Αναχρέοντα τὸν Τήϊον. Ἔστιν. 
δ᾽ ἡ πόλις αὕτη οὐχ ἡ Ποντιχὴ, ἀλλ᾽ ἡ πρὸς Ἔφεσον χειμένη 
μία τῶν Ἰάδων πόλεων. Ὅτι νῆσός ἐστιν ἡ Τέως μία τῶν χυ- 
χλάδων, Του, ἴΠ|6 οἱ Τῆνον οοηια!ξ. Ῥγδοράθηϊ πδυᾶ' 
ῬΔ.]110 πδ] 8 ἢος ΘΡ συ πλᾶ, [ϑΐδῃῃ Ἰδι θη {01} ΒΟ Βποὶ- 
ἀονηϊ Ρ. 136, Β᾽πιοπίἀθιιηι [ΔΘ ἢ 6886 ΠΟ ῬΘΙΒ Δα θη 8. 
1 μουσῶν Οοά. οἵ ΡΙδῃ.; ΘΟΥῪ. 780. ---- 2 ὑμνοπόλων Οοάδχ. 
-- 4, « Μᾶρῃηδ ΡΔΓ5 ΟΔΙΤΩΪ 1 ΤΟΙ 5615. 1π ῬΕΘΓΟΓ ΤΩ 81η0-- 
ΤΙΡι5 νογβδῃδίιγ. Μαχίμουβ ΤΎν, Ὅϊ55. ΧΧΙΥ͂, 9, Ρ. 100 6. 
Ραγ. : ἡ τοῦ Τηΐου σοφιστοῦ τέχνη τοῦ αὐτοῦ ἤθους καὶ τρό- 

που" χαὶ γὰρ πάντων ἐρᾷ τῶν καλῶν, χαὶ ἐπαινεῖ πάντας " 



τὰ σεν τεῦ ὐὐοτυ , .ὕ. 

ἘΠ ΡΝ ΠΥ ΤΡ, 

ι. ξυμ μελὲλ 

᾿ς χε γὰ ΣΝ ΝΡ Θ 

ΔΝ 
. 

᾿ δούλου ὀφθαλμῶν, χαὶ τῆς 
τος ΒεΙβκῖαβ 5. οἱ Βοίμιυβ. Τιοσοθαίαν μοῦνος, αὐοὰ οχργοββὶξ 

τς Ὁγοξυ8. Ιη ἢπο λείπων ἩΡγαυῖπς Θά ϊοῖβ τηξανϊξ ἴῃ γε 
ο΄ --ὠῦ δόμῳ Ρἴδη. --- 7. Μεγιστέα, 5γηϊΖοϑδὶ 4ὰ8 ἱπᾶδ ἃ Ηο- 
᾿ς ΤΗΒΙῸ Ποη δαπιοάυπη ΓΆΡ τιδὶ βιιηξ ροοίξ. --- 8. ΤΉΓαΧ ΡυΟΓ 
τος γαῖ 5πιογάϊβ: 
ο΄ Ρ. 208, Οτοί8 Ἰπηχίξ λέλοιπε μετ᾽ ἠϊθέοισι. --- 9 οἴπὶ ]ΘΠ- 

᾿μεστὰ δὲ αὐτοῦ τὰ ἄσματα τῆς Σμέρδιος χόμης, χαὶ τῶν Κλεο- 
Βαθύλλου ὥρας. » Ψας. ---- δ μοῦνον 

Υἱάδ Βογρῖς. Αμδογ. Ρ. 158 564., 46 Μορίβίθο 

τηδίο εἰς ᾿Αναχρέοντα, ἱπεϊρίδηΐο ρᾶρίμα. (οᾶ. οἱ ἄπο Πδτὶ 
ΡΊδη. οὐ λήθει, οἀᾷ. ΡΙΔη. οὐ γήθη, ϑυϊάδδ ν. Μολπή, οὐ 
λῆγεν, ὑπᾶθ Ῥογβοηι5. Μίβ6. οὐἱτξ. ῥ. 258 οὐ λήγει, 4υοᾶ τα- 
ΘΘΡογαπέ ΒΟ ποίάονν. οἵ 186. πι5. Βοΐββ. : « Βδοθρὶ βυϊᾶς 

 Ἰδοξοποπι λῆγεν. » Τὴη ἤπο ἀλλὰ τὸ χλεινὸν ΒΟΠηρίἀοννπας 
ΟΒΟΠΒοθαΐ, γογο, αὐ ΠΟ 5 υἱάθέυγ - μαθοΐ ἔτι αυοα Ηΐο οἵ- 
ἰδηάδῇ πιλχίπιθ. ΡΊδη. ἐχεῖνο. --- 10. « Ηΐπς ἀυχίξ χαρὰ ἂδ 
Βιπηοηΐας ἀἰοῖέ ΟΠγβίοδονιιβ ἘΘΡΗγ. 44 : οὐδὲ σὺ μολπῆς 
εὔνασας ἁδρὸν ἔρωτα. » “ας. 

ΧΧΥΙ. Τιομηπηὰ : εἰς τὸν αὐτόν. « ΑΠΔΟΓΘΟῊ Ῥιίογθαηΐθβ, 
ἘΠῚ Ἰπίογ 8 5' δὶ δοοοτημηοάδίαβ οἰογαηξ, τορσαΐ. » υαο. --- 

᾿ ἢ Ο]οββαίον Οοαϊοῖβ : τὸν σαπρὸν ἄνδρα σαπροῖς ἐπαίνοις στέ- 
φεις. ΘΌΪ δϑί υϑυβι}5 ἀοαἀΘοδβυ Δ 15. --- 5 οὔλσι χῶμος Οσοά. 
εἴ ΡΊδη.: εὐάσι χώμοις ατοοῆιπι5 οἱ ΠΟθδοκίαβ Ῥαγαὶῖρ. Ρ. 263 
(ποξ. 3), δὶ ἀρὶξ 46 γυίογθ ἢο6 πιὰ δα ]δοί ἐγόγιιμὶ ἴῃ ἄς. 
ΦΆΘΟΡ5. βουίρβογαΐ οἰνάσι, ΗΌΒΟΝΚίι5. ἠθάσι. --- 6. « Φιλά- 
χρῆτος ἁρμονίη, ΘΔΥΤΩΪ ἃ ΤΩΘΤῸ ΦΙΘΔΑΠΊΠηΟἀ0 ἱπηθιΐα, ροσϑὶβ 

. ὙΠΟ Πηδάθηβ δἰ Βα π16 ΔΙΠΊΔΗ8. --- 8, Τοῦτον τὸν χῶρον, 5εἷ- 
θὲ τὴν ἐν τούτῳ τῷ χώρῳ διατριθήν. » ὕαο. 

ΧΧΥΤΙ. Τιομηπιᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν τοῦ αὐτοῦ ᾿Αναχρέοντα. 
Θαυμαστὸν τὸ ὅλον ἐπίγραμμα. ---- 2 ἐρατῶν ΡΙΔη. οἵ ϑυϊά., 
᾿δἴσυο μος ἴπ Οοαϊςα ἃ ΡΥ. π). βου! ρέαπι ζιῖ556 ραΐαΐξ Ῥϑι]58., 
ΠΌΠΟ ἴῃ ΓΞ Γὰ ἄτερ. « Ηΐπο δι 185 : ἄνδιχα, ἀντὶ τοῦ χωρίς. 
Ἐχ ϑυϊάξ εοδά. ποίφίυπι (αἱξ, μιήτ᾽ ἄρα τῶν χ., πδο Τηδ]6. 
Ἴάθτη Ἔχ Υ. ἅ : αἰθύσσων᾽ διαλάμπων. » Β. --- 3. « Αἰ ραίΐτο 
ΟΡΥΘΥβαθδηΐαΓ Ὑοῦθα Τιϑοηἰας Τάγ. δρ. 306 ΡΙδη., 3 : λί- 
χνοισιν ἐν (816 Ι656 Ργὸ ἐπ᾿) ὄμμασιν ὑγρὰ δεδορχώς. » 7ας. 

56 αἴοὶ ποπ ΡΟοβ86 ἀείδειν ἐν ὑγροῖς ὄμμασι τοοΐα ὁ0- 
ΒΕΓΥαΥΕ ΗΘΟΚΟΙΙΒ : « ΠΟΩῸΘ τὶ ρ]αοοί δερχομένοισι 
σὺν ὄμμασι. Θὕδτο αἰϊιᾶ φυϊᾷ Πῖς ΟὈΙ ογαΐστη ραΐο. » 
ΝΙΒ᾽ ἀφυϊάθιι 5 Ἰοαυΐ διιϑιβ δϑέ Απίϊραΐίου ῥγὸ ρϑάθοίτὶ 
ἐν ὑγρότητι ὀμμάτων, υἱ ἀἰοὶ βο]εῖ ἐν 46 5ἰδίυ, παρῖΐα, 
φοπα! οπ6. Οὖλον δυΐομῃ ροοία αἰχουὶξ Πριγαΐα δος ρίθηβ 
5 σηἰ Ποδεοπθι τοῦ μαλαχοῦ καὶ ἁπαλοῦ, ἑδηόγο, (ἰοἰϊοαίο. 
Ὅδ ογίδβρὲ βἰσηϊποαίίοπθ οορίίαν! ΘῈ μηθίογιβ ἴῃ Γιοχῖοος 
Ἰαϊϊπα ΘΧΘΡΉΡΙα αἰογθπβ ῬΔΟΌΥΪ ἂρ. Νοη. Ρ. 506. 18 : 
Ἀἠπριιῶ διδιιίο 7ασίιν ογίδρο Κιίσογο, εἰ ΟΘΙΠ 1, 4, 
αρητθῖν ογίϑριην οΟΥ̓αἰϊοη δ, ΠΟ νὰ] ἂρία. Μ816 Βο- 
ΤὨῖπ85 : « οὖλον, ΒΥΠΙΠῸΠῚ 'π ΒΟΠΟΓΘΙῚ (ἜΓΟΓ5. » --- 
4. ἃ Αἰθύσσων, ἱ. 6. σείων, ΡΓῸ ἔχων στέφανον ἄνθινον. 
Ἰδοοθπβ ἂρ. Αὐϊβίορῃ. Βδη. 331 : πολύχαρπον τινάσσων 
περὶ χρατὶ σῷ βρύοντα στέφανον μύρτων. ΒΔΟΓΠα; ἄπλοχον 

αἰθύσσουσιν ἐς ἠέρα χαίτην ἃΡ. ΝοΟΠΠυμ ὙΠ], 93. ΒΟΠ6 
ἢοΟ. οοπυϑηϊξ ροοίϑ οοπεί δέϊογο δηΐϊπηὶ τηοΐα οδπϑηίϊ. » 
“7α6. --- 5. Εὐρυπύλην, οοηΐ. 6Ρ. 31. 10. ΜοΙηογδίατ ἴπ ἔγδο- 
τηθηΐο ΑΠΔΟΓ. ἃΡ. ᾿Αἴβθη. ΧΙ, Ρ. 533 : ἔχνθῇ δ᾽ Εὐρυπύλῃ 
εἴα. 5680]. ἴῃ Οοάϊοα : Μεγιστεὺς ἣν ὁ ἐρώμενος ᾿Αναχρέοντος, 
οὐχὶ Μεγίστη, ὡς Σμέοδις, ὡς Βάθυλλος. (ογτῖο!ς ΥἹοβᾶπὶ 
ΒΟΥ ΤΆΤ ἠὲ μεγίστην, 4 οἰϊὰπι 'ἰπ Ῥίδη. ἐγϑηβι. 
Βγαποκ. Μεγιστῆ, πππὸ 986. τηΔ}} Μεγιστέα, τῇ ἴῃ δηΐ- 
«υΐϊοτδ 6. 25, 7. --- Ο. Νοΐία Οἱσοηιηι σθὴ5 ΤΗγδοῖθο, --ὸ 
“7. « Ηἴπο δ5υ1485 : ἀμφίόδροχος - πανταχόθεν βεδρεγμένος. Ἐχ 
Υ. βθαιθηΐ! : στόλιον, ἡ στολή" χαὶ στολίς. » Β.. ---- 8. λείδων 
ἨδΟκογαΒ, Ἰοσοθαΐαγ θλίδων, ἱτηαρὶπα τ᾽ ἀϊου]α. Βοῖπᾶα 
Οὐοαθχ σταλίδων, ἃ ΡΙαππδ τη8]6 τηυΐαΐῃ μη ἰῃ σταλίχων. 
« Εχ δυϊᾶᾶ ἴῃ Στόλιον Ιοσοπάμμη στολίδων, {πᾷ ἀΡ5ΩΟ 
ϑιυιϊάα υἱάογαΐ ϑδιτηδβϑῖιβ. » Βγιηοῖ. Οὐ 46 στολίσιν ορὶξ 
δα Τοτίμ]}]. 6 ΡΔ]Π1Ὸ Ρ. 334 -- 368, δᾶ ΠΙδέ. “Ατσ. {. 11, 
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Ῥ. 146. -- 10. Κατεσπείσθη. Οομρδγαν! ΒΟ μίδγιιβ Βα 
Τοηρὶ Π, 6 : Ἔρωτι, ὦ παῖδες, χατέσπεισθε, καὶ Ἔρωτι ὑμῶν 
μέλει. 

ΧΧΥ ΤΙ]. ΤοΙηΠιᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. 

ΧΧΙΧ, 1Τιθιητηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν.--- 1 ἀναχρέον Οὐά. -- 2 χι- 
θάρα ΡΙΔη. Νυχτιλάλος, χυᾶ ῬΘΓΥ ΡΠ ἐθ]εθγανογαΐ: νυ, 6ρ. 
24, δ; 6Ρ. 31, 2. -- 3 μελίζων ΖΔ 005. --- 4. ᾿Ἀνεχρούου γ6Γ- 
Βὺπὶ πρὸς τὸ σημαινόμενον Ἰπποίαῃπη ΟᾺΠῚ νέχταρ, ἀιδϑὶ 
Οαπὶ μέλος. ΝοΙ 55 πηγὴ Ῥογϑὶϊ : 

Οαηίαγο ογοᾶδβ Ῥαβϑδβοίαμη πδοίαγ. 

αν βαρδίτῳ ἀγχρούου, "6 βάρθιτος ΟΟΙΠΡΘΙ θέαν ἰηΐοῦ 
εὕδεις οἴ ἔφυς δᾶ ρορίδηι Τοϊαΐα. « ΜΟΒΊΠΟΥΝ. δᾶ Απδογ. 
Ρ. 208 οοΥτίρεθαΐ βάρόιτον ἐχρούον. 56 ἃ νἱᾷδ δαπάδιη Ρ. 252 
564. » Ψας. --- ὅ ἐς σὲ δὲ μ. ΡΙΔη. ατοίίι8 Ἰοροβαξ ἔφυ. --- 
0. « ΒΘΓΥΔΥΙ ἸΘοξοποιι Οοαϊοἰβ ἑχηθολίδας. » Β. ΝΟΠ 501 
8508. ΡΊΔη. οἵ δά. ἑχηδολίας. Σχολιὰς τοίοτοθαηξ δᾷ σχο- 
λιὸν 5ῖγ56 χαμπύλον τόξον, τοοΐϊιι5 ἀοἰοδαξ ἱπξ6]]ΠΙρσοτο υἱάθέαν 
0008. 

ΧΧΧ, Πιομηπηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Ἀναχρέοντα, τοροξϊξατη δᾶ 
ἰογίϊαπη ἀἰβΕο ΠΟ. --- 1 ἐνθάχε Οοά., αἰΐογιιπὶ ΡΊδῃ. ---, 
83 ἀχμήν οἱ λυρόθεν μελίζεται Οοἀ. « ΒΘΙΙψυΐ βοτρίαγαπι 
Ῥα]αίπδιη. Ἐβί λυρόεν ἴη ΔΡΟΡΤ. ῬΑΓ., τ δὲ ἴῃ ΡΙαπυᾶρα. 
δάγὰ δυϊξ ργίτηδ Ἰοηρὰ ἰπ μελίζεται, φιοα ἱτηϊηουϊίο οὐ ἰοἷβ 
οἸηηΐηο ἀἰβρ!!οοΐ. Θαοά 68 ἴῃ τηδγρίηθ Οοαϊοῖβ οἵ ἃρορτ. 
δαβουρίσμῃ, 

γράφε μοι Βάθυλλον οὕτω, 

οϑί; ὙΘΥΒΙ ΘΟ] 8 ΑἸΔΟΓΘΟΠ 5 ἴῃ Οὐδιῖὶο 29. » Δ. 9}8Δ0088. 
οὐ!αϊξ ἀκμήν οἱ λυρόεν τι μελ., Ρδβδῖγα δοοίρίθηβ μελίζεται. 
Βγοάφιυβ, 58] Π|88. οἕ Βγαποι. ἀχμὴν λειριόεντι μελ., ορί- 
ἐμοίο Βίδυ}1 ; τη6] 18 ΗΘΟΚΘΓῸΒ λειριόεν τι, « υξ. ΜυΒ55 
Ἠδοϊοᾶιιβ {θυ ὄπα λειριόεσσαν. » Οιιοά τϑορρὶ; οἱ ογέαιπι 
Υἱ οί 6Χχ ἀπίϊψα ποία, {18 Ὑ6] 5.}18}8 λυρ νᾶγί δἔδϑβ (λοιρ, 
λει) ΥὙ6] τι ΟΠ 55ΌΓΩ 5:5 η Ποδγθίαν. Ηθβυ θη ΐα8 : ἀχμήν᾽ ἔτι. 

᾿ τ 4 ἵμερα χαὶ εἀθθαίυγ; ἠρέμα ΓΟΡΘοΚΙ5 ΑΓΔ ρ. Ρ. 43, 
ποί.: χαρᾶ ΤῊ πΐ δρ ϊββίπηστη υἱἀθίμν ; πο οομηρᾶγαΐα Ὁ 
ἨθοκοΙῸ ἵμερα δαχρύσασα 6ρΡ. 3604, 3, οἴ ἵμερον αὐλήσαντι 
ΙΧ, 266, 1 58{|5 δά ἢσηο ἰοουμῃ (δοϊαηξ. ΒοΟΙ 5 : « οῦῖθο 
ἵμερα χαὶ κισσῷ λευχὸς ὄδωδε λ. Αἴϑα Πράοταᾷ ἀϊείπιν, 
400 ἃ ηἶρτὰ ἀἰβησυδίαγ, Πηΐηπ15 τϑἰίδία οἵ ργοθαΐδ. » 

ΧΧΧΙ. ΤΠ] πη : εἰς τὸν αὐτόν. « Ἐ]Θσ8Π5 ΟΔΓΠΊΘΏ, ἴῃ 400 
Ροθΐα Απδογθοηΐ οὐδ ἀρ ἱπίΈΓΟβ. Υἱηὶ οἵ διηουῖβ ἔγα- 
αἴσχη ργθοδίαγ. -- 1 σμερδιηΐωι ἐπὶ ΟΟάΘΧ, ΟΟΥΤ. ΒοΙβκία5. 
Αα βοαυθηΐξίβ οοηΐ. ΤΏΘΟΟΡ, ΠῚ, 17 : ΑἸΩΟΓ, ὅς με χατα- 
συύχων χαὶ ἐς ὀστέον ἄχρις ἰάπτει. --- 2. Κώμονυ, σΟΠἶ558- 
τἰοπαμῃ, 46 φυϊθὰβ ν. ΨΥ ΘΙοκογ. δὰ ῬΠΠ]οϑίγ, Ἰτηᾶσ. 1, 3, 
Ῥ. 203 564.; 46 ρΡοΥΥ β 1118, ΟΥ̓ Θγπβαουί. δὰ Ροθίδϑβ [,δΐ. τηΐη. 
{, ΠῚ, Ρ. 426 8564. Κοίρανε, αὖ ΗοΙΊΘΓῈ5 αἰοΙΓαΓ χοίρανος 
ὕμνων 6Ρ. 213, 7: ἀοιδῆς κοίρανος ῬΠΘΡῸ5 ΟΠ γιϑίοα. ΕΘΡἢγΓ. 
266. » Ψ2ας. ΗΘΟΚΘΙ5. ΒΟΥ] ρ51 χώμων, φυοά τϑ1{δ{ϊπ5. [π 
{πὸ Οο(. πανδοχίης, ἴῃ ΤηΔΥσ. : γρ. παννυχίδος.---- 3 510 Οοα., 
ἀυοα ποητηπίαγαπε ΒΡΌΠΟΚ. οἵ ΒΟΙ858.: τερπνότατ᾽ ἐν Μ. ΗεΓ- 
ΤηΔΠΠῈ8 ; ὦ Μ. 746. οἴ Μοίπεκ. Ρ. 1603; τερπνότατος Μ΄. Ηδο- 
κογιβ. Οοάθχ ἀναχρέον. --- ὅ σοι ΟΟἄΘΧ ΒρΡοΓΡοϑίίο τ (τοι). 
Ιη ἢπο ἀχρήτου 86. (1η Ὠοϊδοΐία Ρ. 97 οἵ δὰ Απαδϊϑεΐα ἔ. ΥἹΙ, 
Ῥ. 390) οἵ Ηθοκοι. 1, Ρ. 357; δίαᾳυθ [ἃ Βοΐβ5.; Ἰθρθθαΐῃγ 
ἄχρητον, υἱ δοξϊνα Ὠῖο, ᾿πέγαπβ ἴν8 ἴῃ βοαθθηΐθ Ὑθυϑα οᾶ- 
Ρίδπάπην οββοΐ ἀναδλύζοιεν. Οδίεγαπι σοάοχ Πΐο ἱπομοδΐ 
πογαϊ ΟΡ ργδιημηᾶ, σα ἰπ|{18}1, ΠΕΠΊΘΥΟ οἵ Ἰϑιησηδίθ 
Ιηβίσοίαπι ΠοΟ : Μελεάγρου εἰς τὸν αὐτὸν Ἀναχρέοντα. 
ἘΡ᾿ργαπητηᾶ τυ ην 6586. ἱπίθ!]οχὴς ΒοΙβκίαβ, δ. πηδηϊ οϑία 
[65 οδί; Μρδίθασγο δαΐθῃ ἰγθαϊ ποθὴ ρΡοΐοϑξ, αυΐ Θ᾽ υϑτηοαϊὶ 



λδᾷ 

ΔΙΡΌΠΘηΐἃ ΠΟῚ ἰγδοίδυ 886 ΘΘΡΩΪΓ, ---- 7. « ΝΘβ010 4υἃ 46 
οδι88 νἱοῖα ἀϊοδΐαν φιλέσπερος. ΒΟ. θοη στη υἱάθίαν φι- 
λείαρον, 0011. ΤΘΟΟΥ. ΧΧΠΙ, 29 : χαὶ τὸ ἴον καλόν ἐστιν ἐν 
εἴαρι. » θεῖον. Νιμιίγμη υἱοὶα ἔγᾶργαί ὙΘϑΡΟΓΘ, ἱποάογὰ 
Ῥῶπρ ἄσμ 80] ἃγάθί. ---- 8 μαλαχὴ μ. τρέφοιτε ΟΟὗΘΧ, ΘΟΥΓ. 
700}. --- 9. « ΡΙῸ ἐν ἄδου. ΝΟΠΠ.}118 ΟὍγ.5 ϑδάθῃη ἀυδ 
Ῥγοβορίπα, οἵ δϑί Δημήτηρ χθονία. ὙΙὰ6 ΟΥΘυΖον, ϑψηι- 
δοι ΤΥ, »». 188 564.» Ψας. Ἐξ ϑρᾶηῆθπι. δ ΟΔ]]π). Η, ἴῃ 
σον. 133. Βοί!ι. Ἡοϊπαθ σοᾶθχ " οἰνόμενος ναίων ἁδρὰ χ. 
Μοίποικι. οἰνωμένος, ΗρΟΚΟΙ. ᾧνωμένος. ΒΘααθηΐί ναίων ἰη- 
ἀἰοαγο δ᾽ αυἷ8. νοϊαθυῖξ φαϊὰ 5θηβιι5 γοαυϊγογοί ργῸ πο ἰη- 
το ]]θοΐο οἰνόμενος. ἙαΔΘΡαΐαν οἰνώμενος. -- 10, Οοηΐ, ΘΡ. 27,8. 

ΧΧΧΙΙ. ΠΟΙ : εἰς τὸν αὐτόν. 

ΧΧΧΊΠΙ. ΤιΘμ)η)ἃ : εἰς τὸν αὐτόν. 5΄1η6 δΔιΟΐΟΥ 8 ΠΟΙΏΪη6 ἴῃ 
ΡΙδη. Ῥυβοηδβ αἰβίϊηχι! 980. --- 1 ἀνάχρέον Οοα,., ἀπορι 
800, --- 2 ἀΐδην ΒΡΟΓΡΟΒΙίο α σοά. 

ΧΧΧΙΨ. Το Ὡἃ : εἰς Πίνδαρον. --- 1 τῶν εὖαγ. Οοάδχ. 
« Βιυϊάδλθ 46 ἴΟΟ γϑῖϑιι : εὐαγής᾽ χαλῶς περιηγμένος. » Β. 
Βοηδ ἰογηναίογιιν 78 000 8., φαΐ πθβοῖὶο Φαᾶγο τιϑἰ(δΐδμη 51- 
βηϊΠ οαἰϊοποιη γοοΐβ γορυαϊοξ. ΡΊδη., βαρνύμνων. --- 2 ἅδε 
Οοά. --- 3 ὡς ἀπὸ Μουσῶν Οοά. οἵ Ρ]ᾶπ. Μουσᾶν Βοί ῖμ5. 
Νοΐαπι ἐδ ἀπὸ ΠΟΙ ΤᾺΓΟ ΡΟΠῚ ῬΓῸ 510] 1οἱ σοηϊνο (6 Χχ 
Απίδοϊορία Θχθιηρὶα οΟἸ]ορὶ’ Ηδοκ. Ρ. 177), 86α σμῆνος ἀπὸ 
Μουσῶν ῥΓῸ σμήνει Μουσῶν ΠΟῚ ΡΟ586 ἴδγτὶ γοοίθ [υαϊοανξ 
ἨθΟΚοΥ. 1, Ρ. 267, οὐ} ΘΙηθπἀδίϊοηθιη ὥς ποτε ΓΟ ρ  ΠΊ08. 
- ἅ ἀνεπλάσατο ἰάδπὶ ἨΘΟΚΟΙΙΒ : « Ρίπαδγὶ σδΡΤ ΠΡ} 
δι {15 ᾿ρϑὰ5 ΜΙ α585 Θὰ Φαοπάδτη ἴῃ ἡ ρ{118 Οδάμηϊ σομρο- 
8.1886 ἀἰοα8.» Ὑ᾽46 Ρίπᾶδν, Ῥυΐ. ΠΠ, 89 8644., ΤΠΘΟρηΪ5 
15 5664. 1ιοσοραίαν ἀπεπλάσατο. Νἰδὶ φυϊάθιι ἰῃ σμῆνος Γ6- 
δίοί Ἰνυ] 5. ἀἰβΈ ον υἱξατη. 

ΧΧΧΥ. Τιοιημὰ : εἰς τὸν αὐτόν. ΤΟΥ Ό Τὴ θυ τα ἰῃ Οοαϊοο 
ἰηΐγα ροβί δρίρυ. 516, ἀδέσποτον, υἱὲ ἰδὲ αἰοὶξ 7586.: ἰΔηυδηη 
Ῥιαίοηιὶδ, οἵ Βοο Ἰοοο οἵ δὰ Ἀπαϊθοία ἔ. ΥἹ, ῥ. 356. ΝΊΗ] 
Ἱηοπγαπΐ, ἢ6Ὸ ῬΔΌΪ586η., πθῸ ΒοΙβ5. δχ Δροργάρῃο Ρᾶγ, 
Ρ]η65 ιοαι6 {γι θυϊ ΤιΘοπίαο. --- 1 ἄρμενος ἄν Οὐᾶθχ 
Δ]έοτο ἸοοΟ ; ̓ ἶο ἤπιος ἦν, αἱ ΡΊδη. δηΐδ ΑἸάϊηδπ βθοι πάλη : 
τοοθρὶΐ Βοίβ8., ἥπιος βουιρίαγη. « ΠΙΔπῚ ΘΟ Π6 πὶ, μδιιᾷ 
ἀυθῖδ νϑγᾶπι, δα θθοΐ ῬΙαΐαγο 5. ΜΟΙ. Ρ. 1030, Α : ὁ δὲ 
τῷ Πινδάρῳ ποιήσας τὸ ἐπιχήδειον᾽ Ἄρμενος ἣν ....») εὐαρμο- 
στίαν δῆλός ἐστι τὴν ἀρετὴν ἡγούμενος. οΥθα φίλος ἀστοῖς 
ἰογίαβϑθ μοί ὁχ Ῥίηααγο Νθ. ὙΠ], 64 : ἐγὼ δ᾽ ἀστοῖς ἁδὼν 

χθονὶ γυῖα καλύψαιμι. » ὕαο. 

ΧΧΧΥ. Το : ἐπιτύμδιον εἰς Σοφοχλέα τὸν ᾿Αθηναῖον, 
παῖδα Σοφίλλον. --- 2 σχηνήτης ἃ} 'ρ80 ΠΠὈνάγῖο ΟΟα οἶδ τηὰ- 
ταΐπτη ἴῃ σχηνίτης. « Ηἴηο 5185 : σχηνίτης, ὁ ἐπὶ τῇ σχηνῇ. 
Εἰ ἄλοιτο᾽ χινοῖτο, ὁρμῷτο. » Β. Βίγποίανα γ ΠΟΥ τὴ τηοί 
ὨηΟ 6χ Τρ οἶβ 8815 ποίδ. 51. ὮΝ ΡΡΙΒ. 8}0 9840. οἰΐαίτιβ 
ΧΙ, 6ρ. 33,1 : ἑρπηστὴν σχολιὸν πόδα, κισσὲ, χορεύσας, οἷο. 
-- 3. ἈΘΙβκὶῖ οσομ]δοΐαγαιῃ ἀθ 00 ὙΘΥϑὰ Υ. ἰὴ ΤῊ 65. ν. Περι- 
στίχω. « Ηΐηο δυϊᾶαβ : βούπαις᾽ χαὶ αἱ μέλισσαι, ὅτι βου- 
Ὑενεῖς εἰσιν. --- ὅ μὲν ἀγανὸς Οοά. οἵ δυϊᾶαβ, φαΐ : ἀγανόν᾽ 
χαλὸν ... οἱ δὲ ἀθάνατον. ϑυχϊηρϑὶ ἰδιηθη ἸΘΟΓ ΟΠ Τὴ ΠἸΘ] ΟΣ ΘΙ 
Ρ]απιιάθῶ ἀένναος. [Πϑτὴ 980. ἴῃ ΠοΟΒίΓΟ ΘΧΘΙΏΡ]Ο.1 Εχ ᾳυᾶ 
Θἴϊατα οἵ δυϊὰὰ τϑοθρὶ ἔχοις, φαοα οαπὶ ῥείη ΤΠΟ] 5 ΖΠΔΠῚ 
ἔχῃς φυδάγεξ. » Β. Οοαδχ ῥείη,, {α8}18 ποὴ οχϑίαί, ορίδίνιιϑ. 
Νορ!οοίυχη τ, τὖ ὁρ. 44, 4, δὲ 41 πο τᾶγο. Ψ800}85. ο0η- 
Πα ιοθαΐ ἀεὶ γάνος ... χηροῦ, ῬοΒίγΟΙΊΙΠ 5ΐΠ6 ποορβϑιίαίθ, βοὰ 
ἀεὶ γάνος ριΙοθαηΐα ΗδΓΙΏΔηΠΟ δᾷ ΕῸΓ. ΤΟ. Ρ. 13 Τϑοθρί πλὰ8. 
᾿Αένναος ἃ γοίουθι18. ΟΠ. Δ] 1ΘηπΠὶ 6586 58 {15 οοηβίαΐξ, 
Βοίμῖ8. ῬΘγρογᾶμι ἀγάῤῥοος. --- 6 ἔχεις Οοᾶ.: ἔχοις Ρ]δΠ.; 
ϑυϊα.: ἔχῃς ΒΡΌΠΟΚ., « ἀαοᾷ γοῦθογατα βίγιιοίανἃ οἱ Ῥγθοθ- 
ἀ6η8 ῥείῃ ροβίυ]αΐ. » Ψαο. 

ΑΝΤΗΟΘΙΘΘΙΜῈ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

ΧΧΧΥΤΙ. Το : εἰς τὸν αὐτόν. ΘΙΊΘΓΕ δαάϊξαμι : εἰ 
μὲν εἰμὶ Σοφοχλῆς, οὐ μαίνομαι" εἰ δὲ μαίνομαι, οὐ μὲν (ἱτημλο 
οὐχ) εἰμὶ Σοφοχλῆς. Θιιδ γϑῦθὰ απ ἀυθῖθ γοίογοηα δὰ 
ορίρι. 20 : ᾿Εσδέσθης, γηραιὲ Σοφοχλέες, ἴῃ ἵπι0 τηδγρίηθ 
Ῥᾶρίης βουρίθτη, οἵ « δὰ φοΙΘΌγΘῦ ἢ] ηὶ ΒΟΡΏΟΟΙ 5 οὰπὰ 
6118 δ βδιη ϑρθοίαγο νἱἀθηΐαν, » γαο. Βοῖδϑ. : « 1ῃ οθβοιτο 
ΘΡΙ 5τδιητηδίθ θη φαοᾶ ἀραϊξ οαἰξϊο Ψδοοθβίαπα. Ἐχ ἀρορι. 
Ῥδν., πἰ ἢ] ποίδηαιπι τη] οϑὲ πἰϑὶ τῷδ᾽ γϑῦϑιι ὁ, ἐν χερσὶν 
γΥ. 7: ἀὰοὸ πΐ8}} ἐπανδιηιν, ν» Μυϊ ἀθ ποὺ δρὶβυδιημδΐα 
Ξουρία βιιηΐ, Ῥγθίον ἰηΐθυ ργθίθβϑ, ἃ δα! πηδϑὶο δὰ Ηἰβέ, Αὐρ. 
ἴοτη. 1, Ρ. 834, Ηυβοβκίο Απαϊθοῖ. οὐἱξ. οδρὶίθ 1, 8} 118.. 
Θυδίὴ 940, ἱπάϊοαί ΔΚ ΘΙοκου. Ναολίγαρ τι Ττ σία 
Ρ. 23ὅ, ποῖ. 170, πὰς ἱπϑρίοουο ποη Ἰἰοοΐ. Ῥυΐπηαβ ἰηίο]- 
Ἰοχίβ88 υἱάθίυν 1θηχίυβ ἴῃ ΒΙΒΙοί ἢ, Αὐταστη ἕο. ΤΧΤΥ, 
Ραιΐξ, 2, Ὁ. 201 8664. (ἃ 780. οἰξαίιι5 ἴ. ΧΗ; ρ. 450) ὁμοῦ 
Δη 5 {Π{6 1 ϑῖνο ϑδίυγΌση Ποΐατη 816 {1556 ἴῃ τημ]ο, μο- 
Β0ηδτη ὙἹΓαη5. (χουρίμον παρθένον) τηᾶπι ἰοΠηρμΐθηι : ἦ1}- 
βοηάυτη δαΐθιη 6586. ἢ0Ο ΟΡ γι μηἃ οαμ αἰΐο Ὀἱοβοουϊβ. 

᾿ ἰηίνὰ ἢ. 707, οἱ Ἰηἀ6 δχρ!!οδηάππι. ΝΟΩ 8815 δσοιιγαΐθ 1,6ι- 
ΠΘΡΙῸ5 Ρ. 241 ἀἰοὶξ « ὁπογῆραπι ἐγαρίοαπη βῖνθ ἀπῸπ οχ 
Θμουῖβ ῬΗΠαβ θυ», ὅδο. ἴῃ ΡᾺ]. Ρ. 325 « ἰβίνϊοπϑιη βίνθ 
ΟΒονᾶραμῃ 4 θη ἀδηη., ᾿ΠῈΠὶ τῶν τοῦ Διονύσου τεχνιτῶν », 
Νκίιβ Οριβο. 1, Ρ. 8 564., «Π } ΟΧ Οἰιοτο ἔγαρίοο δέοι) 
παϑοηίοηιν υἱγηιεην.» (ᾳφυοᾷ διὰ ἀυθίθ [αἰδαπι) Ἰοσιὶ. 
πο ϑαΐψηιι Ἰοφαὶ, τ ἴῃ 6Ρ. 707, ΡΙᾶπο οβίθπαϊ! Ηθοκθ 8. 
Ρ. 268 564. ϑοηΐθηζία 68 : αυΐθπι ΡΕΪΐΘ ἃ βαΐνυῖβ σαι 
οὐρίδηι ἃ ϑόρθοοῖα ὃΧ ᾿Π}16 [υἶδ56 Θχου δ ηη οἵ δα Βα πη ΠλΠν 
[ἀβίϊσιι πη ΡΓΟΠΟἴ δ}. --- 1 μουσῶν Ουᾷ. οἵ ΡΙδη,, οΟΥΓ. 86. 
-- 2 παρθεσίην ΒιμΟΚΙ 5, φιοα γϑυατῃ ᾿Ἰοδηΐξ 1Θηζίαβ, 
Μεΐποκ. Ρ. 104, Ηδοκ. οἵ οἰΐηι 786., φυϊ ἤσηο γϑάποῖξ παρ- 
θενίην ὁχ Οοᾶ. οἱ ΡΊαη. αγοίϊιι8 δχρυϊμηθν νἱἀδίαν ὃς παρὰ 
Μ. ἱρὴν παρθενίην ... ἔλαχεν. --- 3. ΔΙ γὸ5. βαΐγνὶ ΡὮ] αβὶὶ 
Ρεαίϊπω, ἰμ εἴ ̓ υ5[ω ἱγαροραϊς. « Βορ!οοίοτη οὐκ Ἀθηναῖον, 
ἀλλὰ Φλιάσιον εἶναι αἰχογαΐ 15ἴδν Ηἰδίονοι8, 568 4αϊ τοίοτι 
ΒΟΥ ρίου Γένους χαὶ βίου Σοφ. ἁἀάϊΐ : πλὴν Ἴστρου παρ᾽ οὐ- 

᾿ δενὶ ἑτέρῳ τοῦτο ἔστιν εὑρεῖν. ΑἸ Ι5ἔγαμη, ὈΙΟΒοΟΥ ἀΪ8 ταῦ ὰ- 
Ἰθπὶ., ποβίτα πη ΟΔΡΓΠΊΘ. 16 ἰμ 6] δοίη ἴῃ ΦΥΤΟΥ͂ ἰπ- 
αἀὐυχῖὶεΡ » Χαο. ϑοααρη θι5 ἀρτοϑίϊβ οἵ πουυ δ οἰΐτη παΐαγα 
ΔΥΓ15 βρη Ποαΐαν. --- ἅ σχῆμα ΡΊΔη.; σᾶμα Οοά. --- 6. Τῆδε, 
ἴθ ἢος υτμηαϊο, δὶ 5ἴο. [πὶ τηὰγρ. ΟΟαΪοΪ5. : ζήτει εἰς τὸν 
αὐτὸν Σοφοχλέα. ζήτει: τὴν διάνοιαν, ὅτι λείπει. 50 π1}}}} 1ἴς 

ουγαίαση διιΐ ΟΠ Β5.1ΠῚ. --- 7 ὡς ἀγαθὴν ἔλαχε στάσιν (σά. οἵ 
ΡΙδι).; ἔλαχες 58] πηαϑῖι8: ἁγνὴν ΗΘΟΚΘΡΙΒ, Γονοπάστη δᾶ 
γ. 2: αἰζογυση ἀγαθὴν ΟΠ Ποάδηλ ἰηξογργοία οηθὴ ΠῸΠ. 
δάι Ε{. Ποῖηᾶδ εἰ δ᾽ ἐνὶ χερσὶν Οο., ἣ δ᾽ ἐνὶ χερσὶ ΡΊΔη. --- 
8. Κούριμον παρθένον ἰπΐον", ῬΘΥΒΟΙΠἃ5 ἰγασίοαϑ γοίογε ΡΟ ΠΧ 
ΙΥ, 139, 140. Οοᾶ. ἦδε, υἱ ἴῃ ΠΪ5. 5016. ---- 9 εἴτε σὸν Οσἅ. 

οἱ ΡΊδπ., οοΥν. 541π|. οἱ Ἠιιϑί. 

Τῃ ἰπίρυίουθ τηλυσίηθ Ῥᾶρίηδο ἰοσί ἔπι ΘΡΙ σΥΠπηᾶ σι ργα 
ΘΧΒιδίζαμι ἢ. 20. 

ΧΧΧΥΤ,ΙΙ. ΤιΘμηᾶ : εἰς ᾿Αριστοφάνην. --- 1 εἴ τινα γψυ]ρο: 
εἰ τίνα Βγυποκία5β, ἀπο γϑυπη, ἃὰΐ οαπὶ αἰγδοίίοπα ἀϊ- 
οἴππι ΡΓῸ εἰ πεύθῃ τίς χωμιχός, δαξ ὁχ ὑπ᾽ ἐμοί ο]]οἰοηάπν 
οϑὲ χέχευθα. ---. 2. ὙοίοΥ5. οοπιαϊο;. 

ΧΧΧΙΧ. ΤΘμηᾶ : εἰς Αἰσχύλον. --- 1. « δυυϊδ5 ὁ0 Βος 
δρἰστδιημηᾶ : Πυργώσας " ὑψώσας, αὐξήσας, μεγαλύνας, ἐπὲ 
τὸ σεμνότερον ἀγαγὼν τὰ ποιήματα. Οοηΐ. ΒΙομηΐ. δ ῬεοΓΒδἃ5 
6Ἰο85. 197, «αΐ τηᾶ} ὀχριόεσσαν. » ΜΒ. 56 ΟΟΙΟΓΘΙΩ ἐχ 
Αὐιβίορδηο ἀποΐαμι 6586 ἀσάθμῃ οὈβογνανογαΐ ὅ80., δ, 
953: ῥήματα... ὀφρῦς ἔχοντα χαὶ λόφους, οἴ 1004 : πυργώσας 
ῥήματα σεμινὰ χαὶ κοσμήσας τραγιχὸν λῆρον..--- 3 εὐπίηι Οοά,, 
δἰΐογυτῃ ΡΙδη. οἱ δα. ---- 3. Ἐ]Θαβίηθ παΐαβ ΖΕ ΒΟΒΎΠΒ. --- 
4 πταιναρίην Οοᾶ. εἴ ΡΊΔη.; 56 16, Ἰΐομα αὐ οοὔθχ Ψ8ηὶ 
1Δϑολγῖβ, ἴῃ τιᾶγσ. : γρ. τριναχρίην. 



ΠΥ ΠΤ ΘΠ τ ὙἹ κ 

νος τὰ 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΊΊΙΟ. 

τ ΧΕ, Τϑιηπηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. 1π Ρ]απυὰ. ἄδηλον δ5ΐ. « 6 
Βθο. ορὶξ Ηρδιτηδῆπιβ Οριβο. ἔ. Π|, Ρ. 165.» 
ἴαα. -- 8 γε)ᾶ σοᾶ.: Γέλας ΡΙαῃ.: σοτε. Ηυδᾶμυ5. ΕἸαν 5, 
ταπᾶθ ποιίθη ὈΓΌΪ οἰ. Ῥοϊηᾶε φθόνος αἰὲν Οοα. εἴ 5υϊάδ8 

Ο Βῖδ5: οογγοχῖξ 980 00}8., 00}}. 6Ρ. 373, 8: ΙΧ, 6ρ. 302, 3, εἴ 
᾿ς 8]. ΡΕΓ ἰηΐεγροϊαξοποιη Ρ]Δη. φθόνος ἀστῶν. --- 4. Γἔγχοτον 
᾿ς ϑβυϊας ἐχθρὸν, ἐνδιάθετον. « 6 Τὰ δοουγαΐθ δχροϑβυῖξ ΑΝ εἰ- 

ΟΟΚΟΓῸΒ ἴῃ Ταοσ. ΖΕΞΟΒΥ]. Ρ. 516 5644., 4ὶ Ἡταρίουτη Ρᾶ- 
{τίδπι Οἢ Οἶγ1165 ἀἰδβεοτγάϊαϑβ το! Φυΐβ86 βυβρίοαΐαγ. » 9ας. 

ΧΙ. Γριητηᾶ : εἰς Καλλίμαχον τὸν ποιητὴν, ὃν ἔσχοψεν 
(56) Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος ὁ γράψας τὰ Ἀργοναυτιχὰ, εἰπὼν 
Καλλίμαχος τὸ κάθαρμα χτλ., ἰηΐτα ΧΙ, 6Ρ. 275. 1π 
Οοάϊοο πος ἀϊκέϊοποη οομεογοῖ οὔσῃ βοαυθηΐα δορὶ σγατωγηδίθ, 
᾿βϑᾷ τοοῖο ἀἰβεϊποία ἂρ. Ρ᾽δηυᾶ. --- 1 ὦ μάχαρ ΡΙαη., 4υϊ 
Τϑοίε ἀμδροσΐῃσι. Οοά. ἀμόροσίηι. 

ΧΙ. Μαῖα τοϊδΐυμη ἱπίου ΞΘρυ ογα α ποΐδξ ΗΘΟΚΘΙῸΒῚ, 
Ῥ. 193. « Οεἰεθγαΐον ΟδἸ τηδοῦϊ Ῥοθτηᾶ Αἴτια ᾿πβο βίαι, 
του εἰαγία οἕ τοοοπαϊία ογυἀϊξοπο γοίογίαμη. ΕἸὰ5 τοδί θυ τὴ 
16 56 ῬῸῚ βοιῃηΐυτη ἃ Μυβῖὶ5 δοοθρίββ8 πδιγαυδγαΐ. Ηΐπο 
βοηιπῖα Οαἰϊηιαςιὶ ἂρ. Ῥτορεγέαμ 11, οἰ. 25, 32: αυϊθι5 
βγη α Ἐπηὶϊ βοηιπία Ῥυΐπασοῦθα ἃρ. Ἠογδΐ., ἀυογιιπι 
δχρϊοδίϊο ρείθπᾶάδ ἃ 1ιπογθῖῖο 1, 112 οἵ 121, 60}}. Ῥεγβῖο 
ΥἹ, 10.» “ας. --- 1. Βαϊίἑα65 (ΔἸ τηΔοθ8, αὐ ΟΥτθηὶβ 
οὐϊυπᾶυξ. « Ηΐης ϑυϊάδβ : ὄνειαρ ὄνειρον. Ουοτῃ οἵ ἔθος 
ΤΟβροχῖββο ρυΐο βου θοηΐθμη : περίπυστον᾽ ἐξάχουστον, δια- 
θόητον. ϑρουπᾶο γοῖβιι θχοϊίαΐο δάαῖξ : ἀντὶ τοῦ ἀχηθές " 

παρὰ τὸ Ὁμηριχὸν (Οἀ. Τ', 562) 

Δοιαὶ γάρ τε πύλαι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὀνείρων. » Β. 

ἀ28 

ΧΙΩΥ͂. Τοτημηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. Ὅτι Εὐριπίδης ἐν Μαχε- 
δονία ἐτελεύτησεν βρωϑεὶς ὑπὸ κυνῶν. 780. ἀδέσποτον ἴῃ ἄλλο 
τηυζανῖξ : που ΐγιτη 6556 υἱἀδίυσ ἴῃ Οοαϊοο..--- 3. « Αἀ ἀηδόνα 
οοηΐ. δρίρτ. 414, Αρροπά. δρ. 338. ατοβογίυβ Νγββ. ἔ. ΠΙ, 
Ρ. 605, Βαβι πη γοσαΐ τὴν τῶν δογμάτων χρυσῆν ἀηδόνα. 
Οοηΐ. τηθᾶ ποΐαΐα δὰ ῬῃΠοβέγ. Ηθγ. ἢ. 559. » Β.---ἄ. « υησο 
τὴν Μουσῶν γάριτα. (οἸογαυδίογ ἃ νϑίογθαβ ΕΠ ρΙ ἀϊ5. 58- 
Ρἰοπίϊα δχ ΡΠ] οβορΒβογαμη 56 0}15 ροίϊα οἵ δὰ ροθβίη ἴγδηβ- 
Ἰαΐδ, πΐί ΡΙαΐδάτοιο ΜοΓ. Ρ. 384, Ὁ, 4}1|5..» 72.ο. Οοάδχ σο- 
φίη. ᾿ 

ΧΗΥ͂. Πιοητηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν, Θουχυδίδου τοῦ ἱστοριχοῦ.. 
Οὐυοά Ξ6αυϊοῦ ΤἼοτηαβ Μᾶρ. ἰπ Υἱΐα Εόυυὶρὶ ἀϊ5: Αἰ περ 5 
(ν. δᾶ υ. 3) ποὴ δᾶάϊξ ὁ συγγραφεύς. 51π6 ποιηΐπο διιοίοτίβ. 
ἴῃ ΡΊδη. [π υἱὰ {6 ὁχ ΡΊγεθο 'π ὕσθοτῃ ἀποῖξ, μνῆμα Εὐρι- 
πίδου χενὸν τηθτηογδΐ Ρϑυβδη. 1,2, 3, οαἱΐ θοὸς 6Ρ. ἱπβουρίαπν 

[556 τοίοσέ Ὑποπηδβ. « 6 δος δρίσγδιητηδΐθ ἀϊβρυΐαυϊς 
Οβδηπι8 πῃ ΖΓ ουτηδηπὶ Ὀΐδγ. 560]. 1828, Π,, Ρ. 15.» 
“ας. Οὐδ ἱπβρίοοθγο ποὴ Ἰἰσαϊξ. --- 1 μνῆμα ὙΠΟΙΊΔΒ, 9080. 
εἔ Βοίῃ.; μνᾶμα Οοά. --- 2 ἣ γὰρ σοά., οἄ. ργῖπα. ΡΊΔη.. 
οἔ 5ἷς πῦπς 746., ἰΐδμη Βοΐββ., φυΐϊ: « Αρορυ. Ῥᾶγ. ἧ, αυοᾶ 
Ῥγίυξ γυϊσαΐερ ἧ. » ΟἸίτη 586. τηϊοθδΐ τῇ γὰρ ὃ. ΟΞδηΠι5 
ἧπερ ὃ. --- 3 Μούσαις, 561}. ἰγασο ρα 15 515: ΡΊΔη. Μούσας, 
«ιοᾶ ἐοποηξ Βγαποῖ. οἵ Βοίῃι. Αἰδθη. Υ͂, "Ὁ. 187, Ε : τὴν Ἄθη- 
γαίων πόλιν ... ὁ μὲν Πίνδαρος “Ελλάδος ἔρεισμα ἔφη, 
Θουχυδίδης δὲ ἐν τῷ εἰς Εὐριπίδην ἐπιγράμματι “Ελλάδος 
Ἑλλάδα, ὃ δὲ Πύθιος ἑστίαν χαὶ πρυτανεῖον τῶν Ἑλλήνων. 
Εΐ πη δίογοβ ποὴ ρᾶυοοβ Βαρυϊξ θο. Ἑλλάδος Ἑλλάς. --- 

᾿ ἢ Ἐχ πολλῶν Βοίπ᾽5 γογεξ οὐ ἡνία. 

Ῥε ὄνειαρ Μοϊποκὶϊ στάνϑιη ἀυ δἰ ξα ἰοηοπὶ βαργὰ ἱπα!οαυίπηαβο. 
δὰ ΥἹ, 6ρ. 310, 6, δῖος χυοχὰδ ὄνειρον 5 η ἶβ., « ηἶβὶ 
δηΘΏνηΟ Ροδίω 5018 ΟΓΓῸΓ 518 το η]αθηάα8. » ΤΠ ὦ 
μέγα ΡΊδΔη. --- 2 ἤρ᾽ σοἄ.: ἢ δ᾽ ΡΊΔη., φαϊ ἴῃ ἢπο ἔφυς. --- 
3 τόσσα Ηδοκοτιβ; ἴσμεν ΡΊΔη. --- 4. ΕΪυβτιοαϊ Βαϊ τη 
δχοπιρία οοἰ]οοὶξ Ἠδόκοι. Ρ. 178. ---- ὅ 564. Ἀναείρας εἴ φέ-᾿ 
ρῶν, 50Ποδξ ὁ ὄνειρος, Ἰσοῖ Ῥγδροθββθυῖξ τὸ ὄνειαρ γεὶ τὸ 
ὄνειρον, 41ὲ8 ϑυπίαχ!β δἰϊδπη ἵπ Ῥγοβᾶ γα 06 ΠΟη ἷπᾶι- 
ἀἰΐα. « Ῥὸν φυϊοΐοιη Δ] γηδοτι5 510] υἱβὰβ δέ ὃχ Πάργα ἴῃ 
Ἠδ τόπο δἀάαεὶ, ἰθίχαθ Μαξας 46 δηςχυϊδεῖϊ5. ΒΘΡΟΪθι5.. 
᾿ρβίβαι ἀοἰβ του ἱπίθγγοραγθ. πάρ ρογβρίουθ ἀρρᾶγοΐ 
ἡ οἰχονομία τῶν Αἰτίων, ΄υᾶπι ΟΥάϊαγη π᾿ ΠΟΠΠ}} 8 Κα- 
δίογιιηι ϑαογαμη Ραγεϊθιι5 ἱγοϊδἔέμη 6536 5ΌΒΡΙΟΟΥ. » 766. ᾿ 
Ηυΐα5 οἰχονομίας γοϑεϊσία ἴῃ ἔγαστηθηξβ τηοηβίγαυ! Ἠθοκογ. 
Ῥ. 178--183. --- ὁ μούσαις ΡΙδη. ᾿Ἔν, υἱ ἴῃ ἤγαγες δἰἴατη ὁ0η- 
Β6απθη5 ἱπο Πσατιγ ἔθηκας. --- 7 δέ σοι Οοά. νἱοβο. --- 
8 εἶπον Ηδοκοτιβ; 5οὰ ΠΙυὰ 58}15 τυοτὶ υἱἀδίον ραγ  οἰρίαϊηὉ 
εἰρεῦσαι ἃΡ. Ἠεβῖοᾶ. Τοος. 38, ἀ6 ᾿ἰξάοπι Μιϑίβ. 

ταοτίαθπι δρ στατητηδΐα Ἑθ!εδγαυθσῖξ, ἴρβε ͵ᾶπη ΔΠΠη05 ἔγθ- 

ἀδοῖτι οχϑεποΐαυβ. Τίδααθ Ιοοοὺ ἤΐωνος ΞοΥ οπάθμῃ οβδί ἴογ- 

ΧΙΥ͂Ι. Τοτητηᾶ : εἷς τὸν αὐτόν. ---- 1 τόδ᾽ εὐριπίδη ἔφυ, ἀ}}᾽ 
Οοᾶοχ, 56 τϑοΐθ Ρ]απ. Ἑδβάδιῃ ἀγρυίδϑ 46 γοϑδὲβ εἴ ΘΟ ΟΊ 5 
νἰαϊπιὰβ πὶ ΟΡ. Ὗ,, [Ο] Θγ  ὈΠΠΟΓΟΒ ἴῃ ἀτηδίου!β πυρὶβ. ῬΔΌ]]Ὸ 
ΤΏΡΙΟΓ ΔΙ θυ 5 ὙθγβἝ]} βοηϊοηξίδ. --- 2 γοοὶ μνῆμα Οοάοχ 
ἃ Βυρογροβίζυτῃ μαθοί. ; 

ΧΗΥ͂ΤΙ. 1 οτητηᾶ εἰς τὸν αὐτόν. --- 1. « ὙΠΟ σόν γ΄. 5οΥῖρϑὶ 
σὸν δχ οοάἀϊοῖθυβ. Ἱπορίστη ογαΐξ Γ] συμ. 1ἃ οτηϊὰπί οἵ 
οοαϊοθβ 5υῖάεθ ἴῃ Λαλητέος. ---- 2. δευρέυτη Θρίσγδιητηᾶ ἃ 
τϑοοπίϊογα Βογηΐπθ, {αππὶ Ὑογθ δ ϊα ἴῃ τέος Υἱπὶ ῬγΟργῖδπν 
ΠῸΠ Ξογυδθδηΐ. 516 βέθρα πραχτέον ἐοἴαΐξ ΞΘΓΪΟΓΘ ΡΓῸ πραχτόν, 
Ῥτὸ ἔργον.» Β. Ἀοεΐα Βοῖβ8., δἔ ὀρϑγδπῃ ρθγαϊαϊξ ἴῃ μος ἐτῖα 
Τδοοθβῖαβ Ρ. 228. 

ΧΙΥ͂ΠΠΙ. Γοτητηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν ὅτ: ἐχεραυνώθη ὅ τάφος 
Εὐριπίδου. « Μυΐατη οϑὲ ΠοΟ σᾶγτηθη, 4110 ΠοῸη Ρογ ποῖ 
Ἰοτοτηᾶ, βθἃ δᾶ δ υδ ορίσταμιτηα, χαοα ΠΠΓΑΓΙΠ5 Ομ 51. » 
Βτγιποῖ. ἴτῖο οἰοββαΐοῦ φα απη ἀ6 ΘΟΓΡΌΓΘ ἤδγηπηΐβ Θ0η- 
βυτηρίο δρὶ δηϊπιδάνογ εξ, 'π ῬΓΟΧΙΠΏΟ δαΐθπι ΘΔΓΠΉΪΠΘ' 

᾿ Ἑαυηρίἀϊ5 διπια!απι 9οΥ]5 Τα σαγα ραγοαβϑαπη 6856 ἰθβεγεΐ, 
᾿Βῖς ραπάριῃ ᾿ἰβίογίτη θχρ  οατὶ βαβρίοαϊαβ 6ϑξ. Ουΐπ ἴου- 

ΧΙΠΠΙ. Ἐδιηπιᾶ : εἰς Εὐριπίδην. « Ἴωνος ΟἸΠΠἶπΟ ἴαϊξα ᾿ς 

δϑὲ οἕ διιθηξα ἱπβεγιρίϊο, ααάγα ταΐο ἐθηρόσατη τοίαΐας 

εἕ τοῖς. Μιτ σάτα υεγὸ Ῥοθΐδτι Ιοπθτη, ἀαϊ ἙΕυτὶρι ότι ᾿ 

[5515 Ἰωάννου, γτεῖ Βίωνος, γε] Δίωνες, υξ ουΐχαθ ΠΡΙξυστας 

[αοηϊξ. » Βεπίϊοῖις ἘΡ. δὰ ΜΗ]. Ρ. 497 δά. 1105. --- με- 

ἰΐυτ μελαμπέπλοις, φυοά ἱπᾶδ ἃ Βγοᾶξοο ἱπίε!Π156- 

8536 ἴδτῃ ἰρβὶ σοπείαπεϊπο σϑρῃδ]ε [46 ΠῚ ΘΥΤΟΥ ἱπηροϑι7556. 
υἱάοτὶ ροΐοβέ, φασπι 116 πος ἐεἐγαβεές μη Θρ  βγδτητηδε5 ἴῃ 
Ἑπτίρί οι βου ρί15 ἱηβογαθεῖξ. Ὁδίθγατη 5᾿πΗ ΠἸτηιπὶ οϑξ ΠῸΟ 
δρίστδιητηᾶ 15 {σι ΠΙΟρΘΠ65 Σ δ γ 8 ἰηγν ἃ Μίπογγα ῥτὸ- 
εὐαϊξ. 7ας. (ογίαπ δέ ποη ρογεπογα δᾶ Επιγὶρ  ἀθ πὶ; ΠΟΙΊΘΗ 
ἀοίαποῖ! ἵπ 4118 ραγίθ 1δρ[ 15 ἱποίβυσω ἔμῖδ8θ6 ργοθαΠΠ ΘΓ 

᾿ κ(αία!! Μοΐποκ. Ρ. 231. --- 1 δαιδαλέοις πυρὸς ῥιπῆισι τρυφης- 

λαμπετάλοις ΓΟΒΘΟΚία5. δὰ 50ρ}!. ΑἹ]. Ρ. 251 οἄ. 56ε.: ' 

Βαπέ ἀδ Ἰπεΐα ὁΡ Επτὶρίάθτα τηογίσυτη, « 4αδϑὶ ἰοΐα ΡΙοΓας 

τορῖο, {αξ8 Μαβάγατη ραΐγία,, ΟΡ Ῥοδίδθ οδίξαμη Ἰυσυθγειη᾿ 

γεβεξυτη εορουῖξ. » 7.6. Ουοᾶ γαϊὰς ἀυδιίδπάσμι ἃπ 

Ἰεεῖον 1ΐα δεοορίββοί. Βοῖββ.: « ϑυϊάδξ Ηΐπο : ἐν γυά-, 

λοισιν [5ῖς ΡΙ4η.}" ἐν τοῖς κοιλώμασι. » --- 2 ἀεὶ ΡΙΔη.: αἰεὶ ᾿ 

σοά. --- 3. « Σοΐ, Ἰὰ δ5ξ ὀρϑυῖθαβ [αϊ5, ουϊ 5θῆξαϊ γοβροηάθε. 

χάρισιν Θμηρείαις. Ἐγδηΐξ ἀθΐοτη 40] Ευτϊρί θην Ποτηδτο 
ξοσυϊραγαγοηΐ: τυ. Ὀῖθς. 1. ΕΥ̓͂, 26.» ας. 

λαὶ σάρχες σοᾶοχ, ποῖ Ὑθγϑιτ Βροπααϊσυζη ποβοῖο 4πᾶγα 
οὐἸοΣ οτῦπδ5 Θχρυϊοσίηΐ [ΌγΟΙ 15, βου θθηΐθς α. ΒΡ πο κῖα5 
οὔτ ϑαἰτηδϑβῖο, ὃ. 7δοοθβίυβ, 6. ὦ. Μοίπθκῖαβ, 6. Ἠθοκοῦα5 
εἴ ὕπροΓ5 : 

α. Δαιδαλέοισι πυρὸς σάρχες ῥοθίοισι τρυτυμλαί. 
ὃ. Σάρχες δ᾽ αἰθαλέαισι πυρὸς ῥιπῇσι τρυφηλαί. 
ς. Σάρχες χνισαλέο:ο πυρὸς ῥιπῇσι τρυφηλαί. 
ἃ: Αἰθαλέοιο πυρὸς σάρχες ῥιπᾶσι τρυφυμλαί. 

6. Διοδαλέοιο πυρὸς σάρκες διπῇσι τρυφηλαί, 



ἀ)ὴν 

β6ἃ Τηρογαχμῃ υἱᾶθο βολέγ᾽. Ὁ. 35 τϑὶ  πααθυθ τρυφηλαὶ σάρ- 
χες. « Πάλαι δηΐπῃ ἀἰοϊξὰν  ]οᾶπαβ, ν. ΒοΡρι. δᾶ Ριηᾷ. 
Νϑηι. 1Υ͂, 59, οἱ ἰρηὶβ. ν υ]οδηΐα8,» Ποῖ. Αἰθαλέοιο ἰδ6η - 
γϑορίοπάπι 6586 Ρυΐανυ!. --- 2 δαφθεῖσθαι ΠΡΟ. Ποἰπαθ 
(οά. ἀπ᾽ (Βιρογροβίίο ἐπ᾽) αἰθόμεναι, φυοᾶ γραία ἄπ᾽ Βουῖρδι: 
Μοίποκ., ργὸ ἀπῶσαν. Ἑδοθαΐίαν ὥσαν ἐπαιθόμεναι. ---- ὃ πο- 
λυδαχρύῳ Μεοίποῖι.; Ἰορορθαίαν πολυδαχρύτῳ. -- 4. « Πόνος 46 
ἀοίοτο δὲ τηϊβογαίίοπο ργείθγθαηί πηι ἰη ογργοίδηαμι υἱ- 
ἀοίαγ. Αὦ ἢπηο Ὑϑυθαπη ἃρίθ οοηΐογὰθ ΟΥπᾶρ. ΙΧ, 6Ρ. 
439, 46 ογδηΐο ἴῃ υἱὰ ροϑίίο : ἀτυμδεύτον θανάτοιο λέϊψα- 
νον, εἰνοδίων δάχρυ παρερχομένων. » Μοίηοῖ;. Μίγαπη οοπι- 
τιθηΐαπι ὈΠρΟΥΪ ἀραὶ ἰρϑαμα νἱάθᾶβ Ρ. 88. 

ΧΙΙΧ. Πιοπημηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. 5΄η6 ΔΙΟΙΟΥΙΒ. ΠΟΙΊΪη6 ἴῃ 
Ρ]αη. « ἘπιῚΡ 418 η΄ Μδοθάοῃϊα βθρυ!ογαπι ἐα]τηΐηθ ΡΘΓ- 
οαβϑιπι οἵ φυϊοαυϊὰ οἱ ἰποββδῖ τηουί}}8 τηδίθυοθ ᾿πιβϑίγα τη 
6886 παιγαΐυγ. ΡΙ]αΐδγο μα χεραυνὸν χατασχῆψαι εἰς τὸν 
τάφον ΤΥΘαΓρὶ ΠΑΥΤΔΠ8. ΘΔΡ. 31, δα : τοῦτο δὲ οὐ ῥᾳδίως 
ἑτέρῳ τινὶ τῶν ἐπιφανῶν, πλὴν Εὐριπίδῃ, συμπεσεῖν ὕστερον, 
τελευτήσαντι χαὶ ταφέντι τῆς Μαχεδονίαξ περὶ ᾿Αρέθουσαν" 
ὥστ᾽ ἀπολόγημα χαὶ μαρτύριον μέγα εἶναι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν 
Εὐριπίδην, τὸ μόνῳ συμπεσεῖν αὐτῷ μετὰ τελευτὴν χαὶ γενέ- 
σθαι ἃ τῷ θεοφιλεστάτῳ χαὶ ὁσιωτάτῳ πρῴτερον συνέπεσε. » 

“αο. --- ἃ χεραυναίῳ Οοᾶ, ({πθπι Βοαυϊίαν Βοῖ858.), ΡΊδη. δὰ, 
Ρεῖπο.; χεραυνέῳ ΒΕ ααθηΐ68 ; ΟΟΥΤ. ΒίΘρΠδπιι8. Ποἰπᾶθ πᾶσαν 
ἀπημφίασας ΡΊΙδπ., ἀ6 40 Βτγυποκ. : « Ουοᾶ δοίγυμι 6ϑέ. 

Βουρβὶ ἀπημφιάσω, (ἃ τοαυϊγοηΐθ Πἰηρσιδθ αϑι. ΗΟ ΘηΪΠῚ 
γουθαχμῃ ἀρθοί 6556 τϑοΪργοοῦση. » Οὐάδθχ παιὰν (ϑῈΡΕΥ π 
Ῥοβίίο Γ) ἀπ᾿ ἠχθίασας, υηάδ 940. γαῖαν ἀπηχθίασας, 4ποὰ 
συθοῦτη ὙΘΥ ΡΠ ΠΟῚ 6588 ΘΧΡΟΠΕΠΐ ΡΊΙΘΘΟΙΟΒ οἵ 1,. Ὀϊηαογῇ. 
ἴῃ ΤΠ65., {16 οοπ ϊοῖθη5 γαῖαν ἀπῃθρίασας, 4ποἀ ἸηΓ6]]Πσ ΓΘ 
νἱἀοίαν : ἐν αἰϊνογθην ηιιαυϊδί δ, αἱ τη ΠΟῊ 515. ῬΌΪΥ 8, 
868 φἴμον. Τὰ Ἰαΐηἷθ το α]αϊ Βγαποκίδημτη. --- 8 Εὐριπίδῃ 
ΡΊΔη. --- 4. « ΟΡβουγο ἀϊοίαμη. Ἱστορία 68 οἰϊδπὶ ἣ θέα, 
αἱ ἱστὸρῆσαι, θεάσασθαι. Ἐποτὶξ ἰρί ιν ῬΟΓΙ ΡΠ 8818, ἣ θνητὴ 
ἱστορία σήματος, ἰὰ φιιοὰ ἰπ ΠΟΟ ἔχχμημ]0 τουτί] 6588 Υἱᾶθ- 
Ῥᾶπι5, ἰπ:6 Προ αιηι5. 146. ΑἸΒου απη δὰ Ηρβυομ. Ὑ. 
Ἵστορεϊ, ποΐ. 28.» "ας. 

1,. Πϑμπ]ἃ : εἰς τὸν αὐτόν, Ἀρχιμήδους (510) σχοπτιχόν 

(516.) « Νοπῖθῃ ροοθίαῃ 80 ρ8ὶ ὁχ Ραϊαξίπὰ Ἰθοϊίοπθ, Ἄρχι- 
μήδους. ΑΡορΡ. Ῥᾶγ. ἀρχιμήδον. Μυΐαΐαπι (1 ἃ ΟΥ̓ ΕΟΙΒ. ἴῃ 
μοί ᾿Ἀρχιμήλους. » 18. ΤπΠ10. ΠΟ 55 Πγ 1 ΠΟΙΏΘΗ Αγο]ι- 
ηιοαὶς Ἰϊθναυῖα5. ἴῃ τυ ουθ. ΑΒ ΠΊ6} 1 Ἰοσῖπὶ Βα ϑΕποναΐ. 
ΝΠ Ϊὰ5. Ατομἰπιθοβ ἰδ ΟΡ βγδιηγηδίαπι ΒΟ. ΡίΟΓο8, 568 
Ἀρχίμηλον τὸν τῶν ἐπιγραμμάτων ποιητὴν τηθπηογαΐ ΑἰΠ6- 
ῃϑα8 Υ, Ρ. 209, Β. )6. διριμηθηΐο Γϑο ἰββίπηθ 680. : « 500- 
ἔοι 6558 Θρ σγτηπιᾶ ἰμδρίθ Ῥγομιηεαΐ ᾿ΘΠ Δ 8 διιοίου. 
Τὴ Ἰαιιάθπι Ἐπυὶρ 418 βουρίαμη οϑὲ, οὔθ. ΟΥΑΙ ΠΟΠΘΠῚ, 
«πᾶν ὶβ βρθοῖθ (ΔΟ ΠἸμλὰη)., πΘπῚῸ [016 ΟἾ ΠῚ 5.ΟΟΘ581ι 
ἰπηϊἀπάδηι βαβοθρουῖξ. » ΑΥΟΒΙΠΊΘΙ 8, ΘΟ} 18 σΤᾶγ 6 ἱΠ ΘΙ ΌΓΩ 

ὀδγηϊζαν ἰπ ΘΡΙ συδιηπιαΐθ᾽ ἂρ. ΑἸ πθηθθατῃ βουναΐο, {υθιηδᾶ- 

τοοάσπι Ηοταίϊα8., ἡνθπθηλ Ῥοθίδπι ἃ ᾿πηργιἀθηΐθ αϑι 
ἀομογίαίαν. --- 2. Αροαβαίίνοβ δύσδατον οἶμον ἃ ἔρχεο 
Ῥομᾶογο οἵ ἰηξου]δοίατη πιοάο 6556 μήτ᾽ ἐπιδάλλον, Ππιομπα 
Ἠδοκοιιβ, ΘΧΘῃΊ ρα ἃ ΘΓΘἢ5. ὨΟΠΏ]Δ ΘΧ ΠΙᾺ] 15. 'Αοιδο- 
ϑέτης, ροοία,, υἱ ὑμνοθέτης ἂρ. ΜεΙδδρΥ. ΤΥ, ΘΡ. 1, 2. -- 
3 λείη ΡΊαη.: δεινὴ (οἄ., τηδλ]6. ΒΘΘΡΙοἰδα δα ποίοϑ. ὙΟΓΒῈ8 

Ηδβιοαϊ Ορ. 290. ᾿Ἐπίῤῥοθος ἀϊοϊξιιν « Υἱὰ Θομημηοᾶὰ,, ῬΓΟηδ, 
{πὲ5. Δι θ]δηΐ68. ἀποἀδτηπιοῦο᾽ δαϊανοΐ », αἱ τοῖο 080. 
ἐπίχροτος ΠΟΥ]. οἵ Βγαποι.. θδἰηᾶθ ΡΙαι. εἰ δέ τις. -- 
4 εἰσθαίνει (ὉΔ., γε Βυρογροβίίο; εἰσθαίνοι ΡΊ]η. Βεἰπα8 
αΐογααθ. οἵ ἃρορ. ΡᾶΓ. σχόλοπος, Φιοοιπὶ 986. ΟΟΠρδγδΐ 
Τκιοίδη. ψοτθ ἰδέ, ΤΠ, 30 : ἀχανθώδους χαὶ σχολόπων 

μεστῆς ὁδοῦ. --- 5 864. Βοη6 46 Βοὺ ἀἰβῆομο ἀἰββογαῖΐ 
Τιϑηχίαβ ἴῃ. ΒΙΒ]. πονἃ 1105. ἔ. ΟΧΥῚῚ, ραᾶγί. 1, Ὁ. 151, ἃ 
Ψ80. οἶδ. - « Ἄχρον οϑί οδουτηθη ἅγίϊ8, απο ΕπΡΙρΡΙ 465 δᾶ- 
Βοθμα τ, βῖνα ἰρβὰ Μϑᾶθα, χυὰ ῬΓΪπηι πὶ Ιοοῦτα ἰηΐον ἘῸτῚ - 

ἈΝΤΗΟΘΙΠΟΘΙΜῈ ΡΑΓΠΑΤΙΝΑ 

Ρἰα 5 ἐγᾶροϊαβ. ομ ποῖ. 510 ὈΙοβοου 68 ορ. 37, 10 : ἀμφό- 
τεραι γὰρ ἄχρον. Ὀϊοὶξ ἰρίξαν : Οποαδὶ σγαββαΐαβ [πο γἷ5 δὰ 
Μράθδιη ἴῃ ΒΌΤΩΤΩΟ ΘΟπβΕαΐδηη,, ἰδυΐο σγαυϊουϊ οαϑιι ργ- 
Οἰρ ΓΑ ν5,, ἱπριουϊβ. {τ ἰβίθιη δοίαγιβ υἱΐαπ). ΝΟΙΪ ἰρίυν 
Θἃ8 ΘΟΓΟΠΔΒ Δρρδίθιθ, 48 ΠῸΠ 586 πο 5.» Ὑοχ χαρά- 
ξης, ἴῃ {πᾶ νἱζππὶ Ἰαΐογα Το  βῖι8. ρυΐαραΐ, Ἰηΐοσγα 6556 

ὡς τ 

νἱἀοίαν οἱ ἀθ τϑϑίἐφὶς ἐριργὶηιοηἀϊς ἴῃ 10 οἀσαχηίη ἵπτ ὦ 
{6} Προ πη. ΟΥΘΙΠ ΠῚ Θχρ! οδ ΟΠ  η 5016 5 ργθοΐθυθο ; ΠῸη Ργῶ- 
ἴξδγθο Ῥγϑϑίδη 5: πηῖ Οθ ἢ δυο] ἤθη, {πιὰ σχωπτιχὸν, 
αὐ γοϊορθαΐ ο]οββαίογ, γᾶ! ποὺ Ῥοθιηδίϊοη : « “Εηϊρτηᾶ 
οϑέ, γϑὶ Ῥοξίιβ Ἰαβα5 : Ἰδυἀαπᾶδ οηΐπὶ ροθϑὶ Ἐστὶρί θα, 
Ρορία ἱηάυοὶξ Ἰδοΐογθιη αὐ ἴθ γϑυθῖβ τὰ Μηδείης Αἰητίδος 
ἄχρα ἀδ ρογ(δοίίοπο οἷ 5. ] τ αΐο Μϑάθα ἘΘΡΙρΙ 15 οοαίίοί 
οἵ ἃ γϑῦὰ βθηΐθηξ δρογγοί, τὰ ἄχρα δυΐθιηι Μηδείης Αἰητίδος 
βιηΐ Θχίγοπι 50} 00, Μη οἵ δος, ἰὰ 6βὲ μὴ δός, βοἸ]Ποοὲ 
στέφανον. Ἰίδψιο, οογΓοοίο ἀμνήμων νέρθεν ἐὼν στεφάνον, 
βϑηΐθηϊἃ ἢδθο οϑί : δὲ μὴ δὸς 50γρδογ}8 οἱ γοραῦθυῖδ, κί 
πὸ {ἰδὲ ἐογοπα αἰδίιγ, πον, μαϑοϑὶς πψιιαηιν σογοπαῆι, 
σιι7ι5 αρυὰ ΤΉῊΓοΥῸ5 γϑοογἰογὶβ. Ἐτὶριἀ8. 58Π6 ἰοοιδ οἵ 
ἴῃ 40 ΗΠ] (δ οοίϊ δὶ. ργθίον τὸ ἀπροσδόχητον, 4 ΠΟΙ ΌΙΩῚ 
ΘΟΠΔΟΠΔΡΙ Πλι18 τῷ γριφεύοντι σαὶ ἴῃ ἰΘΙΏΡΟΥΘ ἱπηρογδεΥἱ δός 
ἃ οοηϑυρίααϊηο ἀρ οχὶξ, » ατοίϊα5. ἀἰβι οοἢ. νΘυέθ γα ουηἰβίε. 
- 6. « Ἀμνήμων χείσῃ ἀποίαπι 6558 Υἱά οί 6 ΠΟίΟ ΟΔΓΠΉΪη6 
ΒΔΡΡὺβ : χκατθανοῖσα δὲ χείσεαι᾽ οὐδέ ποχα μναμόσυνα σέθεν 
ἔσσεται (τ. 68 ΒοΙα .). » 7αΕ. ᾿ 

11. 1ιϑιητηᾶ : εἷς τὸν αὐτόν. ίοη 510 ἸμΒ ον ταν ἴῃ ΡΊΔη. ὦ 
Ἐαϊθα 6886 σας συϊσο ἀθ6 ἘύτΙρ 8 τηιοσίθ ἐγδάυπίαγ. .---, 
1 γένος οἴϊαμι ϑυ͵άαϑ ἴῃ Ὑπαίμακε. « Τουρία5 οἵ δηΐθ δ Πὶ 
ΒΟΔΙΙΡΟΓ γένυς, οἸορᾶηβ διηθηαῖο, ἢ0ἢ ΟΡ; πδΠ γένος 
ΒδΟΡΙ5βἰ Πὴ6 ἰπβοῦυὶ ρου ρῃγβὶ. 51 ορα8 Θδβϑί θι πη ἀδίϊοπθ, 
ΠΟη πη ῬΘΠΟ ἸΟρΟΓ8 μένος. --- 2 τὸ σχ. Οσᾶ,, {Πα ῬΊΔη.. 
Ῥοοία Ατομοὶαὶ ταμίην ἃτηδη8, σαστὰ ποοίαᾳ 86. δὰ Θὰπὶ 
οοπἤονγγοί, ἴῃ οδπ65. ἰηοιαϊξ, βοοιπᾶάμππι Ηφυτηθβίδηδοίθηι 
ἂρ. Αἴμοη. Υ, Ρ. 698, ν. 71 5644., ΘΟΒ416. ὁΔΠ685 ἃ ΥΎΔ]]} 
«αυοάδηη ἰρϑὶ ἱπηπηΐῖδβοϑ 6856 πᾶργαΐ Οθ]]Ὲ8 ΧΥ͂, 20. Θυρὰ 
βοααϊίαν, ΕὈτΙ ρΙάθμν ἃ Γαγέϊγα υθΠΘγ6 ΔΙ ΙΘΠΌΓΤΩ {ι|556, ΠΟἢ 
οἸηπ65 οοπἢντηδηΐ : Υ. Αἴμθη. ΧΠῚ, Ρ. 8557, Ε, οἵ ρ. 603, 

Ἑ ». Ψαο. --- 3 ὑπαὶ " μαχέτη (χυοᾶ ἡ ἀοῖπαο ἴῃ « τηυξαξαμ) 

Οοᾶοχ; «αοᾶ τηΐτο βίαρογ δ 488. ῥγὸ ὑϑῦθο ΒΑΡῸΪ : 
ὑπαίμαχε᾽ διέφθειρεν. Νδο πιᾶρὶδ ᾿η ο]]Θοΐο ΡΊΔη. 5] ΒΕ {01} 
ὑπέχθαλε᾽ τῇ δ᾽ Ἂρ. Μαχέτῃ ΓΘιηἰπίπαπι [οδίδίιν ΒίΘρδηι5 

ἴπ Μαχεδονία : Μαχέτις γυνὴ χαὶ Μάχεσσα ἐπιθετιχῶς, ὡς 

Ἡραχλείδης, καὶ Μάχεττα διὰ δύο τ χαὶ δι᾽ ἑνός, τί ΟΠ Πἶχο-- 

πα ἃΡ. Αἴμδη. Υ,, Ρ. 198, Ε : μαχέται αἱ χαλούμεναι μεμαλλέ- 

νες. « Ὑπαὶ, λιιαία, υἱ ὑπὸ τῇ πόλε: Ῥαυδδῃ. 1, 86, ὅ. ».66.. 

δοκοῦ. τοαυϊγοραΐ ἐπὶ Μ. --- 6 ἤματα Οοᾶ. εἰ 6. μγΐηο, 
ΡΊΔη., εἵματα 5646 ηΐ685 ; ΘΟΥΓ. 980098. 601}. ῬΟΙαΘΟ ΤΥ, 
123 : ἐν τῇ ὀρχήστρᾳ ἡ θυμέλη, εἴτε βῆμά τι οὖσα εἴτε βω- 

μός. Μη ΡΓΟΒΔΡΙΠ ΟΡ ἩΘυτηδπη5. δ ΟΥ̓ΡΆ. Ῥ. 771 

Βάχχου ἤματα ἴδηοῦο υἱάοίαν, Ῥίοηψβέα ἱπίογργθίαίαβ, 1)- 

{011} ἰάταθη 186. ἴῃ ΟἹ πε τᾶ 8. ΘΧΘΙΉ ΙΑ. ΒΘ ΘΑ αΡ ἴῃ 

αἰτοααδ οοάϊοθ σχηνὰς ἔμόαλε πειθομένας, ἘΠῚ ΗΓ ΠΠΙΙ5 

ἐμθάδι, ουἱ γοοῖ ααοᾶ ΟΡ] οἷ Ἡθοκογιβ, ἴῃ ᾿ρδίδ Ῥοΐι5 

οοπἰδοίατγαμη οδαϊξ χαὶ σχηναῖς σάμόαλα πειθόμενα.,- 588 

Ἶαγο οὔεπαϊξ ἰπ πειθομέναις ἐμάδι σκηναῖς, απο ἱπογαβίαί 

ΘΧρ!οαίο « δεοηα οοἰ μαυγηο οὔδαηιιθη8, '. 6. βοδηὰ ἰγὰ- 

οἶδα. » Βγαποκίαβ οαπῃ Βοἰβκῖο σῇ ὀπὶ πειθομένας. Βοίβμ!ι5 

ἐμδάδι πυθόμενος. 5οῃξοηξίαπη ΡΓΟΡΆΒΙΙΘ τα ἴῃ Ἰδ 1 η18 ἱπάϊοδν!, 

τειρομένας Υ6] τριδομένας. 

{Π1..Πιϑιλπιὰ : εἰς Ἡσίοδον. Δημιουργοῦ. « 1ῃ ΡΊΔη. 51:6 

ποτΐπο ἁποίονί5. ΕΓ οοτίο θεηνλιὶ ἸΟμΊΘἢ Βα βρθοίαη 

οβ. » Ψας. : 

ἘΠ1|. Τιϑιμμᾶ : εἰς τοῦ αὐτοῦ Ἡσιόδου ἀνάθημα. Ττιρρῖτατγ 

οἴϊαμν ἴῃ ἰπίθυίουα τππᾶυρὶπο ραρίποῦ (αὰ ἱποὶρί ΒοΟ ἐπιτυμ- 



Πα 5680}. ΥΥ̓́ΦΟΝ. 
ται ὃν Ἱ τῷ Πυθίῳ ἀνέθηχε. ϑατηΐατη ΘΡΙ σγατητηᾶ ΘΧχ 
»βἱοαϊ οὲ Ἠοπιογὶ (ογίατηϊπο Ρ. 150 τηθὸ τε. (Ὁ. 73 δὰ. 

θ᾽ ἀοἴ.), υδὶ ἀνέθηκεν.» Β. Απεχυίογεθ ἀθ μὰ τὸ τηθπιο- 
ΟΤΟΓαΙΐ τη{1, Φάσοῦβ. δα Απαϊθείᾳ ἔ. ΧΙ, 
. 372. ΠῚ ἐλικωνίσι τάδ᾽ (οὰ. μῖς, ἑλιχωνιάσι τῷδ᾽ ΜῊ 
6ΓΟ Ἰἴοοο; ἑλικωνίσι τῇδ᾽ ΡΙΔη.: τόνδ᾽ ἀνέθηκεν Ὀῖο ΟἾτγ8.. 
Τ. Π, ν. 76 εἱ σεγΐδμη. --- 2 χαρκίξι (οἄ. αἰΐογο Ἰ000: 

Ξ ΜΞ ἴῃ Ἰρᾶγα., εἰς, Ἡσίοδον. 

ἰφὰ ὯΝ. Τημπα : εἷς τὸν αὐτό". ϑ5΄᾽πο διοσίοτίβ ποιηΐπο Ρ]α- 
οἴ αυἱ δᾷ γ. 3 ᾿ηἀϊοαπίυγ. « Ἐχϑβίδξ ἴῃ δοάθτη (εῦ- 

ἡἶπ6 Ρ. 152 (73). 5. δμοϊατη ἴῃ ΡΙαπάθα οϑί υδ]άθ ἰοη- 

Βῦμῃ, 

᾿ Ογεδβοιπθηΐο ἀὐθϊΈ}), 6ΘΕ ΙΧ, 29 : φυοὰ ἀδβοῦθογθ πη 
᾿ ἀδηϊὶ νυἱάθβαΐαγ. σοηΐ. Ἀρροπά. 6Ρ. 9, 4. » 8. --- 3 ἰς 

δἰϊαπι (ογίδμμθη., ἰέθπι Ῥυοοα5 οἱ Ὑζεΐζεβ ἱπ Ργοοβ. δά 
Ηδβϊοᾶ. μ. 7 εἔ 17 δὰ. Θαἰβῖ. ἀρυὰ Ῥαυβδη. ὃ 4 ἐν Ἑλλάδι 
χῦδος ὀρεῖται, φαοα σοη  ΠΌΡῚ. 

ο΄ ἮΥ͂. Πριηπιᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Ἀλχαίου, ποιητοῦ Μιτυλη- 

: γείον δ [516] Μεσσηνίου. Ηοποτο8. Ἠρβίοαο ροβέ τρουΐθμῃ 
ΟἈΔΒΗΙ. τ 1. « Λοχρίδο: ἐν νεμέξ, π΄ πο ΦΟΥΪ Β80ΓῸ, 

᾿ φαΐ ἴπ Ποοτῖᾶα 50 Νοπηδὶ ποιηΐπθ οο]θθαίογ. [δὶ Ἠεεῖο: 
ἄστη ἱπέοτίδοξυτη πᾶῦταΐ Τηπογὰ. ΠῚ, 90 : τοῦ Διὸς τοῦ 

: Νεμείου τῷ ἱερῷ, ἐν ᾧ Ἡσίοδος ὁ ποιητὴς λέγεται ὑπὸ τῶν 
“ταύτῃ » χρησθὲν αὐτῷ ἐν Νεμέᾳ τοῦτο παθεῖν. Ρ]ὰ- 
ἐατοῖι. Μόν. Ρ. (05, Ἑ : ἐτάφη δὲ Ἡσίοδος πρὸς τῷ Νεμείῳ. 
ἐν δ Ὑπίαπι Ἠεϑϊοᾶϊ Ρ. 7 Θεαἰξί. Ουοὰ γεγο ΝΥΤΉΡΒ:8 
Ἠεβίοαϊ οαδανογ ΔΙ αἶββα ἀϊοπηίαν, δὰ Ἰὰ τοίδγοπάμση οδέ 
υοᾷ ΡΙπἰδτονι5. πατγαΐ, μοδίς σογραβ. ἴῃ τηᾶγθ ἄθνομα- 
ἔπι 6856. » 7166. Μοϊηθκῖτις Ρ.. 189 ΑἸεέθυμη βου ρβῖββ 

: ταῦτα ἐν τῷ τρίποδι γέγρα- ἰᾧ 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
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εοπῆεδίυπη οχ υϑυθῖβ Ῥαυβαηΐ ΙΧ. 38 (πδιὴ δὶ : 
ΟΡαιβδηΐδβ ἰὰ δρίστατημηα Ῥγοΐοξ, φιοὰ Οἰονςία: ουϊάατι! 

τὐνῶχὴ ΔΛοχρίδος ἐν Νεμέης ἱερῷ, φιοᾶ ῬΑΓΌΤΩ ῬΓΟΡΔΌΙ 6. 
υἴβυτη ὕησογο Βεοίΐγ. ἡ. 29, 4] πϑϑεῖο δὴ ἱπῃργοθα 1 3. 

το φοΥδὶξ ἐν νέμεϊ σχληοὸῦν νέχυν. ᾿πΐοοτα ὁδξ βετρέωγα, οἔ, 

Π φοῖ!. Εοπγ. ΕΙρΡΡοΙ. 208, δροσερᾶς ἀπὸ χρηνῖδος. 
- χρηνάων. --- ὃ. Τοίην, ΜῊΝ ]ὰς δὲ πιο]. Ρίδη. Μουσῶν. 

ΕΥ̓͂. Ποιτὴᾶ : 
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ΕΥ̓͂ΠΙ. Τϑτηπηᾶ : εἷς τὸν αὐτόν. Αρυᾶ ΡΙδη. ἄδηλον. 
[« Ῥγοβογρίβᾶπη τοσαΐ τὸ Πϑιηοου εἰ τοῦ γελασίνου Δηϊτηδπι 

ἴῃ οαξιπι ἀοέππείογαμῃ ἀμειδήτων Τοεϊρίαξ, Τρ ογθ τ γὸ- 
Ἰυρίδεῖ5. φαᾶ ἐεπηροϑέϊνιιβ τῖβιιβ ἐγ!βίθιῃ οἵ ἀδἠδοΐατη σϑγο- 
Τί5 Τηδί 5. ΔΗΪ ΤΌΤ δἰδοσγιξ : υ. Ἡγτηη. Ηομη. ἴπ ΟΘΓΌγο τα 
282 5666. » «66. ---- 1. « Ηἴπο δυϊάδϑ : ἀμειδήτων " σχυθρω- 
πῶν, ἀγελάστων. » Β. ΑΡ. ΄υδιη Περσεφόνη. -- 3. Εὐμε- 
νέως θηρα οὕτη δέχνυσο. --- 4. « 6 ΟἜΓΟΓῈ σα σαυτα 
ἐβεδΐ της βεββίτηα ἔδτηθη σἰβιξ, υἱὰθ ΟἸαυοῦ. δὰ Ἀρο]]οάογ. 
. Πι,Ρ. ὅ9. » Β. 

ΠΧ. Τθιημηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. 516 διιοίοτ!5 ΠΟΙΪΠ6 ἃρ. 
ΡΊΔη. --- 1 δέξο μ᾽ ἄναξ τηδ}1 746. --- 2 γελάοντα ΡΙδη. 

ΠΧ. Τιοιημηᾶ : εἰς Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον. 5:Π6 ΠΟΙηΪΠ6 
Ῥοδίδε Βαβοπί Ὀίος. ἵ,. ΠΠ||, 43 δ Ρίδη. -- 1 διχαίων 6ο- 
ἄθχ, τϑοθηογα τ. ἴῃ ὡς τηπίδἔθμη. --- 3. « Αρυϊοΐαβ Π6᾽ 
ΒαθΙ. ΡΙαΐ. ἱηϊῖο : Ρίαίοπὶ παϑίξιιαο σοΥρουῖς σοσπο- 
γεθηίιν αἀδαϊξ : παηιχι6 ΑΥγϊδίοοϊος ῥγῖις θϑέ πογεῖπα- 
{ιι5. 101 ΕἸτηΘΠδΥβέ.» Β. ΕἘξΓ Μεοίποικ. σομι. τσ. το} 1, 
Ρ. 288. 516 εἰίατη ἰπ οδαϊξ (ορεξ. Ὀῖος., ἀρὰ φάθι 1656- 

: Βαίυγ ἐνθάδε δὴ χεῖται δῖος Ἄρ. --- 4 οὗτος ἔχει πουλὺν Οοά. 
εἴ Ρίδη.: τοῦτον (8. ΟΟΡ. οὗτος) ἔχε: πλεῖστον Ὠΐοξ., 
αυοα τοορορὶξ 746. ϑοαυθπηξία ἂρ. Ὀϊοσ. : χαὶ φθόνος οὐχ 
ἕπεται, « ᾳυοὰ [ογία556 τϑοίϊα8. » 6(. 

1,Χ1. Τ,οτΩ μηδ : εἰς τὸν αὐτὸν Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον. ΗΟ 
αὐυοααδ 786. ἴῃ ποϑίγο ΘΧ ΘΏΡ]ο ἀδέσποτον τηυΐανξ ἴῃ ἄλλο. 
1οσῖξαγ ἀρ. Πίος. ".. ΠΠ| 44. --- 1 χόλπῳ Ὀίορ. δηΐα (οθεί. 
- 2 ἀθανάτων ΡΪδη. εἴ Ὁῖορ. « ΜΙΝ Ἰοεΐο ΡῬᾳ]. ἔδυτὶ 
Ροβ56 υἱάδίαγ. Ἐογίαββϑ δἔϊδιη ἴῃ ϑρθυβίρρὶ ἀἰβέιομο,, ὑπᾶ8 
ποβίγυμη δυργοϑϑύτη, Ρ]δη. 31 - 

Σῶμα μὲν ἐν χόλποις χατέχε: τόδε γαῖα Πλάτωνος, 
Ψυχὴ δ᾽ ἰσοθέων τάξιν ἔχε: μαχάρων, 

Ἰεσοθβαΐαν ἰσόθεον. » 7α6. Ουοᾶ ἰσόθεον ργεροῖ οοᾶθκ 
᾿Ραρῖβ. 1773, ἰάθπι συ. 1 χόλπῳ. 

ἶρξο ορϑβογυδηΐθ ὕὍπροτγο, γοΐογοβ Ἰδοΐογοβ βροπΐα ἱπίθ}}} - ̓ 
φοῦαηξ Λοχρίδος ἐν νέμεῖ ἀξ ΠΠ0 Διὸς Νεμείῳ (δΙηρ]ο εἴ ᾿ 
]0οο. -- 3 χρηνιάδων Οοἄ. οἱ ΡΊδῃ.: οοττοχὶξ ΟΥ̓ κοι άυβ. 

Βοδ σον. 
ΓΡΙ]αΐοηϊβ δηΐτηξδθ δἷἱξ 5 πυ]ΔΟ ΓΙ ΠῚ 6586. » δε . 1. 

εἰς Δημόχριτον τὸν ᾿Αδδηρίτην. « οσοηϊδ 

Ζαογίϊὶ Ἔ5βθ, αἱ Ξϑαυθηβ, ποὴ ἀυθῖίο. Οδυβαιι τἱάθπαῖ. 

ο Ῥειμοοῦίο [υΐδδα αἷξι, φαρά οπνηῖα Βοταίπιιπι βέυαϊα τπογίθος 
ἀεοϊποτοηξ. Οὐἷπ 'ρβα Ποιηοογίαβ, ἀαῦτη Ῥοβί ἰδπίδτη 

ἴς5 αἰοτίατα ἐοΐψαδ βαϊΐοβ ΠΡγοθ. πππο ἴθγγα οΡτα- 
, ἔα Ἰαεοδξ, τ ἀοῆάυβ (γέλως), 4πθπι ΟἸ τα 8}105 τἰβουῖξ. » 

«“αοροὺῦς 

ἜΗΙ. Τιδιητηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. « ΠΙυϑ γα ποθι Ροΐα5 6Χ 

᾿ς Αἴδοηφο ΤΠ, Ρ. 46, Ε, Ἐ, εἴ ἶρβο δρι σγαμιμηδίβ ἃ οἴογΘ 
Ὀίοσθηθ μϑθγεο ΙΧ, 43.» Β. Θυὶ ᾿Ἰΐὰ ἐχ Ἠδγτῖρρο : « Π6- 
τηοουϊαβ Φαστη ἴᾶτη δχ βθηῖο ἀδῆοθγεί οἵ ῬΓΟΡΙΠαΌΙΚ 

νἱἀογοίυῦ τπογε 6556, τη θη ΒΟΓΌΤΘΤΩ ᾳυοά ἴῃ εοἰ6- 

Βυϊδΐθ ΤΠΘΒΙΠΟρΒΟΓΙΟΓαπὶ ο5βθὲ τηογ γιβ ἰρβϑαθθ ἀδῶ 

᾿ς γοΐα διβοίγεγο ποαυῖγεΐ, ΒΟΠῸ δῃΐπηο 6886 [πιϑ5ῖξ ΡδηΠΘΘ4Ὸ6 

Π  φαμοβ εἰδὶ φαοίϊαϊε δἰίογγα. Εοϑ Ἰθίτιιν πδγῖθαβ φυσι δᾶ- 
᾿ς χιογϊββοξ, υἱνὰπι 356, ἀθτη δὰ οο]εδεϊΐαβ ἐγαηβίγοῖ, βογυὰ- 

τἱξ; Ὁδ᾽ σὑϑγοὸ 165 Ἐπὶ ἰγαπβίθγαπξ, ἴγοβ δυΐθπη δγδηΐ, 

᾿ φαϊδεϊξβίπιο δἕ τηϊπῖπθο ἀοίοτα εοῃο πβι: υπΐδτη, υἱ Ηἴρ- 
Ῥάγοιιβ αἷξ, οοπξθβδίτηο δὲ ποπὸ εθΐδίϊβ ἃππο. Νοβάυο ἴῃ 

ο ΘΌΠ ἐν τῇ Παμμέτρῳ Βυης ἰπ πιοάστη Οδγμηθ ἢ 50 ρ51- 
 γχηῦβ8.» -- 2 ἤνυσε ὨΙΟσ.: μήνυσε ΡΊδ8η., ᾳυοα οἀοθαΐογ : 
᾿ς μάνυε (οὐοχ εἴ ἀρορτ. Ραγ., υἱ ἄνυσε βοηϊνεπᾶσπι υἱάθα- 
᾿ ἄαγ. ΒοῖΞβ. μάνυς τοερρῖξ. Πϑοοθέ. ἴῃ ποίξ. Τη85. : « ἤνυσε 

᾿ς φρο. Ηδγοὶαβ ἴῃ ΚΙοίΖΙϊ Αοΐ. ΠΓΘΓ. 1ἱ, Ρ. 107.» 

ἐς ΓΤ ΥΥὙΥΥΥΥ ΡΥ 

ΠΧΠ. Πιοιηπηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν, νεώτερον. Εχ Ὠίορ. [,. 
ΠΙ, 4 «αυϊ : χαὶ ἄλλο δὲ νεώτερον. « ᾿Α(υΐδ ἴῃ ἔπτη ϊο 
Ροβὶία ὀα]απιζαδ βρϑαΐδηβ, Θυαβπδιη 5ϊξ, ἱηίουτοραΐδ., 56 

56:- 

Πορϑέ τίνος ὦν. 

6, Χ }Π|. Τιοιτηᾶ : εἰς Διογένην. [ρ86 ΙΟΠυΪΌΓ. --- { διο- 
γέγτη Οοἄ. εἔ οᾶ. ργῖπο. ΡΊδη., Διογένην τοις. 1Π|ἃ 
ἴογττὴᾶ ροεΐα [ογίαββθ 90 Ἀπηίφυ  αΐθμι ΘΟμβΕΪο δϑξ υ888: 
οοηῇ. 6Ρ. 68, 4. --- 2. « Βίου παντὸς, ΟΥΏΠΪ5 ΒΟΙΟΪΠῈΠΙ ξο- 

ποιῖβ. Ἐπισχύνιον, υξ ὀφρύες, ἀδ ἰαδίαᾳ δ ἴπδηϊ βρβϑεῖδ : 
Βδης ὈΙοσΘΠ65 ομιηἶ δας ἀδίγθμθγ βέπαοθεξ : οομῇ, Τπιεΐδη. 
Ὁ. πιοτί. Χ, 9.» ας. 

ἩΧΙΨ. Τιριτηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. « Π6 ἴος ΘΡΙρταγητηδίθ. 

τἰάδ Νοΐξ. Μ55. ἔ. Χ, ραγέ. 2, Ρ. 134, υδὶ ἀφ ἀο]ατὶ 

ιοσοηΐ5 μαθιαϊοπο οοὶ.» 8. Ὀῖορ. 1.. ΥἹ, 78 :... ταφῆναι 

τὸν ἄνδρα, (Οοτῖπίμ) παρὰ τῇ πύλῃ τῇ φερούσῃ εἰς τὸν Ἰσ- 

θμόν " ἐπέστησάν τ᾽ αὐτῷ κίονα καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ λίθου Παρίου 

χύνα - υδὶ γ- Μεπαᾶσ. ΥἹΈ Πα τηοπυμηθπέατα ΨΥ ΒΘΙογαβ. 

γοπϑεβ5 ἱπ Ῥαϊδίίο ΕτΖζὶ, ποῦ} 5 Ὑεποεδηϊ, ἰάχαθ ἀε- 

βευρίατῃ ἀοα!ΐ ἴῃ Πίπογαγ. Υ͂Ἱ, Ρ. 445. 76ς. --- ἃ ἀστέρας 

ΡΙδη. δἕ ἱπβογιρίϊο; ἀστέρος Ο σά, -- Πος νεῖ 5ίπηῆϊ8 Θρ:- 

στατητηᾶ Ὑϑγεϊξ ΑἸιβοηἶι5 ἴῃ Ἐριΐρῃ. ΧΧΧῚ-: 

Ὀὶς οδηΐβ. δὶς οὐα5 τὰπιυῖι53 -- (Δηῖ5. -- Αἰ οαπῖβ. μΐα 

- Ὀἱοσϑμεβ, --- ΟΠ --- Νὸπ ΟΡΙΣ, Ξε αϑῖῖ, [59 

-- Ῥίοσομδβ οαΐ ρογᾶ Ρ6ΠῈ5. οαΪ ἀοιὰ βϑῆδϑ, 

Αἀἁ Μδῃδϑ 8012 --- σογθργεβ [Γ γϑίαξ. 

εὐ ςς Θποηδαι ἰρῖ τον 3 -- Οἰαγὶ ἤαδται 4π8 5[6}1ἃ ιροηΐβ., 

Αἀάϊίαβ εβῖ }υῖ παπο οδιῖ5 Ετίξοηῷ. 



Δδὺ ΑΝΤΗΟΙΠΘΘΙἅ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

ΠΧΥ. Τιοη 8 : εἷς τὸν αὐτόν. « Ὀϊοσοπθβ Ονηΐοιιβ, Ῥοβί 
γἱΐαγη Υἱγὶ}} βρὶγῖξα ἰγδηβαοίδῃη,, 56. Δριια ἴῃ 6 ΓῸ5 ΠυΘα6 
βία] ο5 οἵ ἱγῆργοθος οὐΐο μὰ θοιῈ ἰθϑίδίῃγ. --- 2, Γυμνήτην 
βίοτον, αἱ Τη1]165 Θχροαϊξι5., π6ο ἱπηροαϊπηθη 19 οπιιβέι8. » 
“αο. (Ροτ μΐο βομθάυ]α πὰ ὁχ Βοἰββοηδα δηΐϑ5.) --- 3 πήρα 
διπλόος Οοά., γο06 μία γΟΓβ.Ϊ 5. ροΥβουὶρίδ : διπλοῖς ΡΊΔη. 
-- 4 σχήπων Οοᾶ.; αἰΐογιπι ΡΊδη. -- ὅ. « Μίγὸ ἀϊοΐαμπι 
τάφου τοῦδ᾽ ἐκτὸς ἴτε, ΡΓῸ αὰοὸ Βαυὰ ἀυθία σοι δον ἰρϑᾶ 
Ροδίδο ΤυΔη15 Γοϑεϊ πὰ οϑέ βοῦὶρίο : ἀλλ᾽ ἀτραποῦ 
τῇ σδ᾽ ἐχτὸς ἴτ᾽ ἄφρονες, 60]]. Τ,Θοηἰ ἐδ γϑῦβιι ορ. 480, 2.» 
Ἡφοῖον. (οηῇ θη 15 φαᾶπη γογίτιϑ. ΓδΕονο βόησα ἀϊοίμμη, 
Όΐ ἐκτὸς βέλους, Θχίτα οοηβρδοίυτῃ (ὈΤΏΜ]1. 

ΠΧΥῚ. ΤΠ Πἃ : εἰς τὸν αὐτόν. ἴῃ ῬΊδΔη. 5'πη6 διιοίου 8 
ΠΟΙ ΪΠ6 οἵ ἴῃ ἄυο ἀϊβίϊομα αἰνίβαμπι. Ροθίω ποῆθῃ Βο- 
{Ὠϊυ5 βουῖρϑιὶ Ηοηθϑιδ, αὐυοα ὙΟΥῚ 5ἰ μα" Π τλπ τη. -- 1 δί- 
πλοὸον Οοᾶ. Θυῶ ἰδὲ δίπλαξ. « ΑΠπδοοΪυΠο5 οΥδίϊο, 
ἀασπιὶ ποιηϊηδίϊν: ἢ υ18 αἰβέ!οΠ γῦρο οαγοαπξ, Ὀϊοἰίο 
(1 ἥηρο Ογμηΐουμη [1 ἱπδίγυμ!ηθηΐα Τηοηβίγδηΐθιη. --- 
ἅ, ΒδΙΙΟΓ Ῥοβι το ῬΓΟΠΟΙΪ 8 Ροϑὲ δυο] πη. 51. ΟΠ] πνὰ- 
Οὔ5 ἴγ. 315 : τὸν σὲ Κροτωπιάδην. » “66. 

ΤΙΧΥΤΙ. Το Π]ᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. ϑδ΄η6 διιοίου 5 Ποιηΐη6 ἴῃ 
ῬΊδη. « ΟΥοΪ ρογεϊ ογοπὶ τοραΐ Ὀϊοσθηθθ. αὐ ᾿ἰρϑαπιὶ ΟΌΤὴ 
Θχίσαο ἱπηρο αἰ πη Θ ἢ ΟΓΊΠ 8. ΟΠΘΓῸ ἴῃ ΟΥΤΩΡᾶπ: γδοὶ- 
Ρἰαΐ. --- 2. Κνανέη, [ογγισίηποα,, Ὑἰναὶ!. ΖΕη. ΥἹ, 304 - 
ΘΔἀΘΙΠΠῸΘ Ὑ. 566. ὀχρυόεσσα, ἱ. 6. φριχτή, φοδερά ἴ 5ἷς 
δα. 1, αἱ ΟΥΟΙΙΒ 'ρ86 μυχὸς ὀχρνόεις ἃρ. ΑΡΟ]]. ἈΠ. Π, 
737.» Χ7α(. --- 3 ὀχρυόεσσα Ὀοᾶ. οἵ ΡΙδη.: ὀχριόεσσα ᾿ἰδυϊ 
δυϊάδ 'η γοῦθ,, 864 ἴῃ Βάρεις οοᾶ. ῬᾶΓ. Α ἁχρυόεσσα, ἄπο 
Δ|11 ἀκρυόεσσο., οα. Μοάϊο]. ἀχριόεσσα. ὕπᾷᾶα ἁ χρυόεσσα, 
αὐυοα ρῥγωβίαγο ἰυαϊοαΐ Μοϊποκίυβ ἡ. 124 οἵ, αἱ νἱἀ δίων, 
Φδοοθδίυβ ἰπ ποίΐ. τη88.., δαοίουἐΐθιη παποίβοϊξιν, --- 
4 ἀποφθίμενον Οοἄοχ οἱ δι δ5 915; ϑουγαΐ Μοίηεὶς.: ἀπο- 
φθιμένων ῬΙαῃ., φαοα ρΡοϑὲ Βγαποκίυση 9005. ἴῃ ποβίτο 
ΘΧΘΙΙΡΙῸ τοοθρὶβ, ἃ βρίθεται ΡΕΠάΘη5 ; οἱ Ποὺ ΑἸΟ ἴδ 16- 
δῖ556 Δρρᾶγοί : υ. 6Ρ. 864. υδῦϑιι 3. --- ὅ πήρα ΡΊδη. Τῃ 
τηᾶτε. Οοα. ο᾽οββἃ : τί σημαίνει ὄλπ᾽η; λίκυθος (ϑἰοὺ ἤγουν 
λαγύνιον. ---- ὁ φθιμένους ΡΙδη.:; φθιμένοσ Οοά., 5 ροΥΡοΒίίο 
τ ὩΠΠΙη20 5} (φθιμένοις). --- 7 ἐπεπάσμεθα Οοά.; ἐπε- 
πάμμεθα ῬΙδη., « τξγθΤησπ6 90 τηθίνὶ Ἰρηονδηΐξίαμη, φυοᾶ 
Βα] τ Πὶ δϑΐ ἰη ἐπεπάμεθα 80. ϑυϊάαμι. » Χας. Τυϊο Ῥ0]85- 
56 ηἾπ5 ἴῃ Οοαΐοα Ἰοσὶξ ταῦθ᾽ ὅσα. ΑΡ. ϑυϊάδπη πάνθ᾽ 5ῖπε 
γᾶΓ. --- 8 λεῖπον ῬΊδΔη.: ΠΠπἃ οἕίδῃῃ δυϊά. 

ἩΧΥ͂ΠΙ. Τιοτηρηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Διογένην. “Ὅτι Διογένης 

ὁ χύων Σινωπεὺς ἦν " ἐγένετο δὲ μαθητὴς Κράτητος τοῦ Θη- 
θαίου. δῖη6. διαοίου δ πουηἶπο ἐπ ΡΊαη. ἘΧΡΓΘΒΒΏΤΩ 6. (ΔΥ- 
Τηΐη0 ρΡγοραρηΐο. --- 3. Εἴδωλα χαμόντων ποίὰᾷ 6χ ἨΟΙΊΘΙῸ 
Οἀ. Δ, 475. --- δ. « ᾽Ὄλπην, Υἱὰδ ποί. δὰ δρίρυ. ργϑοδϑα. 
[ᾳυ ΘχοὶαϊἘ ]. » Β. 1ῃ σχίπωνο: οοαά, ἴδ οοηβοηίπηΐ., 
- 8. Οοᾶ. ἴπ Τηδγδ. : ἕως ὧδε τὰ εἰς Διογένην ἐπιγράμματα. 

ΠΧ1Χ. Ποιημηῆᾶ : εἰς ᾿Αρχίλοχον, Πάριον ποιητήν. Δα 
Οογθοσιπὶ, αὖ ΑΓΟΙ ΠΟΙ ατὴ οανοθδξ. --- 1. « Ηἶπο δ 1688 : 
δειμαλέος... ὁ δειλίας καὶ φόδου ἐμποιητιχός.» Β. --- 8. Θυ- 
μὸν ἰάμδων.,, πΠᾶπὶ 

ΑΤΟΒΙΟΟΙ ἢ ῬΓΟΡΓΙΟ γα} 168 ἀυτηαν} ἰάηρο,, 

οἵ Ἰδγη 18 ἐγ αν ταθΐθ5 ροοίῷ. --- 4. « Τιχτόμενον στόμα- 
τος, αὖ αἰοιζαγ φῦναί τινος. --- α τρισσὰς ΒιαποΟΝί 5 ΘΧχ ο0- 
ἀἴε6 7δηὶ 1,ἀβοδι}8. οἵ ργογοοδηβ δὰ 6ρ. 71, 4. Αἴ ἴῃ α] δας 
ΞΘ ΡΘΠΌΤΊΘΓΟ αἰβουθρδηΐ βου ρίογοβ, νυ. Βαγ]. Ὀϊοΐ. νυ. 47- 
οἸνϊοοῖνιι5, ποῖ. Ὁ: πο αἰ] οῦτη ΘΧΡΡοββὶξ Δυ]δηϊ8, 
804 ΔΙ[ατ αιδηάδηη, οὐἠιι8 Θρ᾿ σγατηπηᾶ ΡΟ .» Χο. Ναῦς 
μία 651 Ποὺ Ἰούο εἷς χαὶ ὁ αὐτὸς πλοῦς. ἱ 

ΤΙΧΧ,, ΤΟ Π]Π)ᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Αρχίλοχον. Ἰέθπι δᾷ σεῖθο- 
ΓΕΠῚ. --- 1. « Ηἰπο βυϊᾷαϑ : βέρεθρον -“ βάθος. Εχ γοῖϑιι 3 
ἸΔοπὶ : ἀλυσχάζειν... ἐκκλίνειν, φεύγειν.» Δ. -- 2. Τρισσέ, 
ἀαΡΡΘ ἔποθ 8. --α ἀ φλέγμα Οοᾶοχ, ἱπ 4ιὸ ἃ δοιγϑοΐογο 
ΒΕ βου ρέυπι γρ. φθέγμα, φυοᾶ ργαίον ΡΊδη. ϑυϊᾶαβ μαθοῖ 
ἴῃ ᾿Αλυσχάζειν οἵ ἰη Λυχαμόιάδες, β56ἃ ἢεθο φἴοδδα ἀθοϑί Ὁ 
ἈΠ Ια 551Π}18. ΠΠΡΪ8. « 59 μι αἶψιιδ ὑδηθηη, ἂδ 56 
ΤΏ016 Υἱγιυ]θηΐο Ηογαΐ. ϑαΐ. 1, 7 ἰηἰξ. Οαία]}. ΧΤΙΓΥ͂, 11. 
ογαϊϊοηοηι ἵηι Αηἰλιιηὶ μοἐ ον θην Ρίθηαηι υϑηθηὶ θὲ ρ6- 
δἰϊϊ οι ϊα», --- 6. Β᾽ΠΏ ΠΟ ἐπεσδόλον ἦχον ἀοιδῆς δδιτηΐπᾷ 
βαίνυϊοδ ΔΡρΟΙ δ Αραΐῃΐαβ ΤΥ, ορ. 3, 128. 6 Ασομ] οι ο 
ΔΙΟΠΥΤΉΙΙΒ ΙΧ, 6Ρ. 185 : ἠχήεντες ἴαμθοι, θυμοῦ χαὶ φοθερῆς 
ἰὸς ἐπεσδολίης. ΑΡ. Ἠοτηθγιη 1]. Β, 275, ΤἼΗΘΥβι θη λωθη- 
τῆρα ἐπεσδόλον ΔρΡρΟΙΪδί ρορυ]υ8. » Χας. 

1ΧΧΙ. ΤοπἸπ)ᾶἃ : εἰς τὸν αὐτὸν Ἁρχίλοχον τὸν Πάριον. 
ποιητήν. 516 ΔΙΟΙΟΥΙΒ ΠΟΙΠΪΠ6 πῃ Ρ͵ΔΠ. « 1π ἔπχηυ] τη ΑἿ- 
ΟἸΠΟΟΝΐ, ἀθ οὐ] α5. τοῦθ Ὑθίθγα πη ἸΟθῸ8. ΘΟἸ οὶ! 1160 6]. 
ΑΥΤΟΝ]. Ρ. 43 5664. ΠΙῸπι ἑυμηα]πὶ παραπόντιον [ιἶ556., 
ΠΟΙ ῥγείθγρα ἰγδαϊαϊξ, -- 1 μιχρὴν Οοά., ουϊ σογγθοΐουν 
ΒΌΡΘΓΡΟΒΟΪ : γρ. πιχρὴν, υἱ ΡΊΔη. : ἵπ 400 Θρ ΓΠπΠϑίο δβί 
ῬΙΓΟΙρβίβ. ---ς ὃ χινήσεις ΡΙδη. Σφῆχες, τδ5ρᾶ:, ἵν [8 0116 σο- 
ΠῸ8., ἴῃ ἔαστηυϊο ἀθιποῖ! ἀηϊμηυτη βρη ποδηΐ, υἱ 160 ἴῃ 
Τιοοηίαςρ, Ἰυβοϊηϊα ἴῃ ΟΡ ΟΟ] 8. ἕυτηαϊο. Οοπῇ, ἱπίγα ΘΡ. 
405 οἵ 408. ΟΡνονβαθαΐυν μορίῳ Ἰοοὰβ ΠΙδᾶ. Π, 269 : 

ὐὐὐσφήχεσσιν ἐοιχότες ἐξεχέοντο... 
τοὺς εἴπερ παρά τίς τε κιὼ ν ἄνθρωπος ὁδίτης 
χινήσῃ ἀέχων, οἱ δ᾽ ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες, 
πρόσσω πᾶς πέτεται, χαὶ ἀμύνει οἷς τεχέεσσι. » 760. 

ΠΧΧΤ]. Το πηπὴᾶ : εἰς ᾿Επίχουρον καὶ Θεμιστοχλέα. « Β6- 
οορίαπι ἱπέον Μοπδηᾶγοα ἃ Μοϊμδκῖο Ρ. 2399. ὈἱΤογαθθ, οἵ 
ΤὨΘΙηἰβίοοϊοβ. οἱ ἘΡΙ αγιι8, ογδηΐ πᾶτρὸς Νεοχλέους, ΡΙαΐ. 
6. 1. Ῥίοσ. 1... Χ, 1, δὰ ααθπὶ Π00 Θρ ργδιηγηδίθ τ15115 δδξ 
Μοηδρίυ8. --- 1. ΘΙ τ] πὴ: Χαίρετε, Νεοχλείδα, δίδ. Εἰ 
οὐἱξ Νεοχλείδα {ΓΞ Π Ραμ. { Βίσγαδηάσγη ραΐο Χαῖρε δίδυ- 
μον γένος, ὦ Νεοχλείδα. ΒοίΠ᾽ι5 ΒΟΥ θοθαΐ Νεοχλειδᾶν. 106 
ὧν ὁ μὲν ὑμῶν οὐηἴ, ποῖ. δᾶ ΧΙ, 6Ρ. {18,3.» 8. Δα φυοᾶ 
ΟΔΙ πη ΟΠ} ορὶρυατητηᾶ ΡΠ] ΟΡ Πιΐδ ΘΧ ΘΙ 15. ἤση0 Ρ]Θοηᾶ- 
βηαπῃ ΠΠ ϑίγαν!ἐ αὐ Πΐηρ. Αἰἰπιδᾶν. οὐτξ. ἴῃ ΟΔΠ πὶ. ορῖ- 
συν. Ρ. 19 564. .αο. -- ἃ ῥύσάτ᾽ δδ᾽ Οοᾶ.: αἰΐογιση ῬΊΔη.. 

ΤΙ ΧΧΙΠ. Τιοηηπ)ᾶ : εἰς Θεμιστοχλέα. ἴῃ πηδΥρίηθ : ἕτε- 
ρον, υἱ ρ]οββαίοῦ ἤὰπο ΤἼριηϊβίοοϊ οι μδἰλἶβ86. υἱάθαίαν 
ἀἰνθύβαχη ἃ 60 4ᾳθιη οΟἸθὈγαΐ ἀἰβέϊο μοι ργοοάθηϑ. (167- 
Ἠϊαγῖοο ᾿ΠΒΟΥ ἊΣ ορὶρταιηπιᾶ ἃρΡ. ΡῬίδῃ. οἵ ἴπ οοᾶϊοα 
Οοπίδηςζιηὶ 1,50 Αγ }8 ἂρ. [τἰατί. Ὀϊρηθχ ΤΠΘΙ βίο ο16 τηο- 
πυϊηθηΐατα ΡΓΟΡΟΗΪ; Θδιηΐπιιβ (4 ᾳΘτὴ π΄ 8 ὙΘΥ 1 θ118 ΠΟΠ- 
Β.]Π]οῦυμη Ποᾶϊα Ροθίδυιπι ἀ Θ᾽ Γατηθηΐα βθοίαυὶ αἰ ΘΥ8, 
Οὐ βουὴ ΘΟ ΟῚ β8πηα ῬΏΠΙρΡΡΙ ΤΊ 6584]. ἰηἴνἃ 6Ρ. 237). 
ΤἬΘΙηἰβίοοϊοϑ Ἰοαυϊαγ. --α 1 ταύτᾳ ΡΙὰη. --- 2 βαρθαριχὰ 
οἱ ναυφθορίης Οοἅ., 5 ροΓροβίίο α. Δούρατα πᾶγο65 ἀἰοῖί ἴῃ 
Ρυρηῖβ οοηΐτα ὈΔΥθᾶΓΟΒ,, βγη Ῥγ βου πὶ, ἔ"δοΐδ8. -- 
0. « Σμιχροῖς. Ἀοϑροοία,, Ρυΐο, δὰ γϑῦθὰ ΤΠΟΥ Ἰα 151, 
138, 4αΐ πατγαΐ ΤἼΘΠ βίο 5. οϑϑᾶ χομισθῆναι οἴχαδε χαὶ 
τεθῆναι χρύφα ᾿Αθηναίων ἐν τῇ ᾿Αττιχῇ.» Β. 

ἘΧΧΙΨ. Πορηλὰ : εἰς τὸν αὐτόν. Ὅτ: Θεμιστοχλῆς ἐν Μα- 
γνησίᾳ τέθαπται! τῇ πρὸς Μαιάνδρῳ. 1η ῬΙδπ. ᾿πδουρίυμα ᾿ς 
τοῦ αὐτοῦ, ἰὰ οε[ σογηιαπίοϊ; ἴῃ οοα. 1,850. ΘΠ Ργῶθοθ- 
ἀρπΐα δρ. ᾿πποίαιη. --τ 1 εἴσατο Οοά. εἴ ΡΙδη., ᾿ἀομηψαθ ᾿ 
χενὸν ἠρίον, φυσᾷ 0}10 πηοᾶο ΘΟΠΟΙ Παρ Ροΐοϑί ουμὴ 15... 
4ὰῷ βοααπηΐαν, ὀθνείην ὑπέδυ χθόνα. 9ΤΔ0ΟΡ8. ἴπ ποίί. 
Πη88. : « γι4. δ5ϊπίοηϊδβ. δα Ρ]υΐ. ὙἹΕ. ΤΠοΙηΪβέ. Ρ. 204. 
Ἐογί. ξένον. » Ουοᾶ Βαυᾶ ἀμυρίο βουῖρϑὶς Ὀιοάογιδ, Θυῖ 

Ἰσμογανὶξ δαΐ αἰδβιπιυ]ανῖξ ἰἌτηδπὶ 46 οἰ που ῖθιι8 υἱγί ΑἴΒ6- 
Π85 ἐγδηϑ᾽ 8118 Ρ. Τλπο, 1. ὁ. οἵ ΡΙαίδνοῃ, ὁ. 32, ἴΐομα αὐ 



ΔΨ Ύ ΡΟ, ὩΨΎψΦΠΡΠ τ Ὁ 

ΙΝ ΟΑΡΌΥ ΥἹΣ 

ΔΕ ΟΡ  σγατημπαίαυ!! ἰηῦγὰ ορ. 235, 236, 237. ΟἸΪπὶ 686. 
ο φοπίοοογαΐ χαλὸν ἠρίον, δἀάθῃβ : « Οτοίϊιβ, αἱ νοΐ 
Οφϊο, [οτίαβϑ6 χαχὸν Ὑ6] 5:1η116 δ ΝΣ » Μοχ Ἐ 76, 

2 :ξείν Μέμφις ἔχρυψε τάφῳ» εἴ ὃ 101. --- 2 ὅτ᾽ ΡΊΙδη., 
ἩΣΉΩΣΣ οὔπῃ Βοῖββ. οἵ Βοίῃϊο; ὁ τ᾽ σοᾶοχ; οἀθραΐαν 
ὅ τ᾽, ἃ Βγυποκῖο ὁ δ΄. --- 4. 510 παραφράζει ΦΔροΒδίαβ : Θὰ 

: ΤοΛΊΟΓΕΒ δππι υἱεία!οα βΒηΐξ, 60 ΤῊϊπογᾶ 68 ῬΓίοιηΐα 5θααΐ 
 ΒοἸθηξ. 

Ὁ ιτΑΧΥ. Τιϑητηᾶ : εἰς Στησίχορον. --- ( στασίχ. (οά., 
Ο βαρογροβίίο ἃ οουγθοίοτα : Στησίχ. ΡΙδη. οἴ ϑαυϊά. « Ηἶπὸ 
 βυϊάδβ : ζαπληθές “ ἄμετρον, ἄπειρον. » Β. Ουἱ Ἰΐετη υἱ Οοὰ. 
 ρΕ ΡΙδη. ἀμέτρητον. « Νοοοββαγία 6586. υἱάθίῃν ΒΓαΠΟΚΙΙ 
ριπδηδίϊο. ἀμετρήτου. πα ϊοαΐ μος Θρ᾿ θέοη τη] πα ποι 
᾿ ρδυτηΐπαπη 5.θβιομοῦὶ, {θα ϑυϊάαβ ΧΧΎΤ ΠΠΡγο5 το ψυΐ556 
μδῖτγαΐ. » 766. ---  χτάνας Οοᾶοχ. δυϊάαβ : 5065] πογυτῃ ἢ 

᾿ φασὶν ἐλθεῖν εἰς Κατάνην χἀχεῖ τελευτῆσαι, χαὶ ταφῆναι πρὸ 
πῆς πύλης ἥτις ἐξ αὐτοῦ Στησιχόρειος προσαγορεύεται. Ὠ6 
᾿ αἰθαλόεν δάπεδον Υ. ϑίγαθοη. ΥἹ, Ρ. 369. -- 3 πυθαγόρον 

᾿ (ϑὈΡθΓροβίίο εω) φυσιχὴν (ϑαρογροδίίο ὰ) Οοά.: Πυθαγόρεω 
φυσιχὰν ΡΊΔη. Ὑοἴοτο5 ϑ.οβιΟΠΟΓῸ ΠῚ ΟἸΙῚ Ἠομοτο Θοπιρᾶ- 
ταραηΐ. Ουϊηῖ!. Χ, 1, 5 62 : δὲ ἐδηεδδϑέ ηιοάμηιν, υἱά6- 
ἔνι «-εϊατγὶ Ῥγοχίνηις Ποπιδγι ροίιι556. ---- ὦ ἐν ον. 
ΡΙδη.: ὠχήσατο Οοά. 

ΠΧΧΥῚ. Ιϑπια : εἰς Φιλόχριτον, Διοσχορου (516). 

« ΡΕΠΟοοΥ 5 ὁχ πιογοδίογο ἃρτίςοϊα δοΐαβ, φυσπι ἀἴθπη 
Οὐ ῖββθξ, Ῥγορο ΜΡ ἴῃ 5Θρα]ἕι8 ογαΐ. Τθὶ Νης ὁχυη- 
ἄδη οἷκπ5 Τυσηυϊαται δυογίξ, αὐ φαΐ Υἱγὰβ τπᾶγὸ οὐϊασοταΐ, 
τηογίαβ Ὡδα ΓΑρΊ ΌΤη (δοῖϑϑα υἱἀογρέαγ. » 7αο. --- 2 ξείνη 
Ρίδη., Ξοα αἰΐδνο ἴΙοοὸ (πάγῃ Ὀἷ5 ὀχ θθξ.) ξείνῳ. --- 3 νείλον 

ὃ πολὺς Οοά., ΔἰξογΌτη ΡΊΔη. --- 4 ἀπημφίασεν ΡΙδη. 

ς ΚΧΧΥΙΙ. Τϑιηπιὰ : εἰς Σιμωνίδην Σιμωνίδου. 1π 50} 6- 
τίου ΤηδσῖπΘ Ρασίηδ : Σιμωνίδης εὑρὼν νεχρὸν ἐν νήσῳ τινὶ 
θάψας ἐπέγραψεν - Οἱ μὲν ἐμὲ... (4υοᾶ ορίστδΙητηᾶ Ἰοοὶ- 
ἴων ἰηίγα ἢ. 516)" ὁ ταφεὶς νεχρὸς ἐπιφανεὶς τῷ Σιμωνίδη 
ἐχώλυσε πλεῖν " διὸ τῶν συμπλεόντων μὴ πεισθέντων, αὐτὸς 
μείνας σώζεται, χαὶ ἐπιγράφει τόδε τὸ ἐλεγεῖον τῷ τάφῳ" 
Οὗτος ὅ... Ἑδπάοπι Γαπὶ πᾶγδΐ 560]. Αὐ 5.158. θ᾿, 201 
Ἐτοιηπι,, Ρ. 533 Πιπάογί., οχ δοάιθ, ψαδιη 8} ᾿ἰΡΒΌΓΩ 

᾿ Ατιβεάθιη δαοσίογθπι οἰΐδηβ, Ὑζοίζοβ Ηἰβέ. 1, ἢϊβί, 94, 
Υ. 626 5664.. υἴθγαιθ ποβίγαμι Θρ στϑιηγηᾶ δἰ ἴργθηβ., βαΐβ 
δαΐοηι Ὑϑυ 5. βϑηΐθηϊδτη ἱπάϊοϑηβ 1ἰδαπῖι5 Διηγήμασι 
Υ0]. 1Υ̓́, Ῥ. 1101 Β., Τατγοηΐὶ τϑτὰ δοοϊ 556 ρογῃθοῖ, Μ6- 
ογαπξ οἰίδτη Οἴσογο Πδ αἰνιπαίϊοπθ 1, 27: Π, 66: Ὑῖου. 
Μαχ. 1, 7, οχξ. 3. --- ̓ἰ σιμωνίδου (οᾶ., αἰΐογαχη 5.680}. οἱ 
ὙτζεῖΐΖ. --- 2 τεθνητὼς, ἰῃ σίοβδβᾶ τεθνειὼς (4. Τ)οῖηα6 5680]. 
εἴ Τὰ. ζῶντι παρέσχε, φιυοα γόγύτῃ υἱάἀ δέῃ. « 1)6 δ] ἰβίοπθ 

᾿πΐογθ ἴῃ ἀδίνο νυ. 5846. Ρ. 96 οἵ ΒΌΌΚΒ. Νοίξ. οὐ. 
ΡΙηά. μΡ. 394. ΝΟΡῚ5 ἀρὰ ορίϊμηος ρΡοθίαβ ἔπη ἀθιηΌτη 
Θά ϊ « 5οῖθγθ, βὶ ἀςοθᾶδί δέου ἀδέϊνιιβ, ππᾶθ οαυθαίαγ 6γ- 
ΤῸΓ, βίδξ βοηΐθηζί. » δομβποιαοιρῖη. 5ἴτη. Ρ. 171. 

ΤΧΧΥΎΠΙῚ. Τιϑιηπηᾶ : εἰς Ἐρατοσθένη {-νὴην Βοῖΐδ8., ἰογξ. 
ΘΧ ΔΡοδγ. Ῥᾶγ.). ΟΥγθηεθιιβ ΑἸΘχ Πα γῖδ8 ΞΘρΕΪ 5. « ὙἹά6 
Ἐταϊοβίμοηϊοα Βογηπαγαγὶ Ρ. ΧΙΠ.» Β. --- 1. Ἐταξοβίμο- 
Π65 Υἱΐϑτη Ῥγοάυχ!ς ἰΐγα δηηππ οοἰοσθβίγηστν δὲ βθοῦη- 
ἄσπι. --- 4 μαινὰς ἐπ᾽ ἀτρύτων ἐχτὸς Οοά. εἴ Ρίδη., ἴῃ ᾳυϊ- 
ΕΤΕῚ ΔΟΥΓΕΡ ἰ55ἰπηΐς5 μαῖά σ᾽ ΕἸάϊΚΙα5, πατρῴων Βιμποκίαβ, 
ἐντὸς ΒΟΔΙΙΘΟΓ. --- 6. « Νοὴ τηυξδηάιτη Ἀγλαοῦ [ 56 οὐδ. 
εἴ δυϊά. 1 υἴδυτη δϑέ ἴῃ ᾿Αγλάου. 5:8} 6 ΠοΙηΐπὰ ᾿ΓΟρΓία ΠΟΙ: 
τοίγαμιπέ δοοθηΐμμη. » Β. Ἠθοκθϑυῦιβ οογγροθδξ φίλον, 5οἃ 
Ῥοξβίθα γϑθοῖββθ υἱαδίμπσ, θυγοτ ἰηίθ]]θεΐο. 

ἘΧΧΙΧ, Ποιημᾶ : εἰς Ἡράχλειτον τὸν Ἐφέσιον, τὸν σο- 
φὸν, τὸν ἀγέλαστον. Νόη τΥἱάογὶ ΜΕΙΘαρτί 6886 Ποῦ ΟΔΓΊΘἢ 
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δηϊτηδανου το 5 Ρ. [34., ἀββοηξοηΐα Μοίπθκῖο Ρ. 174, 
4] ἀϊαϊοροτη ἴηθϑδθ υἱαϊξ, οἵ ἀπέθ εὰπη Βοϊββοηδαϊιβ δὰ 
ΕΌΠΔΡ. Ρ. 241. Βθεΐθ δυΐδιη βίδἔιἶββο μαΐο υἱγαπι ἀοοσξιτι 
ἴῃ Ἐρδοπιθν. αοίμι. 1799, η. 30 (80. 7146. δὰ Απδὶ]. ἔ. ΧΗ, 
Ρ. 385) οορ!δηάδηη 6586 Ηδγδο ϊ βἰδίσϑιη τηϊπδοὶ σοβία 
οἰποίδιη., ἱπ ἔστη]ο Ροβίΐαμη, δχ ἰησθηΐο ΡΠ οβορμὶ 1ο- 
φαυθηΐθιη Θχρόποῖθ 4πθ πὶ ΤΟργΓεθϑθηΐθέ. ΝΟ 51η6 ἰχομΐα. 
τοβροπᾶδξ Ποβρθβ. 5864. τη} 15. αἰ ΠΟ ΔΕ ιι5. ἱπηροαϊξιιην 
Ῥοθιηδίϊοῃ. --- 1 ὥνθρωπ᾽ (οά., φυοὰ 5Ξογναΐ 586.. Γοπϊσιιι 
ΡΒΠΟβορ απ ἰοηΐσα Ἰοαὶ οχἰβεϊπιδη8., 56 ἰπ Γο ψαΐβ ἀο- 
Τῇοδθ δ ΘΟΙΏΤΉΠΠ68. [ὈΥΤΩΡ ἴδ ΡΙῸγ685 υδτη ἰοηΐςο. 
ΑΡορτ. Ρδγ. ἄνθρωπ᾽, ΒΓυποκ. ὥνθρωφ᾽. « Β6Π6 μοῦνος ἀνευ- 
ρών, πη ογαΐ Ηδγδοὶ 8 αὐτοδίδαχτος χαὶ ὑπερήφανος, 
ίοσ. Γ,.. ΙΧ. 5, οἵ Μοπᾶρ. Ρ. 387.» ὕησον. Βοιϊίγ, Ὁ. 35. 
-- 2 φαμὶ τά γ᾽ ἐς 7Δοοθδῖι5 δα Απαϊθοΐα δὲ Ηροκογαβ : 
Οοάοχ τὰ δ᾽ ἐς. ῬεγΡΟΓΔΠῚ .86. ἴῃ Ῥα]αϊπᾶ Ἰαησοθαΐ ἀνευρὼν 
φημί. Οοάδθχ χρέσσονα (ουἱϊ σοΥΓΘοΐοΥ Βαρογροβαϊέ εἰ ) χαὶ. 
σοφίης. « οο Ὁἱϊεῖξ : Ἐὰ 41ιὼ Ραΐγδθ ἐδιιβᾶ ἴδοϊ, τηδίογα 
6586 αἷο οἱ ργεβίδηξογα {υδιη βαρ θη πὶ Τηθ δ. » «766. 
δὰ Αηδὶ. Ἑογΐ. σοφίας. --- 3 τεχέων (ἃ ΡΓ. Πη.: τοχέων ἃ 
οοΥγθοΐοτγ ) ἀσίως ξένε Οοᾶδχ; ἴῃ “4υϊθιβ τοχέων ΟΓΊΗἑ 0. 
ἰοποπάσπη., αΐρρα οοπῆτγτηδίυτη γοςθ θρεψάμενοι Ξοαασπέϊ 
Υογϑιι, ουὐἱυγοοὶ, ηἰδὶ τοχέων γε θββίββοί, ἰοοὰβ πυ]1 05. 
ογαΐ. Οὐοᾶ Ξοηβὶξ οἰϊδτη Ηθοκθγιιβ, ἀρίθ σοτηρᾶγδηβ Θρ. 
408, 8 : θυμὸς Ἱππώναχτος ὃ χαὶ τοχέων χαταδαύξας, εοἔ 5ἷς 
αἰξρυΐδηβ : « ΝΊΠΙΙ τηΐγατη δὲ δα υθγθίυτη λάξ 5ἰσηϊ οδίῖϊο- 
65 δοζορίββθ, ἃ Ῥγοργία αἴγογβαβ χυϊάθπι, βοᾷ δἰῇηθϑ 
ἀλη τηᾶχίπηθ,, βιερογϑία, [αϑίτι5 εἴ [ογοσία:. (αἱ δἄγον- 
Ῥῖο 81 σοηϊξίντιβ τϑοΐθ ᾿πποὶ ροϑϑὶξ, ἰάοπθα βϑηΐθηξία οϑβί - 
διερογῦο τοδὶ ἵτι ραγθη65 ασἐφΉ.5, ἱπιρτγοῦος οἶνος αἴϊα- 
ἰγανῖ. » Ὅδ βϑηΐθηξα τϑοΐθ, βορὰ ἴπ ἀσίωι Ἰαΐοτο υἱάρἔυν. 
ὑπδ σοηϊτίγιιβ Ῥοπᾶραΐ. 9ᾶ 005. ᾿Ασία νοὶ Ἀσίῃ, Βγαπο- 
Κἰπβ χοτέων ᾿Ασίᾳ, Βεϊδκίι58 ἀστῶν, 404 ἃ τη] Ἐϊ5 ρτορα- 
ἔσπη. Βοΐίββομ. στη ϑομποίαθγο λὰξ γὰρ χαὶ ( ἀεὶ 786.) πα- 
τέων. ΗδΥΙΙΔΠΗΙ5 λὰξ γὰρ κχαππατέων ἀστῶν οἴο., φποά 
Ροβίθα τϑεθρὶξ Ἠθοκοῦυβ, ἀθ ὑλαχτεῖν σἼΠ δοουβδίϊνο. 
αἰΐδηβ « ΡΠΙΠ]οβίν. ὙἹῈὲ. Βορῃ. 1, 19,2 : παῦσαι ὑλαχτῶν με΄ 
Ῥροηκαρ. δὰ Ἠοναΐ. Ἐροά. Ρ. 463. » ὙΠοοδονγίααϑ 6ρ. 
479 Ηογδοϊϊξιμ νούδΐ θεῖον ὑλαχήτη» δήμου χύνα, Βοίῃ. : 

« Δύσφρονας, ηἠϊαϊδδαπος, δἐπρί(05. » ῬΥεοίογθο οοπ͵θοΐαγαθ 
᾿πηργ ΔΙ ΟΓ 5: Μοίπθκίδηδιη ἱπίθγ 8 ΡΡοπο. --- 4 χάρις 
Οοά. [ἢ ΠηΔΓΘΙΠΘ ζτ (ζήτει) « 4 5[ρ1α δ οἰ ββίοπϑϑ ἱπέογ- 
ἄυτη οἵ Ἰοσδ οὉ ἀδργαγαΐδιη βογὶρίαγατη οθβοῦγα ἱπαϊοδη- 
ζὰγ. Ἐδοῖ]6 δά άποαν οἵ Ροβέ πιης γϑγβτη αἰβίϊοποη ἰηΐογ- 
οἰάϊπβ6 δαί βι! μη 6Πη). » 7.6. Τιᾶσαπα π0}14, 5ὶ μοβρί ἔθ ἢΐς 
τοβροπαθηΐομ δια ϊὰ5 : δρίοπαϊα τοῖο τοϊαία σγαίϊα ἐΐδ 
γιὲ ἰ6 οαἀμεοατιπί ! δ « ἰνίθιιβ Ἠδγδο», φαοᾶ Μεῖ- 
π6 κ. γοϊορθαΐ, θρεψάμενοι ᾿πέ6 }ΠΠσὶ πο Ρο556 οβέθπαϊξ Ηθο- 
Κογιιβ, φοΥτρίδη αυϊάθιη συόοθτη αἰ βεμηδηβ δὲ 5ῖς 
ΒΟΙΙΌΘῺΒ : 

λὰξ γὰρ χαππατέων ἀστῶν, ξένε, δύσφρονας ἄνδρας 
ὑλάχτευν λαμπρὰ, θρυψαμένοισι βαρύς, 

γαπᾶ., υἵ οχἰβέ πιο, ΒδγοἸδί0Π6. --- ὅ. « 5 θ᾽ξεθ τηΐηδθ, οὐχ 
ἀπ᾽ ἐμεῦ ; δστοσίῖθ ἴῃ ῬΏΠΟΒΟΡΝΪ Ρουβοπδηη ἀυδαταηξ, ἀαΐ, 
πιουΐθιιβ Βί ΗΠ πηι5 Γαΐῖπβ6 υἱάδέαν Τιπιοηΐ, 46 4ὰ0 ΟΔΠ- 
τοῦθ ἱπίγα ΘΡ. 318 : Σ 

Μὴ χαίρειν εἴπῃς με, καχὸν χέαρ, ἀλλὰ πάρελθε" 
ἶσον ἐμοὶ χαίρεεν ἐστὶ τὸ μή σε πελᾶν. » 

Ἡφεἶ;. Ουἱ οὰπὶ βαααθηΐξθιβ οοτηραγαΐ προ] η ἔν, ἷπο. 
4 : Μὴ τρηχὺς ἴσθι. Ῥοϑὲ τρηχὺς Οοαοχ ἐπεὶ τάχα χαὶ σύ. 
Βοοΐθ 792}8400}0}8. χαὶ σύ, 864 ἐπεὶ ποη ἀδθοθαΐξ τηπΐδγα ἱπ 

. υοὰ ἱποβῖ ἰπ οὐχ ἀπ᾽ ἐμοῦ : οἵ ἀ6Ὀ}Π15 Φαδτ ἐπεί, 
φιῖρρο... φώς Ἠδγδοο ἐπθαθηᾶα ἐαπὶ δοκογο,, ποῖ: 
ΒοΒρ" οὐτὴ Βοῖβ5. οἵ Μοίποκ. -- 6 πάτρας (οα., ποη πά- 
τοῆς, ααοα ποθὴ τοοΐα Ρ] ΘΓ 6 5ΘΡαυΓὰ νἱἀδηΐαν ἃ τρηχύ- 



ἀθ8 

τερον, οἰΐδιη Ἠδοκοιιβ, 
« ἴα Ἰιοδῖ Ερθθθ0 ποὸη οὐ πη πι8, [οΥἔα586. σγαν!ογὰ δἰ πὶ 
τηδ]οαϊοία δα 65 115 Τα θιι5. Ὑἱγιι8 Οἶγ68 Ἰδοοβϑῖν. » Μοίηθ- 
κἰὰβ ἀθηΐψαθ τοΐιπὶ ΘρΙ σγδτημηῆᾶ δῖ. οοηβῃϊξαρθαϊ ᾿. 172 
566. : 

α. ΓὯνθρωπ᾽, Ἡ ράχλειτος ἐγὼ σοφὰ μοῦνος ἀνευρών. 
β. Φηυΐ. α. Τὰ δ᾽ ἐς πάτρην χρέσσονα χαὶ σοφίης. 

β. Πάξ. α. Παρὰ καιρὸν ἱτέων ἀστῶν, ξένε, δύσφρονας ἄνδρας 
ὑλάχτευν. β. Λαμπρὰ θρεψαμένοισι χάρις. 

α. Οὐχ ἀπ' ἐμεῦ; β. Μὴ τρηχύς᾽ ἐπεὶ τάχα χαὶ σύ τι πεύσῃ 
τρηχύτερον πάτρης --- χαῖρε σὺ δ᾽ --- ἐξ Ἐφέσον, 

ὙΟΥΒῈ δ ΘΟ] Οἴδ5. πείσῃ : « ΜΙΠΔΙῚ υἱάθίυν ἤοβρο5 Ηρτἃ- 
ΟἸἸο γθυθπ πη ο886 Π6 Οϑϑᾶ 6]}0}8 οχ μαΐτϊα οὐ οἰδηΐν. » 

1 ΧΧΧ. Του : εἰς τὸν αὐτόν. Οὐχ ἁρμόσει τοῦτο εἰς τὸν 
᾿Ἐφέσιον φιλόσοφον. ΝΙΠηγατη ροθίδηη ΗΔ ΟΔΥ ΠΆΒΒΘΏΒ61) 
Ἠδγδοϊ πὶ, δἰ δὲ (ἈΠ ΠΙάγο πὶ, Ἰυρσοΐῖ οἵ οοορεαΐ ΟΔΙ πη - 
Ομ5., Ουὐπ15. τηθιηϊπογιηΐ οἰϊδτη ϑέγαρο ΧΙΥ͂, Ῥ. 656 οἱ 
Ῥίορ. 1. ὄ 1Χ, 17, Βἴο Θρ  σγδηηπηὰ ΠΟΒίΓΌΓΩ Δ ΓΘη8. « ἀΔ}}1015 
γουβῖθα5 τοααϊαϊξ ΤῈ 6 1}, Ῥτοῖ, δὰ ΟΠ] μὰ. Ρ. 29.» ΒΒ. - 
1 τίς σοᾶ.; δ᾽ ἐμὲ ἀρ. Ὀίοξ. --- 3 ἠέλιον ΑἸάϊη Ρίδη.; ἤέλιον 
λέδχη, Βοηἐ]οῖα5, Βεαποῖ.. οἱ Μρίποι. ΑἸέθγατη ἴῃ δ. οοᾶϊο8 
Ἰορσίϑ58 ΖΕ] ϊαπαμι ορβογγαΐ ὅδο., Ν. Α. ΥἹ, 58..: Βϑαρογἀοίθ8 
ὅτι τὸν μὲν ἥλιον ἐν ταῖς λέσχαις χαταδύειν ἄγουσι σχολὴν, 
οὖχ ἴσασι δὲ ὅσα ὄρνιθες. Νοίἰ5ϑἰπηῦτο δὲ ΥἹΟῚ ΠΠΔπυτη : 
ξῷ})Ὲ6 600 ἴοηισος σανί απο ριιογιην ἡϊεηλῖγὶ Ὧ16 σοπ ἀοΥ6 
δοῖος, ἘΘΙ. ΙΧ, 51. Βοῖββ.: « 5680]. Δ δοῖι.: Δίωνος τοῦ 
Χρυσοστόμονυ ἐν Διογένει α (ογαΐ. Χ, Ρ. 302) « συγχωρῶ, 
« ἔφη, ὦ Διόγενες᾽ ἀλλὰ χαταδύεις τὸν ἥλιον περὶ πάντων 
'« ἐρωτῶν, Καὶ πότερον, ἔνη , ἄμεινον ἀκούσαντα ὧν χρὴ κα- 
« ταδῦσαι τὸν ἥλιον ἢ βαδίζοντα μάτην. Ὑἰά6. αυδὸ ποίαγὶ 
δα ΟΔ]ΠἸ πη ἢ. Ρ. 182. » --- 4 ἁλιχαρνασεῦ ρἃ. ρτίπς. Ρ]Δη., 
Ῥίοσ. --- 5. ̓ληδόνες, οἱοσίαοα ογπλπα ἩθυΔΟΙἰ. --- ὁ ἁρ- 
παχτὴς οἴϊδηὶ Ὀΐοσ. ΟοΡοίίδηιι5., 564 νοί!. ρα! οηθ8 ἅρπα- 
χτὴρ, αυοα γγωΐα!ογαηΐ Βρηΐ]., Βγπηοῖ.., Μοίποκ. οἵ οἱ πὶ 
740.. 4αἱ ἰῃ ποβίσο δχυϑίηρ]ο ἢΠπ γονοοδυῖί. 

1 ΧΧΧΊ. Τιϑπηπιᾶ : εἰς Κλεόδουλον τὸν Λίνδιον. Ποἰπά6 το- 
οἴϊαβ : εἰς τοὺς ἑπτὰ σοφοὺς τοὺς μεγάλους. Εἴ ἴῃ τηᾶγρ. 
ΒῈΡΟΓΟΓΟ : Κλεόθουλος Λίνδιος, Περίανδρος Κορίνθιος, Πιτ- 
ταχὸς Μιτυληναῖος, Θαλῆς Μιλήσιος, Χίλων Σπαρτιάτης, Βίας 
Πριηνεύς, Σόλων ᾿Αθηναῖος" τινὲς ἀντὶ Περιάνδρου. Μύσωνα 
τὸν Χηνέα φασίν. « Οοηΐ. ΙΧ, 6Θρ. 8600. » 8. --- 2 ἀμφὶ δὲ 
Σ.ν,, ἔχει ΡΊδη. ϑ5ίβυρθιβ Οουηΐϊ οοπαϊΐοῦ οἱ τοχ. -- 8 
Μιτυλᾶνα 94 0οὈβῖο ϑυδάθηΐθ 50 ρϑἰ πη 5. οἴπὶ ΟΥ̓ ΘΟ ῬΓῸ 
- λάνα. --- ὁ θχλῆα Οοἅ. « ὙΊΓΟΒ ΘΧΙΠΏΪΟ5 εἰν! αΐαχη οἱ Ππι5ξ- 
{1 οοἰηιΐπα,, ἐρείσματα, ΟΥΟΌγΟ νοοδηΐ ροοθίῳ οἵ 50- 
ΡΠἰϑέϑο. --- 6. Σωφροσύνη, 6ἃ ΡῬΓΘΒΟΙ ΤΩ βδρηζ, αι ἴῃ 
νἱΐα οἵ τηουῖθ5 Ροβιία οϑί. Φύλαχες, υἱ Ηογδίί5 αἰχὶξ 
υἱγέι 5 υογὰ οτδίοβ γτἱοὶνιδχινο βαξοῖίος, ἘΡϊβί. 1,1, 
17.» Ψαε. 

ΤΧΧΧΊΤΙ. Τιριἃ εἰς ᾿Επίχαρμον. --- 1. Μαβᾶ ΠΟΙΙΘη 515 
ἀυοαδιηγτηοᾶο δυτηαυὶξ ἘΡΙΟΒδΥΓηα τη ἴῃ τ ἴαγη ΒΔΟΘΗΙ οἱ 
ϑαίνγοτπὶ οἱ δ ΘΟΓῸΠῚ 58 0Γἃ ῬΟΓΔσθη ἃ ἸηΒ ΓΟΧΙ . 

ΠΧΧΧΠΙ. Τοπτηὰ : εἰς Θαλῆν. --- 2 ἀστρολόγον Το σ. 1,. 
Ι, 34, τϑοξίαβ. : 

ΠΧΧΧΤΥ. ΤιΘηηπ]ᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. --- 1 ἣ ὁλ. Οοα. οἱ 
Ὀίορ. 1..1,. 39; ἢ ῥ᾽ ὀλίγον τὸ σῆμα ΡΊδη., γε τὸ σᾶμα 6. 
Βίορῃ.., εἱ ἴῃ ἸΠὰ ΒΟΥΙΡίαΓα ΟΠΊΪ5511η) γε ποίαγογαΐ 5000]. 
60". Τοίηαα οὐρανόμαχες, υἱ ορουγοθαΐ, Ὀίορ. Οομοί. -- 

“2 τῷ πολυφροντίστω ἸΘσΟ Πα ΠῚ ὁΧ ὈΙοξ. ίηαο τοῦδε ΡΙΔῃ.: 
ὁρῆς ΟἸΘΔΌΒΟητ5. οἱ Οὐμοΐ. ως (πα ἀηΐοθ γϑ ἢ}. 

ῇ 
] 
] 

᾿ 
] ΘΡΙ ΕΥ̓ ΠῚ ΠῚ 
οοἰΐοπη δχ ᾿ηἰδίογία ὙΠΔ]οἐϊ5 οί απ. Ὀοϊπᾶς Ἠλεῖε Ζεῦ ἃρ. 

ΑΝΤΗΟΘΙΌΘΙ ΡΑΓΑΤΙΝῈ 

ἀυδιηχαδπι θΘπ6. 116 ΘΧρΡ] Ι δ η8 : ΤΙΧΧΧΥ͂. Τιομηπηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. Ὅτι ἐν θεάτρῳ τέθνηκε, 
Θαλῆς. « Ἐβὲ Δποηγυπιιτὴ ἰπη ΟΟάϊοο οἱ ΡΙδηυᾶθα. ϑοᾷ Ὀῖο- 
ὅ6η68 Τιδογΐ, 1, 39, 86 Διιοίουθ μη 6586 αἰΐ. » Β. --- ᾿ἰ αὖ 
ομη. Οοάσχ ; ἀὐάϊξαπι 6χ ΡΙδη. οἱ Ῥίον... ἰπ ουήαΒ Παμμέτρῳ, 
Βαυὰ ἀυ δ ΤΟΙ θαΐαν δὰ ργοοθη8 ἃ ᾿ 

᾿Ῥίορ. (6[ ΡΙδη., αἱ νἱἀοίαν), «υοᾷ 5ἰπθ οοπίγονθιβια γθ-΄ 
ΤᾺΠῚ,, ΦαδΙ ΖΔ 780. ἠέλις ἴῃ ΠΟΒΙΓΟ ΠΌΟΖαΘ ΘΧΘΙΏΡΙΟ.ς 
ἰπϑίαν οἱ Βοῖΐβ8. βουυδῖ, --- 3 ἢ γὰρ Οοά. 

ΤΙΧΧΧΥ͂Ί. 1ΤιΘμηπη)ἃ : εἰς Σόλωνα. Τἰογα πὶ Ἰορὶἑαν ἷἱπ οἂΡ.. 
ΙΧ, Ροβί δρίρτ. 595 (πὶ Ἰθτη πᾶ 6586 υἱάθίαγ : εἰς εἰχόνα 
Σόλωνος, ηἶδὶ Πηχὶξ Βοῖ55. ὁχ νουθὶβ ὈΙοροηΐβ : ἐπὶ τῆς εἰχό- 
νος αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τάδε) οἴ ἃρ. Ὀϊορθηθιη ἱ,. 1, 62. 
« Βοορρὶ βου ρίιγατη Οὐ ο18 ἴῃ ΔΙίθτο Ἰο00., 5[ Π]Θ ΠΔΘΓ- 
τἰὰπδ οἕ Αγβϑηίϊδηο Ὑ]0]. Ρ. 277. δου ρέαγα ῬγΟΥΪΒ Ἰοοὶ ἱπ- 
ΘΟΥΟΥ ἀυαπιὶ 5ἷζ, θᾶτη οογίδο ροϑβίμδθαϊ. » 3. 51. δυΐθπι 
Βοο Ἰοοο Οοάθδχ : ἘΠ ἢ 

Τὴν ἄδιχον παύσασα ὕθριν ποτὲ ἥδε Σόλωνα 
τόνδε τ᾽ ἔχει Σαλαμὶς θεσμοθέτην ἱερόν. ᾿ 

Αἀ αυῶ 80. : « Ουοᾶ οπιοηάδηίί ἀορϑίαν ᾿ἱργδυῖο., 4] 
ὙΟΥΒΌΠΊ, γο 6 Μήδων [Ὀτίο ΟΠ 588, ἔγαποδία πη ΓΘΘΔΥΟΪΓΘ.. 

οοπδθαίαν. Ἑὰ τρϑίυΐὰ οἵ ποτὲ εἰδεῖο, οχί: 

Τὴν Μήδων ἄδιχον παύσασ᾽ ὕδριν ἥδε Σόλωνα 
τόνδ᾽ ἐπέχει, 

δἷο ϑηΐμ οουτῖσο, Θαπτὴ ἔδιηθη Θ0]0ὴ 58] Δηγΐπθ Πᾶίι8 5ἰ{,. 
Π6Ο ἃἰίογα Ἰϑοῖϊο τόνδε τεχνοῖ θιπθι βρθυπθηᾶδ. 510 6ρ. 
417, 1 : πάτρα δέ με τεχνοῖ ᾿Ατθίς, ᾿ΐθι ργζϑθηίὶ, ΠΟ. ΤΆΤΟ 
ἴῃ ΠῚ Β} 5 5 ρη  ΠοδίοηΪ8. 811.» 

ΤΙΧΧΧΎΥΠΙ. Γιοτημηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν, τὸν ᾿Αθηναῖον, τὸν γρά- 

Ψαντα τοὺς νόμους. « Ἐδί ἴῃ ΑΡΡοπάΐο6 ΝΥ ΘΟ ΘΙ δηδθ Ρ. 28. 
Δροοϑβὶξ δι οἴοΥ 8 ΠΟΙΏΊΘΙ ΘΧ 'ρ580, ΠΩ 80]., 1, 63..» 8. --- 
1 χύπριος Δη χύπριον 511 ἰη Οοα. ἀηιθίσιυππι, ἀ6 40 ἡπρἃ- 
[ὰγ Ῥαδιυ]558. ἢ. 30. σοαᾷ. ἦρε. --- 2 ὀστὰ δ᾽ ΟΟΡοἴα8 ; ὀστέα 
δ᾽ Οοά.; ὀστᾷ δ᾽ Ὀίοσ.: ὀστέ᾽ ἔχει ΦΔ0088. --- 3 ἐν γὰρ Δ 0008, 
οοηϊϊοὐϊ ἴῃ ποίξ. τη55. (ἐνέθηχε), --- 4. « Αὐτοῖς, 56}}. τοῖς 
ἄξοσιν. Τκιαϊξ ἱπορία ἴῃ δ0 ποιηῖπθ, φυοα νϑῦβα ἰθυξϊο οαγ- 
Τα 5ἰσηϊοδί, φαᾶτίο σα Ὸ7.65 1108 φυΐθι8 50] 0η ἰπβοῦῖρβθ- 
ταὶ Ἰοσθβ. » ΒΒ. Ἑδάοθπι βοηΐθηϊι 980 8}, δάδοπίϊβ. : 
« Οὐδθ οᾶῦθ ΟἸ͵Τη" ΟΑΒΘΔΌΏΡΟΠΟ ἀστοῖς ΟΟΥΓΙΡᾶ5. » ΝΙμῆο. 
τηΐηι8. οαπὶ Οοθοίο πος σϑγυχῃ ρμαΐο. 6] Ὀἰοροπὶ βα }666- 
ΥἱΓ 505 5 ΠΉΡΙΘΧ ἴῃ ἄξονες. 

ΧΧΧΥΤΗ. Τιρυηπιᾶ : εἰς Χίλωνα. « Ἐδέ ἴῃ Αρροηάϊοθ 
ΥΥΘΟἰ6]. Ρ. 25. Νομίθη δυοίουβ ποΐαχῃ Θχ 'ρ80, Ὑ]ΐα ΟὨΪ]., 
1,72, 73.» Β. Ρ]ηΐυ5 ΗΝ. ΝΠ], 38 : Οὐοὴη, δὲ Γ[υιι5 67.0.8 
(ΟΠ Π]οηἶ5), φιμιηι, υἱοίογο ἤἰο Οἰμηιρίδδ, δαϑριὶγαδδοί 
σαμάϊο, ἰοία αγαοία ρμγοδβοοινία 68. -- ἃ Χείλ, Ὀΐορ. 
τοί, -- 3 ἰδὼν ἤμνσεν ἡσθεὶς Οοᾶθχ. « ϑαΒρίοΔ ΑΓ ἐφη- 
σθείς. 564 τοοίία8. οχ ίοσθηρ τϑϑε 68 τέχνον. Τη ἤμυσε 
τηραϊδ ΔΠ06Ρ8.» .66. Βοἰδϑοπδᾶϊιιβ χυοά ἴῃ ΤΑυΟΒΗΙ χίδηἃ 
Ἰορίξαγ ἰδὼν υἱὸν ἤμ.. το! ααϊξ Ἰηΐδοίαπι. 

ΤΧΧΧΊΙΧ, ΤιΘΠ]Π)ἃ : εἰς Πιτταχόν. Τοῦτο Διογένης ὅ Λαερ- 
τίου λέγει ἐν τοῖς τῶν φιλοσόφων βίοις ὡς ἴδιον. Θαΐθὺ8 Γ6- 
οοηΐοῦ τὴ. δα !άϊξ : πλὴν πάντα Διογένους εἰσὶν τοῦ τῶν 
φιλοσόφων βίους ἀναγραψαμένον. Τῃ ΒΕ ΡΘΙΊΟΓΘ ΤηΔΓσ.: τοῦτο 
᾿Ἀλχαῖος ἐποίησεν εἰς Πιτταχὸν τὸν Μιτυληναῖον. Αα ὙΘΥΒΌΤΩ 
18 δυΐαπι ἃἀβογρίαμι : ὅτι Πιτταχὸς εὐμήχανος ἣν στρατιώ-, 
τὴς" διὸ χαὶ πρός τινα ᾿Αθηναῖον μονομάχησεν. (516). « ΟἸτοᾶ 
μι85 ἱπϑρίϊαϑ. ΠΟῚ ΤΩΟΓΔΒΟΥ, ΠΠΟΠι588 σΟη Θηΐα5, ᾿Ρϑατη ὈΪο- 
Θθηθῖὴ 1,δοτΐ. 1,79, ἰὰ Θρ᾿ σγδῃηπη)ὰ ἀἰβου 55 πιθ ΟΠ τηδομο 
{τ  θἶ556 : ἀπαθ ἴῃ ΘΔ ΔΟ} οαϊ το η 68 68 τϑοθρίαπι. Τπ΄ 
τηθᾶ τπιοηαΐ [υἷ856. ΠΠΠ αδίγαϊιμη ἃ 5... ΟἹογῖοο ἀἰββουξα οη6 

ΟΡΘοιΠατῖ. » 8. σΔοΟΌβίι8, δἰϊαπη ἴῃ ποίξ. πη55., 46. ΟΠ]: 



ὁ δυοίογε ἀυθίίαί. Ηἰδίογίδπι πᾶγγδί 800]. ΖἜΞΟΒΣΙΙ 
886. --- 1 ἀνήρετο Ρ]απιάο οα. ρῥεῖπο., Ὀΐος.: 8]- 

ἰδγατη Βοιμογίσαπ), αἵ ΤΟΧ ἄττα γέρον. ΑΘΔΓΏΘυβ, ὉΓΒ5 οἴ 

ΓΕΡΙΟ τη δΥ ΕΠ Ἐοϊϊάϊ5., Ττιοβθο ορροείϊα. --- 2 Μυτιλ. ΒοΙξ8. 

Ἠετγοάϊδῃ: Ἐρίπιογ. Ρ. 184: Μιτυλ. γυϊρσο. ΡΙΓἔδου5 γαῖ 
δα διϊα5, αὐᾶθ Ραϊγομγτηΐοιμη Ὑῤῥάδιος, πἷο, υἱὁ ποη- 

Ἴπϑτῃ ἢΐ, ΡΓῸ ᾿ἰρβϑίῃβ ραΐγί5ο ποιηΐπα ροβίζυτη: Ὑ. [. 

ϑἰπαογῖ. ἴῃ ΤΊ65. 5.00. -- ὅ σύμμοι Οοά. --- 7 σκίπωνα 

ΡΊΔη. εἰ Ὠϊορ.: σκήπωνα Οοά. --- 8. 510 Οσοά. εοἔ Μείποκ.: 

ἥνιδε χεῖνοι ΡΊΔη. εἴ Ὀΐοξ. --- 11 ἐφ᾽ ἔστη Οοά. --- 12 τὸν 
Ποά., Ξυρογροβὶίο τὴν ἃ οογτθοίογθ. Αἀμῖθοῖ Ρβθυδορ! ΐαγ- 

τλϑδε 

γυ χἴχ ας μήτε εὐγενεστέρας πολλῷ μήτε πλουσιωτέρας᾽ τὸ γὰρ 
τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα σοφόν. --- 14 χληδόνι Πἷορ., υοὰ 

Ὁ « Κληδών δου ἴοοο ἀ6 πυμηδηᾶ τοδδ, ὦ 

υπᾶο χυϊὰ 5: ἀροπάσπι «ΟΠ σἰίατ. Οοΐ ἀΠΠφοπίογ Ἰοχαυπ- 
μιν, αἰβεϊησαππέ ἱπίον φήμην, ππηιαπιιηι ΟἸκΘῖι, Βῖγ 8 ὁ0η- 
δοίαγαμι 6χ ἀϊοίο ἰογίυϊέο, εἴ κληδόνα, αἰυξηαηι ϑοδέηι 
ΒΧ ΟΟΟΌΪΟ Γηΐββᾶμῃ. --- 1ὅ ἐς οἰχίον ἤγετο Ὀΐοξ., φυοὰ 
γοΓαπ οδηβοί ΝΘ ΚΙαΒ ἴῃ Μυ5. ἈΠΘη. Π, 4, . 513. » 7ας. 
Εΐῤ Μείΐπεϊ. Βγυποκίιβ ἀπήγετο, φυοα υϑιζδίαπι ἴῃ 6 ΓΘ. 
-- τὸ χαὶ σὺ, Δίων ἃρ. Ὀίορ. εἴ ατοίξατη. 

ΧΟ. Τρπηπὰ : εἰς Βίαντα. ἀρυὰ Ὀΐορ. 1..1, 85. --- 1 χλει- 
γῆς ἂρ. Ὀίορ. ἀπία Οορεί. Ὀεϊπᾶθ σοάοχ ργωρεῖ δαπέδοις 

δὲν» 

ΧΟῚ. Ποιᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. ὅτι δεινὸς ἦν εἰπεῖν δίχην 

Βίας. « ἘοΙβΔΠ, εἰπεῖν" δίχη Βίαντος. Ἀεβρθεία δὰ ργουθῦ- Ὁ 

θίυμῃ Βίαντος Πριηνέως ξίχη, ΄αοᾶ πμαδοΐ ϑυϊάδ5. 5ε μου τη 

ΥΥ δεῖ. δὰ γ. 3 : Ἱππώναξ᾽ « διχάζεσθαι Βίαντος τοῦ Πριη- 

γέως χρεΐσσων. » Ὑἱά6 Ηΐρροιι. Δ  εἰοκ. ἔτ. 31, Ρ. 61. Εϑβί. 

δρ᾿ σγαιηπιὰ δποηγιηατῃ ἴῃ Οοαϊοο; ἱπ ΡΊδη. Ρ. 422 80} 

ποιμῖπα Ὀϊυσοηῖβ [δοτέ., φαΐ 1, 85, 86 Διιοίογθτη 6586 ἀθεῖὰ- 

ταῖ. Ἐχϑίδί οεἕ ἂρ. Ασβθι. ΥἹΟ!. Ῥ. 1411. --- 1 (χέχευθϑε ΔΡ. 

Ῥίος. δηΐε σοθεῖ. --- 2 ἐς εἴ νηφόμ. Οοάεχ. ) Οοηΐ. ΥἹ, ερ. . 
198. ϑυϊάδδ : νιφόμενος" χεονιζόμενος. ΘΌΔΙΙ" ΠΙΥΙ5 τηοῖᾶ- 

νον, Β. Νοὴ τοροτΐῳ βαπΐ βεμοάυ! Βοϊββοπα- ἡ 

ἀἴαδποο {85 Βᾶπς οχεϊρίαπξ ἀβαὰο δὰ ορίςτ. 110. 

Ῥοροηΐβ 1, 103. --- 1 πολλὰ πλανηθεὶς ἃΡ. Ὀίορ., 4υὶϊ ἀθ 

Τὸ : παραγενόμενος εἰς τὴν Σκυθίαν χαὶ δοχῶν τὰ νόμιμα πα- 

ραλύειν τῆς πατρίδο: πολὺς ὧν ἐν τῷ ἑλληνίζειν, τοξευθεὶς ἐν 

χυνηγεσίῳ πρὸς τἀδελφοῦ τελευτᾷ, εἰπὼν διὰ μὲν τὸν λόγον Ἷ 

ἐχ τῆς Ἑλλάδος σωθῆναι, διὰ δὲ τὸν φθόνον ἐν τῇ οἰχεία ἀπο- 

λέσθα:. 

ΧΟΙΠῚ Τιριτηᾶ : εἰς Φερεχύδην τὸν Σύριον φιλόσοφον. Εχ ᾿ς 

Ῥυταϊ βοουπᾶο ἴδτο τῶν Ὥρων, Αππαίδιηι, Ῥγοΐογε 

Ῥίοσ. 1..1, 120. --- 1 Ἢν δέ τι πλεῖον πυθαγόρῃ, τῷ ᾿μῷ 

λέγε Οοᾶοχ εἴ δα. Θυθ 510 πη 6 }Πσοθαΐ 746.: « Ουοάδι 

Ῥυίμασογαβ, ἀἰβοιρα 5 ΤηΘ05, Ὁϊζοτ 5 ργοσγθββιβ οϑξ, 5 

ομηπίατῃ ΟΥΘΟΟΤΌΤΩ Ῥτίποορ8 51} πθοθϑβα δβϑξ. πη ὙθυΌ τη 

Βοταμ ὙϑΥΒ στη ΒΘ βατῃ 6556 Ραΐο. ΑἸ ν ἀἰβεηκιξ εἴ οχ- 

ρ ϊοαν Οτοίϊα8. » Τ᾿ Ῥίοσεπο Οοθείαβ δἀϊάϊξ 

Τὴ: σοφίη: πάσης ἐν ἐμοὶ τέλος" ἣν δέτιπάσχω, 

Πυθϑαγόρῃ τὠμῷ λέγε ταῦθ᾽, ὅτι εἴς., 

᾿4υᾶ 5ῖνε δππμοπἀδίϊομθ δχϊπηῖα βῖγθ βου ρέθγα ΒΟΠΪ οοαϊοῖβ.ς 
φοπβροοία βίδεϊπη ρ58 σθίθυιβ βοθίςβ τηᾶπῈ3 δοῃοβοϊαγ, οἵ 

δρρατεῖ ἴῃ γθιθῖβ φησὶ Δοῦρις ἐπιγεγράφθα: αὐτῷ τὸ 

ἐπίγραμμα τόδε δυξ ΠΙΟσΘΠΘΙῚ ΘΓΓᾶ556 δι Ἰηίογργείθιηῃ 16- 

Ἑπαπι, ἐπδογίρέιηη, 6715 ἐπμηιιῖο, βεὰ Π]ατα Ροξίαβ, φυστη 

χαϑ ροβέυ!οί ἀδογἐρέιηι νοὶ {τ αΐατη 6858 ῬΒγθουν 488 θρὶ- 

 ρταπηπιᾶ. --- 3 ἐς Ἑλλ. Οοᾶ., Βαρεγροβίίο ἀν᾽, οδάθπι τ Υἱ- 

᾿ἀείατγ τηδηὰ. 

ΙΝ ΘΟΑΡῸΤ ΝῊ ΑἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ῬθδΓ. δᾶαα. Ρ. 13, Ε : ἐγγυᾶσθαι: δὲ δεῖ τοῖς νἱοῖς ᾿ 

ἀθο 

Ἷ οφεβ υλοος : εἰς ᾿Αναξαγόραν τὸν Κλαζομένιον. Τυτηυ]ο 
οἷὰ5 ἃ Ῥβδοθηΐβ ἰηβογρίσαση ἔαΐββα ρογβίθοηξ Ὀΐορς. 
1,. ΠΠ, 15, οἔ ΖΕ πὰ Υ. Η. ὙΠ], 19. --- τ ἐνθάδ᾽ ὁ Εἰδα, 

οἵ Βγυποῖ. Ἠοῖπάθ Οοά. τέρματα, 

ΧΟΥ͂. Τιοπιμηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Αναξαγόραν. Εχ ὈὨΐοσ. 1, 
15, 1] ἀ6 τὸ ὃ 8 οἴ 12 5644. Οοηΐ. ΜΌΠΔΟΝ.. ΕΓαρστηθηΐα ρμῖ- 
105.1, Ρ-. 244. --- 1 πότ᾽ ἔφάσχειν ΟὐἄοΧ 510, ασπι ΠΡγΔΕΙΙ5. 
ἅΠΟΘΡ5 Βεργογοῖ ἱπίθγ ποτὲ φάσχειν οἴ ποτ᾽ ἔφασχεν, φυοᾶ 
δβέ ἴῃ Ὀΐοσ. --- 3 δ᾽ αὐτὸν Οοά. . 

ΧΟΥΙ. Πιοιηᾶ : εἰς Σωχράτην τὸν ᾿Αθηναῖον, υἱὸν Σωφρο- 

νίσχου. Εχ Ῥίοσ. 1, 46. --- 1. Ἐν Διὸς ὥν, δτη πη ΘΠ, 

ΟΠ ΖΟΥΘ ὙϑγβδΠ8. --- 2 εἶπε θεὸν οἴ σοφίη Οοά. --- 3 χόνιον μὲν 

᾿ ἁπλῶς σὺ ἐδ. (οἄ. οἔ ἴπ γ- Κόνιον 5 1685 ; χώνειον ἁπλῶς 

μὲν ἐδ. ίορ. « Τποογία 864 65 ΓΕ]: μὲν Θ8πι| ΒΌΡρο- 

Θἰ Πάτα 6556 βαΐῖβ ἱπᾶϊοδί. οϊουῖ; [ογίαββθ οἰϊδμι Ἰθς. 

σύ γ᾽ ἐδ.» 7Ζας. Οὐυοὰ τεοορὶξ Βοῖβ5. [π Ἡίοβ. Οοθοίυβ υἱ 

᾿ Βῖς οἀϊξαμῃ. 

ΧΟΥΤΙ. 1ιοπιπηᾶ - εἰς Ξενοφῶντα τὸν ̓ Αθηναῖον, τὸν Γρύλ-: 
λου. Ἐχ Ῥῖος. ΠῚ, 58. -- 4 σωχράτεω Οοά. Οοηῖ. οὐ 

μος ἀϊπέίοο Ομτβέοάογ. ἘΘΡΏΓ. 389 5664. 

ΧΟΥ͂ΠΙ. Ιιριημᾶ εἰς τὸν αὐτὸν Ξενοφῶντα. [π᾿ ΤηΔΓΡ. 

βαροτίογθ : ταῦτα τὰ ἐπιγράμματα ἐχ τῆς Παμμέτρου ἐξελέ- 

γησαν Λαερτίου Διογένους, ἐχ τῆς βίδλου τῆ: ἐπιγραφομένης 

Βίων φιλοσόφων. Εχ Ῥΐοξ. ΤΙ, 58. --- 2 φευγέμεναι σοᾶ., 

ἃἰΐογαπι τοοΐα Πίος. Ὑοῦβαβ ἀϑυπδτγίθξιβ ΔΡΟΙΠΟΟΒΙΟῺΒ : 

᾿ δραὰ ατοξίαπη ϑϑῃδυῖὶ. --- 3. ἡ φιληδ ν σοᾶ., ἱποογίδ ῬγΟΥ- 

55 γοοδὶὶ ας ἴεγέ δοσοπίαμη Θγάύθπι. --- ά. Τη τηδᾶῦσ. Οο- 

ἀἰοῖβ : ἴαμόος. 

ΧΟΙΧ. Γιϑιυτηᾶ : εἰς Δίωνα τὸν Συραχούσιον. Οὗτος ὁ Δίων 

ἑταῖρος ἦν Πλάτωνος τοῦ μεγάλου. Οὐυοᾶ δορὶ στατηγηᾶ 5 γδ α- 

εἷ5 Ξθρυϊογο Ὀϊοηΐβ Ἰηβοτιρίυτη ἔα 586 Γογοδίαγ, (εβίθ Ὀῖορ. 

Ι,.. ΠΙ, 30, φυὶ αἴΐεογί. Ἐχϑβίδξ οἔἴατα ἰπ οοᾶ. Μαίγιξ. δρ. 

1πἴατέ. Ρ. 104 εἔ ἴῃ ὙἹΩΔΟΡ. π. 511. --- 1 μὴν τηδ αηΐ 986. 

δἰ ΒΆΝ. --- ἃ δήποτε Ὀΐος.;: δὴ τότε σοᾶ. εἴ δυϊά. ν. Γει- 

ΧΟΙΙ. Γιρταπηᾶ - εἰς Ἀνάχαρσιν τὸν Σχύθην. δέ οὐ αδάθπι ᾿ ναμέναις,, 510 ΘΠΪΠῚ 116 δὲ Υἱπάοθ., 5βθᾶ οοᾶ. Ῥαγίβ. ἃ 5υϊἀδ 

γεινομέναις, ΟΠΊΠΟΒ. Ε͵1π5, υἱ υἱἀείαν, ἐπεχλώσαντο. --- 

5 ἀστὸς Ὀΐος. οοα. ΜοπδΕ. Ὁϊκίομοη αἴΐοτέ Ἀρρυϊοῖυβ 6 

τηϑσία ο. 10, εἴ ἱπίεγργοίαίαγ : 

Αἰνίθυβ ἰπσοπί ἴῃ ραίγία ἰϑμᾶδΐθ 8065 ΠΏΠΟ, 

Ουὐἱ ᾿πβᾶΠῸΠῚ ΠΊΘ δηϊτηὶ το ἷβ ἀπῆογε Ὀίοη. 

εἰς Ἄλεξιν χαὶ Φαῖδρον. Οὗτοι εἰσὶν οἱ βεδη- 

λοῦντες τὸν Πλάτωνος βίον. Θ}05 διηδυῖ ῬΒΠΟΒΟΡΒΌ8. Ερι- 

στδιητηᾶ δίίοτιπἪ Ῥῖος. 1..ὄ 11,31 οἵ ἈΡΡυϊοῖαβ Π6 τηᾶριᾶ 

δ. 10. 74: Ηποίϊαβ ἱπίθ!!οχῖς, ἃ οοποϊπηδίογο Αμἰμοϊορῖθ,., 

«αὶ ρῥυῖμπια υϑῦθᾶ Ῥθγρογατα δοοθροῦῖξ, ΒοῸ Ἔρ σγάτητηᾶ τ 818 

ἱπίον βδρυ ογαῖα 6556 τοϊδέαπη, αυθτη 51} διπδίοσγίατῃ δ 

παιδιχῆς μούσης. « ϑογρία, ἰπαυϊξ, Βέθο υἱἀοπίυτγ ΕΗ ΡΙαΐοπθ 

ἀασπι ΑἸοχίπ οοίετῖβ Ἰσηοΐυπι, Ρογβρεῦϊο 65 ἴΠ6Θ 10 αἱ- 

4π6 ἕοττηδ, 518] ἀο!οῖαβ οἵ διηδϑι 1 ἀοσεϊπαγοῖ. Νυπε, 

χυμηι πα ε5ΐ ΑΙοχιαϊς οαϊείϊηιαίῖο, πιΐδηι ποηιθῆ, 

ἦσο ἰαπίμηπι αἰαὶ : Ῥυαϊοῖιον 685; εἰ 7αην οἴῆπαβ αὐ διῆν 

αα]ιεϊατι οοιῖος. Ῥατγηι ντιαοπίον ἰά [αοίιηι 65: α 

γπι6, ἄπηι ρτϑσοπῖο ηλε0 αὐ 6715 απιογϑην ΟἸΜ1165 αἰϊὲ- 

εἷο, ἀπο υϑἰιθηιθηΐε Υ οἷν (οἰίιτι5. Απὶ ποπ, τα Ρμα- 

ἀγα απιϊδὶ ἢ» Οὐϊθυβοῦμη 80. ἃρίθ οοπίυξ ΟΥἱάϊδπᾶ., 

Ατίϊβ δηι.1, 741 : 

Ηοὶ παῖδ ποι ἑαΐαπι εϑὲ, φυο 8Π168, Ιαυπᾶδτε 5064} 

Θαστα {0 Ιαπάσπεὶ ογθά!α!ε, ἶρβε βυ δῖ; 

Ὁ. 1ιοἃ : 

| οἱ Αἰρογ. ΠΠ, εἰ. 12,7 : 



γἈ1) 

ΕΠ πιὰ, δὰ ποβίγὶ5 ἱηποίαϊ [ΠΠ4 1106}}18 
510 ογαΐ ; ἱπρϑηΐο ργοβί! {{ {1 πηθο. 

--- 1 ὁ τὸ μηδὲν Βεαμποιῖι8, ῬΡΟΡΑΒΙΠΙ ον. Εἶφ᾽, ἱ. 6. εἶπα, | 
ΒΟΠΠῺΠ]ΠΕ} βου θαηΐ εἴφ᾽, 1. 6. εἰπέ (αἰ Πρηπορ. Ρ. 2423, εἴ, 
Ρ86. 72 840005. ἴῃ ποϑβίιο ΘΧ 0} 0) «ιιοᾶ 0) ἃρίθ 58 {18 Τὸ- 
ψφομᾶοί δἰζογὶ ἀἰβέϊομο. --- 2 πάντηι Οοά.: πᾶ: τις ἐπιστρέ- 

ἐφεται Ὀΐορ. οἵ Αρρυ]. --- ὃ. Βεϊξδιη Ἰοου ΠΟηθ Ῥγου θυ θἷδ- 
Το ἴῃ Θδθπὶ Γ [απ Ὑἱαϊτηι8 Ὗ, 6ρ. 56, 7. Ποῖπάθ ἀνιήσῃ 
Βίορῃδηι8, ἀνιήσει ΒγαποΙκ..: ἀνιήσεις Οοά., ΡΊδη., Ὀΐορ., 

. ἌΡΡ., φυοᾶ βοηΐοπέϊ ἃ γουβαίαν, 510 νου ΑΡΡα]θίτ8, ἴῃ 
ῬΙΟΤΙθ5 τηδη  θϑίθ ΘΡΓΔΠΒ : 

Βιχοῦῖξ πἴο ἰαπίαπη φαὰπὶ Πἰ ἢἰδὶ ρυ οἴ Γ ΑἸΘχὶβ 
Ἐχβϑίαῖ, οἵ υογίαπὶ φυ  θοὲ ἰη 16 οου]ο8. 
Οὔτ, Δῃΐϊπι6, 05 ΟΠ θῈ}8 ΠΟ βίγᾶ8, Δη σίβαι6 ἀοίογα 
Ῥοβίιποαο ῦ ποὴ Ρῃφάγο 810 ῥὑγὶὰβ Θχοί αἰ πηὰ8 ὃ 

Ιδιηραρθαΐαν ὀστέον ; εἶτ᾽ ἀνιήσεις ὕστερον. Ῥεφίυ! ατο- 

{ἀπάτα αἰ 3 πο ΠΟ ΠΟΘΙ. 

ΟΙ. Τιοιηπᾶ : εἰς Σπεύσιππον τὸν φιλόσοφον. Αἀ 6ρ. 97, 
Οἱ ἱποὶρις ραρίπμα, σ᾽οββαίογ. ἱηπαἰοαυογαΐ ἤδοο ΟἸηηἷδ ΘΧχ 
ῬΙορθηΐβ Τδοῦ! Παμμέτρῳ οδχοργρία 6586. Ἐχ 110. Π|, 3, 
εἰδὶ 115 χα ργοθάυηϊΐ ΘΧΡ] οα αΓ τ βουι πὶ ΔΟΙ 6. ΡΟΘ- 
ταδί! 540. οἰϊαΐ ἈΟΒ5511 ΟΟτητηθηΐ, Του Δ η88. Ὁ. 83. 864. 
- ἃ ἔπεισέ[ν] με (ν Βα ΡΘΓΡΟΒΙΐΟ.) τίς τόδε λέξαι ὃς ἦν Ὁοά., 
Βῖο ἰθυτηϊηδΐο ὙΘΥβ8. --- ὃ ὡς ἄρ᾽ ἔην ὃς Ὀῖορ. δηΐο Οοθοί. 
Ιη ἢπ6 οὐ γὰρ ἀθ. Ὀίορ.;: ὃς γὰρ ἀθ. Οοά. --- 4 ἂν ἀλλὰ διά 
Οοᾶ. οἱ Ὀίορ., οοΥΡ. Μουῖοαβ Οδβδαθ., οἱ (οτί. ἀλλὰ ἀἰνεδί 
ἃ οοὐὰ. ΟΟΡΘΕ!. Φαηρο ἀθυμῶν διά τι μιχρόν. 

ΟἿ. Τιορᾶ : εἰς Ξξενοχράτην. ὁμοίως. Εχ Ὀΐορ. ΤΥ, 15, 
«υἱ ὃ 14 : ἐτελεύτα δὲ νυχτὸς λεχάνῃ προσπταίσας. -ἰ- 2 ἀίαχεν 
ὡς Οοά.: ἴαχεν ὦ Ὀίορ. Βοίμ᾽8 ὡς βουγδΐ ; ὦ 50 1010 Βοί58. 
δδοοῦθβ. οοη]. πλήξας ὦ ἴαχ᾽ ὦ σύντ. Πεϊηᾶς Οοά. εἴτ᾽. 
8 ὁ πάντων (βὈ0ρΕ6ΓΡΟΒίίο α) παντὶ Ο0α., δ] Θγ Πίος. 

. ΟἿ]. Τιομιηᾶ : εἰς Πολέμωνα καὶ Κράτητα τοὺς φιλοσόφους. 
Ὅτι ὁ Κράτης ἔγημεν Ἱππαρχίαν τὴν φιλόσοφον. « Ουΐθ 
πυρίϊδο 111} (δοϊαηξ δὰ μοΟ ΟϑΙηθη,, βουρίυμ) ἴῃ ἄ085 
ῬὨΠΟΒΟΡΙΟ5, ααϊ, φασρη ἴῃ τηᾶσηδ (δια αν αΐο υἰχίββθηξ, 
δοάθηι Θομα βαηΐ ἔατηι]ο. » Ψ6ο. Απίαφογαα ἈΠοαΪὶ 
6886. ἰρβίδίν Ὀΐοσ. 1,. ΙΥ̓́, 21, ὁχ 40 δοοοβϑὶς ρεὶ- 
τηστὴ ἀἰβί ἤθη ἴῃ ΟΟαΐοΘ ΟΠ 58Ὲ). --- ἅ ἤεισε(ν) Οσά., ν 
ἃ οογγθοΐου δαϊ]θοΐο : ἤεισεν Ὠῖορ., 56 οοᾶ. ἤδρ. οἱ βαυὰ 
ἀυθὴο 8}1} ἤισεν, αηἀδ ἤϊσσεν 940., 60}., Μοίποι. ᾿. 148. --- 
ὅ. « Φᾳηρο βίοτος σοφίας, Υἱΐᾶ 4118}18 ΡΠ] ΟΒΟΡ τ πὰ ἀθοθί : 
ἐπεχόσμει θεῖον αὐτῶν αἰῶνα. Νοη Θηΐηὶ 8ἰ6 υἱγορθαηΐ αἱ 
ῬΙαὐἱπὴῖ, φαὶ 4185 ἴῃ 50}0}15 Ῥγοὶρίαπξ, ἴῃ ᾿ρ88 υἱΐα οοη- 
Τοιηπθγα οἱ υὙἱ]ροπᾶθγο υἱάδηΐαν. » .Χ66. --- 6 αἰῶν᾽ ἀστρέ- 
πτοις Οοὔσθχ ({οβ6 Ῥαιυ]885.) οἵ Ὀΐορ. Οοθοῖ  οὐα8. οοά. 
ΕἸον, τρεπτοῖς, ΜοΙΠΟΚΙαΒ ἀτρέπτοις, Τα οα ΤΔΟΟΡΒἰα8 ργΌρο- 
Βαργδί. 

ΟΤΥ. Τιθιμηἃ. : εἰς Ἀρχεσίλαον. Ῥίορ. ΙΥ, 45, φαὶ ὃ 44 : 
ἐτελεύτησεν, ὥς φησιν Ἕρμιππος, ἄχρατον ἐμφορηθεὶς πολὺν 
καὶ παραχόψας, ἤδη γεγονὼς ἔτος πέμπτον καὶ ἑδδομήχοστον, 
ἀποδεχθεὶς πρὸς ᾿Αθηναίων ὡς οὐδείς. -- 1 τί μοι τί τόσον 

ἄχρ. Οοᾶ.: τί μοι τί τοσοῦτον ἄχρ. Ὀῖοσ. δηΐθ Οοβοί., φαὶ 
οὐϊαϊ! τί μοι τόσον οἶνον ἄχρ., ΠΟΥΝ ΘΧχ οοάϊοο, γα] 
οσάϊοθμη ἰηα1ο115. « Τοσοῦτον ϑατηρβὶ ἃ ὈΪοσ. Τουρία5 Ετη. 
πη Βυϊα. 1, Ὁ. 198. Οχοῃ. οουγοχὶΐ τίη μοι τόσσον ἄχκρ. » 
ας. --ὸ 3 δ᾽ οὐ Οοᾶ., αἰΐδγατη. Ὀϊοσ. 

ΟΥ̓. Τμομητηὰ : εἰς Λαχύδην τὸν φιλόσοφον. Βῖος. ΙΥ͂, 61, 
4] : ἡ τελευτὴ δ᾽ αὐτῷ παράλυσις ἐχ πολυποσίας" χαὶ αὐτῷ 
ἐκοσδα μα μομ ἡμεῖς οὑτωσί. --- 1, 2 510 Οὐἄδχ ; 568 γΘΙΌΓΩ 

μὰ τὸν ἰοττημ]ᾶ οϑὲ δ] ροᾶ. 

4υοα 8ρΡ. Ῥΐοξ. Ἰερίίαν δᾶ. (Ὁ - 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΟΘΙΔ ΡΑΙΑΤΙΝῈ 

Καὶ σέο, Λαχύδη, φάτιν ἔχλυον ὡς ἄρα χαὶ σὲ 
Βάχχος ἑλὼν ᾿Αἴδῃ ποσσὶν ἔσυρεν ἄχροις. 

Ηοο ἴῃ Ἰαΐηΐβ ΘΧΡΥΘΒΒΙ ΠΊ8. - 3 Οοἄ. ἴῃ τρᾶγρ.: ζήτει ᾿ν 
ἔννοιαν τοῦ γράμματος. 564 οἰδίϊηι : σαφὲς τὸ πϑβινε μέν, 
- 4. « Λῦσε, 5οΓδέ δοϊυογο. » Βοίϊι. ν 

ΟΥἹ. Τιοηπᾶ : εἷς ᾿Επίχουρον τὸν φιλόσοφον. Ῥίον. Χ 
10, φαΐ 8 15 : τελευτῆσαι δ᾽ αὐτὸν λίθῳ τῶν οὔρων ἐπιδχεθέν- 
των.... ὅτε χαί φησιν Ἕρμιππος ἐμόάντα αὐτὸν εἰς πύελον 
χαλκῆν χεχραμένην ὕδατι ϑερμῷ καὶ αἰτήσαντα ἄχρατον ῥοφῆ- 
σαι" τοῖς τε φίλοις παραγγείλαντα τῶν δογμάτων «μεμνῆσθαι, 
οὕτω τελευτῆσαι. --- 1 ἐπιχούρον Οοᾶ., 564 οογγθοίον ἐπί- 
χουρος. --- 3 ἐσήλυθεν χαὶ ἄχρ. Οοά., δἰξογιμιι Ῥίος. 

᾿ 

ΟΥ̓́Τ. ΤΠ η)ὰ : εἰς ᾿Αριστοτέλην τὸν φιλόσοφον. ᾿)ΐορ. Υ, 
8, αυἱ ὃ ὅ 864.: Αἰ Π6Π15 ὑπεξῆλθεν εἰς Χαλκίδα, Εὐρυμέδον- 
το: αὐτὸν τοῦ ἱεροφάντου ξίκην ἀσεδείας γραψαμένου ... ἐν- 
ταῦθα δὴ πιὼν ἀχόνιτον ἐτελεύτησεν. --- 1 5ἷ. Οοᾶ.: Μέλλεν 
ἄρ᾽ Ἐύρ. ὁοη). 786.: το] 5 ἴῃ Ὀΐοξ.: 

Εὐρυμέδων ποτ᾽ ἔμελλεν ᾿Αριστοτέλην οἴε. 

Ἠοο ἴῃ Οοᾶ. ἃ ΘΟΥγϑοίογο, ὈγΪ πιὰ τη. ὦ -. --  ἅ συχο- 
φάσους Οοά. οἵ ϑυϊά., ὁὉ Βαφαδηΐομη σὑόοθῖὰ, οἱ νἱἀοίῃγ, 
Ἰάρϑοὸ ΠΡγατῖο. 

ΟΥ̓ΠῚ. Τιριημηᾶ : εἰς Πλάτωνα τὸν μέγαν, τὸν θαυμαζόμενον 
παρὰ τοῖς Ἕλλησι. Ὀΐορ. ΠΙ, 45. - 4 ὡψυχῆς Οοᾶ. ἃ ρυϊπιᾶ 
ΠΊ8 ΠῚ. ᾿ 

ΟΙΧ. Τρ : εἰς τὸν αὐτόν. ΠὨίορ. ἰθ1α. 40, οοϊηρατδΐ 
ΡΙαΐανο. Μοῦ. Ρ. 717, Ὁ : διὸ τοὺς τῷ Ἀπόλλωνι τὴν Πλά- 
τωνος τέχνωσιν ἀνατιθέντας οὐχ ἂν οἵμαί τινα φάναι καται- 
σχύνειν τὸν θεὸν, ἐπὶ μείζονα πάθη καὶ νοσήματα τοῦτον ἡμῖν 
διὰ Σωχράτους ἰατρὸν, ὥσπερ ἑτέρου Χείρωνος, ἀπειργασμέ- 
νον. --- 2 σωματάοι Οοᾷ., σῶμά σαοι [510] ΘΟΥΤΘΟΙΟΓ. --- 3. ποτ᾽ 
ἑαυτῷ Οοᾶ., ποτὲ αὐτῷ Ἀῖορ. νοΐ. οὐό,, φὰΐ ὃ 3 : ΡῈ 
δὲ, ὥς φησιν “Ἕρμιππος, ἐν γάμοις δειπνῶν. 

ΟΧ. Τιϑμλμιᾶ : εἰς Θεόφραστον τὸν φιλόσοφον. Ὀΐοξ. Ὗ, 40, 
ἘΠῚ : ἐτελεύτα δὴ γηραιὸς..., ἐπειδήπερ ὀλίγον ἀνῆχε τῶν πό- 
νων. -- 1 τινὶ λέχθη Ὀΐορ.: τίν᾽ ἐλέχθη Οοᾶ. --- 2. « ΡΙὰ- 
ἰδγο, ΜοΓ. ἡ. 792, Ὁ : τόξον μὲν γὰρ, ὥς φασιν, ἐπιτεινό- 
μενον ῥήγνυται, Ψυχὴ δ᾽ ἀνιεμένη. Οοηί. ἀδίκου, δα Αηίοηίη, 
ΙΥ, 20, Ρ. 114.» ψῳας. --- ἃ πειρομελὴς Τηδῖ6 ΘΟΥΓΘΟΙΟΓΡ 
Οὐοαϊεἶ8. 

ΟΧΙ. Το μᾶἃ : εἰς Στράτωνα τὸν φιλόσοφον. Ὠῖορ. Υ, 60, 
ΝΣ : τοῦτόν φασιν οὕτω γενέσθαι λεπτὸν ὡς ἀναισθήτως τε- 
λευτῆσαι. ---- 1 ἦν, εἴ μοι προσέχεις, ἀπὸ χρισμῶν ΦΔοοθδὶι8 
οἱ Ῥίορ. Οοροίϊ; εἰ μὴ προσέχηις ἀπόχρη μοι Οοὔσχ; ἐἶ μὴ 
προσεχρήσατο χρησμοῖς ὈὨΐορ. οἀ4. 7141 ΤΟ : ηἷδὲ 56 
[οοἰδδοί ἐγιισὶ. « ἘΠ μοι προσέχεις, ἃ. 68: εἴ μοι πείθῃ. 
ΝΙηνο ὑπραδηΐογατη ἰδὲ βἰγαίομθμα ΟΟΥΡ8 δἰζθηϊιδβ86 
βίαξαϊξ, --- 2 φημί γε λαμψαχινὸν Οοἄᾶ.: φημί σοι Λαμψαχη- 
νὸν Ὀίοσ. : φᾷ δααϊξατηοπέα βιηΐ ᾿ἰΥΑΥΙΣ, ΒΟΠΑΓΌΤΩῚ 5608-. 
χοῃΐθιῃ οἰβοθγ γο]οηΐ5. Εδάδηι ργοροβίογα 5016 γ]8 γϑυϑαι 
4 ἴῃ Ῥίορ. δἀαϊξαν τοῦ θανάτον, {0 ρ]οβοοιηδίο οαγοΐ 0- 
ἀοχ (δἀάϊξαγη ἔδηηθη ἰῃ ἤπθ ὑειβιι8 ΒΔ θΘἢ5. βυβρί οἱ ηΐ5 
ποΐδη}). » 746. --- ἀ. Θνήσχει, τελευτᾷ ΠΟ ΤἈΙῸ ῬΓῸ ρτῶ- 

(ον 5. Ἶ 

ΟΧΙΠ]. Ποι : 
φαΐ: ἐτελεύτησε .. 

εἰς Λύχωναᾶ τὸν, φιλόσοφον. Ὀΐορ. Υ͂, 68, 
. νόσῳ ποδαγρι:  χαταπονηθείς. --1.« οὐ. 

᾿υὰἃ εδὶ 8 ΤὭΘΟΡΉ. 5.- 
τοῦ. Ρ. 178. Οοηΐ, δρ. 452. » 8. --- 3 εἰ πρὶν Φδοοθβία5, 
αυἱ ροβίοα ἑδτηθη ρυϑοίογοθαΐ ὡς πρὶν 508] 56 γἹ Θτηθπ δέϊο0- 



ἴδε: ἁ πρὶν Οοά., Ζαρὰ Ξογναΐ Βοῖβϑ.: τᾷ πρὶν ΡΊΔη.: ἂν πρὶν 
ἴω δὰ ἃν! ἴῃ οοά. Κορ. δίγασπάστηῃ ὅ πρὶν βαδίσας. -- 4 μιᾷ 

Ῥίδη. 

ΟΧΠΙ. Γοιατια τ εἰς Δημήτριον ὕμιν (ἃ οϑξ, ἑέδηι 
᾿ ) τὸν Φαληρέα. Ὁίοσ. Υ͂, 79, φαυὶ ὃ 78 : χαί πως 

ὑπ᾽ ἀσπίδος τὴν χεῖρα δηχθεὶς τὸν βίον μεθῆχε. Τῃ 
ἐγίδιι5 σουβῖθιιβ οχαγαίυση. --- 3 ἄμιχτον (οᾶ., αἷ- 

Οχιν. ἔμ. εἰς Ἡραχλείδην τὸν Ποντιχόν. Ὠίοσ. Υ͂, 
ἴα, «ας 89: ρρῆρος ὁ Μάγνης καὶ τοιόνδε ἱστορεῖ περὶ 
᾿αὐτοῦ" "θρέψαι αὐτὸν 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ 

δράκοντα ἐχ νέου καὶ αὐξηθέντα, ἐπειδὴ ᾿ 
δὲ τελευτᾶν ἔμελλε, χελεῦσαί τινι τῶν πιστῶν αὑτοῦ τὸ σῶμα ἡ 
᾿χαταχρύψαι, τὸν δὲ δράκοντα ἐπὶ τῆς χλίνης θεῖναι, ἵνα δό- 
ξειεν. εἰς θεοὺς μεταδεδηκέναι" χαὶ μεταξὺ παραπεμπόντων 
Ἡρακλείδην τῶν πολιτῶν χαὶ εὐφημούντων, ὃ δράχων ἀκού- 
σας τῆς ἐπιδοῆς ἐξέδυ τῶν ἱματίων καὶ διετάραξε τοὺς πλεί- 
ῥεαθοῖωαμα μέντοι ἐξεχαλύφθη πάντα χαὶ ὥτθη Ἡ οαχλείϑης 

Ρίοσ.:; ὥς ἄρα σοά. 

 ΟΧΥ͂. ΤΘΠΓΏᾶ : 
19. 

δ, σὰ δι,.. 5. ἢ πὶ 

εἰς ̓ Αντισθένην τὸν φιλόσοφον. Ὠΐορ. ΥἹ, 

ΟΟΧΥ͂Ι. Ποπηπᾶ : εἰς Διογένη προχελευσματιχόν,,ἱ. 6.. υἱ 
ῬΙΟΡΘΠΕΒ ΥἹ, 79, ἐν τῷ προχελευσματιχῷ μέτρῳ, 5'να υἱ 

5 1685 : ἔστι τὸ ἐπίγραμμα διὰ βραχέων. --- 1 ἄγελεγε (οά. 

ΟΧΥΤΙΙ. Τιοπηπιᾶ : εἰς Ζήνωνα τὸν Κιτιέα, φιλοσόφων τὸν 

οὐχ οἷος ἐδόχει, ἀλλ᾽ οἷος ἦν. Αἀἀδ 5υϊα. 5. Υ. --- 2 ὥς ῥα ἡ 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 46ι 

ΟΧΙΧ. Τιοιητηᾶ : εἰς Πυθαγόραν. 1η Ρ]απ. Βος ἀἰπέίο Ποπ 
τηᾶῖο οὐδεργοξ στη βοαπθηΐθ ορισγατητηδέθ. ΜΌΝ ατ 6586 
υἱἀοθαίογ ἱπίουργοε θυ πος Θρ  σγάτητῆα, 56 ΦυΌΤ ῬΓΟΥΒΙ5 
ϑδάθῃ, Π6 πὸ ΄υΐάετη δα ἀϊΐο γϑγθο, αἴΐογαπέ δὲ Ρ] υἴδυο 5 
Μον. Ρ. 1094, Β, εἴ Πίοσοποβ [,. ΥΠ1Π|, 12, οἕ Αἰ Ποηθραβ 
Χ, Ρ. 418, Ε, π΄ ϑᾶῦχ δάδποοῦ βθηΐθηΐξίδη υἱἱ ἀοπαγίο 
αἰῆχυτη ἔαΐβ86 ὁγθάδμι, φυοᾶ ᾿γοίου μϑοδίοτηθαμη ΡΥ Ππ8- 
δογὰβ ἀοαϊοσανοῦῖξ. Ρ] υΐδγοθ 8 1]. α6.: καὶ Πυθαγόρας ἐπὶ τῷ 
δισγράμματι βοῦν ἔθυσεν, ὥς φησιν ᾿Ἀπολλόδοτο- (516; Ἀπολ- 
λόδωρος ὃ ἀριθμητιχὸς Αἴμοη.; Ἀπολλόδωρος ὃ λογιστιχὸς 
Ῥίος., τϑοΐθ) Ἡ νί χ α..., εἴτε περὶ τῆς ὑποτεινούσης, ὡς ἴσον 
δύναται ταῖς περιεχούσαις τὴν ὀρθὴν ( 5150 Αἴῃ. οἴ Ὁϊορ.), 
εἴτε πρόδλημα περὶ τοῦ χωρίου τῆς παραδολῆς. Βταπαῖ51] 
Οοιημηοηΐ. Ἐ]οδΐ. Ρ. 59 οἰΐαΐ Βοΐβ5. --- 1 ἠνύχε Οοάοχ, 58- 
ῬΕΓΒΟΙΡίο : γρ. ἡνίχα, φυοᾶ οοἴευϊ Βαροπί Θοηβθηβα: 
εὕρατο Ὀίορ. δηΐο (οδεῖ. --- 2 χλεινὸς ἐφ᾽ ᾧ Αἴθη.; χεῖνο 
ἐφ᾽ ᾧ τὶ ΡΙυΐδτο . 

ΟΧΧ. Τρπηπᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. Ἐβΐ ἱγαρστηδηΐαμη Εἰδοὶδ 
ΧΕΠορδηΐβ, 6 Πίος. [.. ΥὙΠΙ|, 36 δχοογρίυμῃ. Βϊάθέ Χο- 

᾿ΠΟρΡδπ65 ῬΥΓΠΔσΟΓΙ ΠῚ ἄρτια ἀδ. τηδίθιηρβυομοβὶ. --- 
1 δήποτε ΡΙδη., αἰΐογυτη Οοὐ., Ὀΐοσ., 5αϊα. Μιν, ΡΥ ΓΒΑΡΌΥΑΠΙ. 

᾿ - 1. « Ἤΐης ϑυϊάδϑ : ἀκυφολίξοι" σεῖσαι, καχῶσαι, διῶξαι, 

ἄριστον. Τοβία Πίοσοπο ΥἹΙ, 30, εβὲ Ζεποάοίὶ δίοϊοὶ,. 

λήσιος. « Τιυδαΐυν ΖΘηο,, τρίτο υἱγία 5. νϑγαας Πθοτ- 
᾿ ἐρεῖς ἱπίογ Βοπηΐηθβ ἀπείοσγ. » Φφας. Οὐ εοτηρᾶγαΐ ψαῖτο- 

τἱαηι Ζεποπα ἐπῖ556 ἀπς υἱγίμίο, απο 6556 ποϑδίϊθηι; 

αἰίεγανι Οατηέαάδξηι ἀφριδιίατε, ὅοπα ἜΟΤΟΝ μος ν “5. - 2 καὶ θάνε (Ξ0ρεΓροβίίο ν, θάνεν)) φυιτοῖς ( 568 ῥΥΐυβ 

Ἰππροπάστη ὄατη ἄρσενα λόγον; τ δέ των ἰη- ὦ 
ἔπη. -- ἰ ἐχτίσω (οᾶ., 5 ρογβοτρίο : 
Οοά. Θυοὰ 

οἵ «ᾳυδίζυογ Ὑδυβαβ τϑοϊίαΐ. » Β. --- 2 ἐπωιχτεῖραι Οοά., 
ΒΌΡΟΓΞΡΟΒΙο οι. ---- 4 « τῆς ἔγνων σογγοχὶξ Καγβίθη. δᾶ Χο. 
ΒοΡἢ. ἈΘΙα4. Ρ. 58, 400 ποῆ Οριι8.» .κα6. Αρυᾶ ϑαϊά. 
ἄυο εοδά. φθεγξαμένην. « Ἑογία556 φθεγξαμένου Ἰοσοπάστη. » 
Βεογοῖ. Τγτ. Ρ. 379. 

ΟΧΧΙ. Τομητηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. ὥρατον. Ὅτι Πυθαγόρας 
διὰ Πολυχράτην ἀνεχώρησε τῆς Σάμου (φυοᾶ πὶπ} ἢυς 

Ῥιοφοηίς ἀϊξοίρα!!. Ζεηοηὲ ἐπδαϊέ Ξυῖδας ν. Κάδμος ὁ Μι- Ρ’Γπεῖ). ίορ. ὙΠ], 44. --- 1 ἀψύχων Οοά., Ιαββυ. --- 
᾿.2 Πνυθαγόρη Βοΐ55. οχ Οοάϊοο ; Πυθαγόρα Ὀΐορ. --- 4 οὐχ ἔχον 
᾿ Ῥῖορς. « Ουοᾶ ρῥγῶίυ!! Οοάϊεῖβ βοτρίατο μὴ ἔχον, ργορίεῦ 

ἴον Ῥοβίεβ ἐνηθλήσω δὲ προνοίᾳ, φαδ]ΐα ἴδτὰ Δ χυοίϊο5 υἱάϊ- 
Τῆυ5. ἌΡ. Ὀίοσ. ματέρ᾽ ἐλευθερίας. --- 5 ἦν χαὶ ὁ Οσοάᾶ. εἴ ἡ 
Ῥϊος. δηΐθ Οοδεῖ., «αυΐ οὐ καὶ 
Ῥογβοπο; ὃν χαὶ ὁ ϑυϊααβ Ξῖπθ συδγ., ππᾶθ Ῥουβοπαβ δὰ 
ῬΠΟηἶβ5. 1613 : ὶ 

εἰ δὲ πάτρα Φοῖνιξ σὺ, τίς ὁ φθόνος : οὐ χαὶ ὁ Κάδμος 

.ο. σελίδα ; 4ΟΓΌΠΙ ῬγΪὰ5 ΠπΠΘῸ ΠΟΟΘββδτϊ ὕτη δὲ τηϊπα5 616- 
5815, ἀυδΙ συδΓΩ ἃ ΤΠ ΠΘΡΙΟ Φποαι6 ῥτγοροβίζατη δὰ ῬὨᾶ- 

Ρ. 149 : εἰ δὲ πάτρᾳ Φοῖνιξ, οὐδεὶς φθόνος. --- ὅ. Επΐϑδε γρ. ἔχπιες) ἀθανάτων Οοά.: οἴ ἔχπιες ἀθανάτων Δρ. Ὀΐοσ. 
νἱἀοξαν αἱ ἱπορία σελίδα ἀα ΜΙΘ5Ι Οδάτηϊ Ὠἰβίογία δεοῖ- ἡ 
Ῥετγεῖ, ἂρ. ϑυϊάδτη βΌργα εἰξ. 

ΟΧΥΠΙ. Τιοιηπηὰ : εἰς τὸν αὐτόν. Ῥῖοξ. ΥΙ, 31, ὁχ 400 
δοοοββὶξ δἰΐθγατη αἰσέϊεμοη ἐπ Οοαϊοα οτηΐββατη. ---- 1 Κιτιᾷᾶ 
Ῥίοσ., φαοτηοᾶο δἰξογασμα ργοηππε ποτ. Θανεῖν λόγος ὡς.. 
οἴϊδην 6. 194, 1. --- 2 ἐλύθη, οἱ δὲ μένων Οοᾶ. εἔ Ῥῖος : 
εοττοχὶξ Μεοῖπθι. Ρ. 191, οἰθεῖβ σόοθο. οἱ δέ, {ας βίγυσξι- 
Τά, βδηΐοπεϊδμ δὲ τηδίγυτη Ῥϑϑβυτγηθδπέξ. 515 ἰογίαββθ 

οἴδιη ΟΟΒθε οοαΐοθβ. --- 38 γαῖαν ἀλοήσας Ὀΐοσ., ΟΟΥΓ. 
Μοΐποῖ.: γαῖαν ἀλοιῶν Οοθοεί. --- ἀ 51. ΗΘΥΤΩΔΠΠῈ3 οἔ Ὁ}. 
6χ εοὐά. Ὀΐορ., ἃΡ. 4π6πὶ Ἰοσοβθδΐυγ αὐτόματος δὴ, τέμε, 
τί με χαλεῖς ; ΒΘ Θχροηΐξ Ὀΐοσ. 8. 38 : ἐτελεύτα δὴ οὕτως" 
ἐχ τῆς σχολῆς ἀπιὼν προσέπταισε γαὶ τὸν δάκτυλον περιέῤῥυξε" 
πταίσας δὲ τὴν γῆν τῷ χειρὶ, φησὶ τὸ ἐκ τῆς Νιόδης, Ἔρχ ο- 
μαι, τί μ᾽ αὔεις; χαὶ παραχρῆμα ἐτελεύτησεν, ἐπο- 
πνίξας ἑαυτόν. Εἴ ξὶ 31, Δρροδβίίο δρὶστδιητηδίθ ρογοὶξ : ἔνιοι 
γὰρ χαὶ τοῦτον τὸν τρόπον τελευτῆσαί φασιν αὐτόν. 

.ο. σελίδα: ἴογία556 δυσίογο 

πΘῖη ἴπ βδίυτα ϑοσψιξχθ, ἀρ. Νοη. Ρ. 99 οχίγ.: ὑπᾶηὶ ᾿ Βίδξαμῃ. » Β. 

ΟΧΧΗΙ. 1ιϑπημηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Πυθαγόραν. Ὀῖορ. ΥΗΙ, 

ι ΔΥΓΑΒΌΠῚ οἵ ῬΓΟΡΘ ΘΓΔΘ τη ) ἄμειγγα Οοάθχ, σοΥγδοΐατη 6χ 
ίος. Βοϑίἀθξ οῦτογ δρυὰ Οτοίΐατη. Βοίμπ5 χάτθανε. « Νοπ 
τη ΠΗ ἀ6 ῬΥΠαρογα 1 παγγαΐηπη ἔπΐ556, θά ο᾽π5 ἀἰβοῖ- 
ΡΌΪΟ5 οοοῖϑοβ ἔπῖβ56 ἃ ΠΙοπμΥβῖ 5ϑίθ ΠΡ τ5. ἔγδα τε ΤΔΤΉ}}}- 
οὔυ5 Υἱῖ. Ρυέῃ. 191, φιαθμη Τηοσὶ αυδηη ἔΠσΘΓΘ ΤηΔ]108- 
β6ηΐ αυορά ῬΘΓ σδΙραπὶ [15 Πογθηΐθτι ἔπρα ᾿ρ518 οᾶρθ5- 

᾿ 56η68 ἴοτοί. » Β. 

ΟΧΧΙΠ. [6 ΠΠ18 : εἰς Ἐμπεδοχλέα τὸν ᾿Αχραγαντῖνον. Πίορσ. 
ΥΠ|, 78. --- ᾿ἰ ἐμποδόχλεις Οοά. --- 2 χαὶ (ᾳφυοά Πρτγαγῖαβ 
διγαϑὶξ, ἀοϊουξ 1846.) πῦρ ἀπὸ χρ. ἔπιες (ΞιροΥβογιρίο - 

δηΐα σοθοΐυτω, 4] οαὐϊάϊξ ἐξέπιες θάνατον. Μείΐποκ. Ρ. 192 : 
« 5.815 Ἰη30 πῖον ἀἰσΐατη οϑέ χρητῆρες ἀθάνατοι. 5οΥΡ6η- 

ι ἄστη υἱἀδίιν πῦρ... ἀθάνατον. » Οὐοα τορορίπη5, οἕ (ὉΒ. 
[οτίαϑβϑρ Ὠδθυϊ ἴῃ οοὐά. 50]5. 

ΟΧΧΙΥ͂. Τιοτητηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Ἐμπεδοχλέα. ὈὨΐος. ὙΠ], 
75. --ἰ ποθ᾽ ἁμάξης ίοσ. δηΐα ΟοΡοΐ. δ βίγασξυγα οοηΐ. 
6Ρ. 118, 1. --- 3 χἄχπιε Μογίοιιβ Οδβδυθ. οἱ Βοίμιιβ. --- 
4. Θίοσθποβ δηΐτῃ ἔγδαϊέ 8. 73, εἶναι αὐτοῦ χαὶ τάφον ἐν Με- 

γάροις. 

ΟΧΧΥ. Το : εἰς ̓ Ἐπίχαρμον τὸν Συραχούσιον « Εβὲ 
ἄδηλον ἴῃ Ουᾶ. εἴ ΡΙαπ. Ὀίοσοηϊ Γιδογίο {τυ Τ140005., 
860 ΟΥΤΌΓΘ, ῬΡαΐο, οαἰαπηϊ. » Β. Ουἱ ΥΠ]|, 78 : χαὶ αὐτῷ 
ἐπὶ τοῦ ἀνδριάντος ἐπιγέγραπται τόδε. --- 3 φησὶ ἃΡ. Ὀΐορ. 
ἂπΐα Οοθεξ. --- 4 Συρηχοσ. Ὁῖοσ. « ΜΑΙ Συραχόσιον. » 
Β. Οουβ φυϊάδτῃ ἔυϊξ ἘρΡΙΟΠάττητβ, 56 απ ἔδπογα ϑίδΐθ 
Βυγδοιβαβ υϑηϊβϑοῖ, Ζυλπι ὈΓΡΘΠ ᾿ἰΠΘΘΗΪ ΤηΟΠΌΙΉΘ ΠΕ 
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ΠΠυβίγανιξ, ἃ ῬΙΟΓΒα 6 ῬΥῸ ϑυγδΟΌβ8η0 ΠΔΟΪ(π8 οϑί, 66. 

ΟΧΧΥΙ. 1ιΘμηη)ὰἃ : εἰς Φιλόλαον τὸν Πυθαγόριον (510). 
Ῥίορ. ὙΠῚ, 84. --- 2 ἀτυχεῖν Οοᾶ.: αἰΐθγιπη Ὀΐος. --- 
4, Ὁΐορ.: ἐτελεύτα νομισθεὶς ἐπιτίθεσθαι τυραννίδι. 

ΟΧΧΥΊΙ. ΤΙ : εἰς Ἡράκλειτον τὸν ᾿Εφέσιον φιλόσοφον. 
Ῥίορ. ΙΧ, 4. -- 2 « ΗργδΟΙ 5. Θηΐ περιτραπεὶς εἰς ὕδε- 
ρῦν... ἐτελεύτα, Ππαιτδηΐθ Ὠΐοσθηθ ὃ 3. [510 ρΡορθίᾶ βα15 
ἱπποθίθ ἴῃ διαντλήσας : Θχῃδυβὶί υἱΐᾶτη, ποὴ χη διιβία 
δ ἰηΐογοιΐθ; » Β. --- 3 ἀρδεύσασα ἃρ. Ὀῖορ. « Ἀδϑρὶεὶ- 
ἴὰγ ΗδογδΟΙἰ ἀ6 δηϊπηδθιι8. βἰοοὶβ ορίμϊο, » Ψαο. Ὑἱάθ 
Μυ]Πδοῖ. Ετσάρτη. ῬὨ 105. ἔ. 1, Ρ. 325. 

ΟΧΧΥΤ͵Π]. Τοτὴᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Ἡράχλειτον. ΑΥ̓οΥΐ 
Ὀΐορ. 1..ὄ ΙΧ, 16 οἵ Ηδβυοῖ. ΜΙ165. Ρ.. 31 Μϑυνῦβ. « Ηδγδο]!- 
[ὰ5, αθτα ΟὉ ἀοοίτί πο Αἰ ΠΟ] ἴθι {θη  Υἱοοϑιιηι, ΡΡΕΙ- 
Ἰαθαΐ «η αυϊΐα8., 86. ΓΓυβέγα ἂἰΐ γοχαῦὶ ΟὉ Ποιηϊηΐθιι5 Μι- 
ΒΆΓΌΠ ΘΧΡΘΙ 5. ΗΒ 56 ΠΟῚ 50 ρβῖ586 αἀἰοἰξ, πρὸ ΠΠΌΓΟΒ 
οὐ! ἀϊ586. 4ὰϊ τ] ὰἀϊηθιὴ οἀρογθηΐ, βοᾷ ἴῃ 6} ΠΠσοπέϊατη 
86 ΔΙΏΒΙΓΘ βυ{γᾶρία. 5᾽γη 16 χυϊὰ Πομηοογιἔαπι αἰχίββο αἱΐ 
ϑθηθοᾶ Ἐρἰβί. 9. : τὐϑειι5 ηιἱ νὴ ργοῸ ροριιῖο 68!, οἱ ροριιζιι5 
Ῥ͵Ο αὐτο. Ορίθγαπη ΟΡ συμ αί 5. ποβίγὶ δαοίογθιη ἰρϑιιπὴ 
ΗΘ ΥΔΟΙ ΤΙ ΒΟΥ ΘΙ ΘΧΡγββίβ8θ. ΠᾺ]} 5 ἀπθῖΐο. » .ας. -- 
1 τί με ὦ χάτω Οοά.: τί με ὧν χάτω Ὀίορ.; οοὐτοχὶζ Μοίποκ. 
δ Μοηδπαγ. Ρ. 178 ἐΐ Οομοί. ἴῃ Ὀῖορ., [ογίδβϑο δχ οοαᾷ. 
- 2. δ᾽ ἔμ᾽ Ῥίῖορ. 60}.: δέ μ᾽ γυϊρο. --- 3. « Εἴς ἐμοὶ τρισ- 
μύριοι. Ηδη6 Βθηΐθη τὴ τ} 15 ἰγδοΐαυϊ δὰ Νίοθρ, ΟἸατηηΐ 
Ἐν. 49, Ρ. 39.» 8. -- 4 Φερσεφόνῃ ΡΙδη. οἱ Ὀΐοξ. 

ΟΧΧΙΧ. 1 ΘΠ : εἰς Ζήνωνα τὸν Ἐλεάτην. Ὠΐορ. ΙΧ, 
48. Ουἱϊ ΤΟΙ Πδιγαΐ ὃ 26 864. Βοῖβ8. οἰζαΐ Ὀδνυϊβίυμη δὰ 
Οἷο. Ταβο. ΠΠ|,21. --- 2 χτείνας (ἀοῖηθ ἀστ ᾿ἰουῶθ ογαβθ, 
4118 ἀφ᾽ [υ͵586 ΘΟ] οἰ 40.188. ) ἑλχύσαι δουλοσύνας (8.- 

« ῬΟΙΡοΒβίΐο ἡ) Οοά.; δἰΐθγαμῃ Ὀΐορ. --- 3. « Ἐν ὅλμῳ, αἱ 
δΡΓαυουΐ ἩΘΙΩΪΡΡῸΒ ἃρΡ. Ὀΐορ. ὃ 27 : υἱᾶθ ΤιοζυηβΆ. 
ἨοιρρΡ. Ρ. 108.» 8. 

ΟΧΧΧ. Τιοημπᾶ : εἰς Πρωταγόρην (5810) τὸν φιλόσοφον. 
Ῥίορ. ΙΧ, 56, 4αυϊ : ἔνιοι δὲ χατὰ τὴν ὁδὸν τελευτῆσαι αὐτόν, 
βιώσαντα ἔτη πρὸς τὰ ἐνενήχοντα. --- 1 χαὶ σὲ Οοᾶ., ΡΊΙΔη,, 
Ὁῖορ. διιΐθ Οοθοί., χὰ χαὶ σεῦ, υὖ Μοῃμδᾶρ. οογγοχογδΐ, 
Ἰΐοτη Βοΐβ8. : « Ἐουβδη χαὶ σοῦ, Πρ., φάτιν. 510 ΒΟΡΠΟΟΙ685 Α]. 
998 : σοῦ βάξις, 50]]οοΐ περὶ σοῦ. Εἴ βαυηΐ 4}1ἃ 5ἰ τ} ἃ 4 
πορΊρο. » Εδ οἰΐαν δὰ Οπυτηπαπ ΕΡ. 90, Ρ. 125 864. 
Οοάοχ φασὶν οἱ ὡς ἀρ᾽. --- 3, Φυγεῖν Θχρ!οαΐ Ἡίορ. ὃ 52. 
ΟἸοοο 6 Ν. Ὁ.1,23 : Αϑαογὶίος Ῥγοίασογαξβ ψιιίηι ἴη, 
»γϊποὶρίο τἰδγὶ βιυὶ δὶ. ροδιιδδθέ 6 ἀ1ϊ8 δαῖτ αὖ 5ἰηΐ 
ΠΟΑῸΘ αἴ ΠΟᾺ Βἰηΐ, Ὠδθ60 ἀἴοθγα, Αὐδιθηϊθηϑβένηυ 7551: 
δ αἰφιι6 ἀ0γῸ 6ϑὲ δχαϊογηιαΐνδ, ἴἰδγίφμθ 6705 ἴῃ 
οΟἸΟἰΟΉ6 οοἩιδιιδίϊ. 

ΟΧΧΧΙ. 1μΘπιμηἃ : εἰς τὸν αὐτόν. « ΑἸ] ΠΟῚ ΤΟΡΟΤΐ : Πϊο- 
Θ6η18 δυΐθηη 6886, υὖ ρῬγεοθάθηζια, υἱχ ἀυθίΐζο. » .Χ6αο. 
« ΕδΓ6 ΟΥ̓ ἀπ 6586 ΠΠΘΙῚ Τη8]6 80 8500 ἰηϊξϊο αἰ γα] Βα πη. 
Ναγγαία Ῥγοΐδϑογθο Τηογΐθ ρογσθθδί. ροοΐα : Πρωταγόρην 
λόγος ὧδε θανεῖν φέε' ἀλλὰ γὰρ οὔτι ἥχατο σῶμα γαῖαν, ψυχὰ 
δ᾽ ἄλτο σοφοῖς. Ηδδ 6βΐ δηΐπὶ Οοαϊοἶβ βου ρέανγα. 7ΖΔοοθβῖο 
φέρει ῬΓῸ φέε δἵ γϑυϑιι 2 ἕσσατο ἄ6Ό060: ΤΟΙ Τα τοῆηχὶ οἱ 
Ἰθοίοῦθβ ποὴ ἰυγθθηΐαν. [1η ΠΟΐΪ5. πη55. ὅ86. οοη] οἰοθαΐ 
ἦχε τὸ σῶμ᾽ αἷαν, το! ψαδ αἱ οἸπ), ψυχὰ δ᾽ ἄλτ᾽ ἐς οὐρανούς. 
Θυΐϊ ΟΥἸΠοὰ5 [που ϊξ, ποίδγατη βρὶ ποία Ἰαβίγἷξ δὲ 'ρβ6 οοῃ- 
Ἰϊοϊοί τροῖϊ5. δὲ ἱηρθηϊοβίιιβ. ἈΠΕ ΠΠΙΘβὶπ ἴῃ δρ Γρ ἢ 15. ἔγο- 
αιθηΐθιη ΘΟΥΡΟΥῚΒ ἔθυτὰ ΒΘρ. Εἰ οἱ ΔηΪπη8 δἃ ΒΌΡΘΙῸΒ 6γο- 
Ἰδηέ!5. ΘΧΘΙΠ}}15 Π]βίγανϊ γη}} 18 οχ ᾿ρβᾶ Ἀπ μοϊορία μοί 5 
ἴῃ ΟΟΙημηθηΐ. ορὶστδρηΐοα ἱπίον. Ηο]βίθηϊ ἘΡρίβϑίο]α5 Ρ. 453 
οἵ ἴῃ Ὀἱατῖο Ο]858. {, ΧΥΤΙ, ῥ. 389. Αἀ46 ΨΥ ΘΙΟΚΟΥ, ΒΥ ΟΣ. 

ΑΝΤΗΟΘΤΟΘΙ ἘΞΡΑΤΙΑΤΙΝᾺ 

Ρ. 38, 29; Θρ ἀρ ίαμη Βοββατίοηΐβ ἃ δ6 ὁοιγοοΐαπι ἵπ' 
Απροᾶ. { Υ, Ρ. 179; ΒΙ9]. Οτ. {. 1, ». 722. δῖ. Ηἰδυροην - 
ΤΏ}8 Ἐρἰβί. 56}. Ρ.. 490 : ξογριι8 ἰ677γ διιδοθρὶέ : απίηια 
Ομ γδίο γοασίία ὁ5ἐ. Ῥευάοηίία8. Οαΐμθην. 10, 11: Μιλι5. 
οχοορὶ! αγίάα οολ}ριι5; Αγϊηιδ γαρὶΐ αὐγὰ ἐἰᾳιιογθηὶ ». 
ΒΒ: τ ΤᾺ ΒΌΡΘΓΙΟΓΟ ΤηᾶγΡ. ΠΟΥ Ραρσίπδο ΟΟαἰοΙΒ Ἰορίίαν : ζή- 
τει εἰς τὸν Ἕχτορα ἐπίγραμμα οὐ παρ᾽ (1110 ΑἸ" ἃρμοσν. ᾿ 
σοίμι., χφιοὰ 586. οογτροθαΐ οὗ ἡ ἀρχή) “Ἐχτορ᾽ ἀρήϊον ἀλλὰ 
(αἵμα [θὲ Ιορ᾿ἔυν) χατὰ χθονός. (Π)6 ἀαΐϊθαβ ἱπορίθ' πυραΐαν 
Ῥδι]85. Ρ. 31 564.) χεῖται ἔμπροσθεν (ἱ. 6. ἰῃ!τ8) εἰς τὰ 
ἐπιδειχτιχά, 5011, ΙΧ, ΘΡ. 387. ᾿ ΠΕ τ 

ΟΧΧΧΙΙ. Τιϑμμηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. « ΝΟ(α6 ἴιοο 68 ἰῃ 
ΙΒ ΡΒΠΟβορμόγαμ ; Ὀἱορθηΐβ (Δ θη. » 66. ---- 2 ἀλλ᾽ οὐ 
τιτρώσχων, ὧν δὲ γλυχὺ " χρῆμα Οοά, « αιοᾶ τοἢηχὶ αἱ 
Ροΐαἱϊ πθ]} 115, μὰο βαπέθηξία : (θ᾽ ατῃ ἰὰ ποη 6886 γα]η ἴσαι, 
864 ἀυαϑὶ ἀμυ]66 φυοάάδιῃ Ἰἰηϊτηδηΐαηι. » 8. ὕ8οοθ5. ἴῃ 
ποίξ, ΠΊ88.: « ΒΟΥ, τιτρῶσχον, ὃν δὲ γχλυχὺ χρᾶμα γε] χρῆ- 
μα. » Βοίἴὰ8 τιτρῶσχον, ὄντα δὲ χρῆμα γλυχύ" δὐἀᾶθῃβὲ 
«Ηφὸ οομγνθηϊιηΐ ᾿δηθῖοο Βοπᾶνῖο,, 4 8}18. Ῥγοου! ἀυθῖο 
οϑί Πῖο υθύβα8. » 

ΟΧΧΧΙΠ. Τομηλὰ : εἰς ᾿Ανάξαρχον τὸν φιλόσοφον. Ὀΐος. 
ΙΧ, 89, φυὶ ἀ8 τ : ΝΙοοούθοη, ΟὙρτὶ ἔγγάπηιβ, συλλαδὼν 
τὸν Ἀνάξαρχον χαὶ εἰς ὅλμον βαλὼν ἐχέλευσε σιδηροῖς ὑπέροις 
τύπτεσθαι᾽ τὸν δὲ οὐ φροντίσαντα τῆς τιμωρίας εἰπεῖν ἐχεῖνο 
δὴ τὸ περιφερόμενον" Πτίσσε, πτίσσε τὸν ᾿Αναξάρχου θύλακον, 
Ἀνάξαρχον δὲ οὐ πτίσσεις. Κελεύσαντος δὲ τοῦ Νιχοχρέοντος 
καὶ τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐκτβμιηθῆναι, λόγος ἀποτραγόντα προσ- 
πτύσαι αὐτῷ. -- 1. Ἀροΐί6 ἀϊδέίηχ!ξ ΟΟΡοίαΒ ἰπ Ὀΐορ., 
ου͵ὰ5 οἀ4. φυδάδηι πηὰ]6 πτίσσετε μᾶλλον, ἔτι καὶ μᾶλλον. 
« αΥ̓ΘΡΟΓ. Νὰ. Ογδΐ. 1Π|, Ὁ. 77 : ὁ τοῦ Σωχράτους ἐπαινῶν 
χωνεῖον, τὸ τοῦ ᾿Επιχτήτου σχέλος, χαὶ τὸν ᾿Αναξάρχου θύ- 
λαχον, ὧν ἀναγχαία μᾶλλον ἢ ἑχυύσιος ἢ φιλοσοφία" υδὶ γ- 

ΒΒ. Τάθμι ΕΡίσν. ἰπ Απϑοάοίϊβ Μανδίουϊ ρ. 180, οἵ 1δὲ 
Μυγαΐ, Αἀας Ὀᾶνίβ. δὰ ΤΌΒοΙ]. Π|, 21. 6 τηθίδρμονα 0 - 
ΠΪΠη18 θύλαχος γ. ἱπίτα ποῖ. δᾷ ΥἹΙ, 6Ρ. 1606.» Β. --- 
8 διαστείλας κ' γενειφει ὀλίγον Οοᾶ. « Ἐἀὰ. εἴ οοδᾷ. Ὀίορ. 
διαστεῖλαι ὀλίγον τὰ δυσνεφῇ,, Οἰΐδιη λιγέως δυσνεφῇ τάδε, 
4 οἸηηΐα Θογγθο οπθ βαρίυηΐ. ΒΡ. οονία διημθηᾶα- 
ἤἴομθ καὶ σὲ διαστείλασα γνάφοις 5|ζ76 χνάτοις. 1 Βδορμῖξ 
οἔδιι Οοθοΐ., οἵ μἴο Βοῖβ5.  Νοΐιαπι ζουτηθηίϊ σθπβ. 6χ 
Ἡδγοάοίο 1, 92, δὶ ν. ΝΥ ϑϑβϑιίηρ. ν. 47, οἵ Ηδβγοῖ. νυ. 
᾿Επὶ χνάφων ἕλχων, {ΠΠϑίγαΐαμη ἃ) ΗΘΙβίουμ 5. Ρ.. 1360.» 
“ας. --- χαχή Οοά. οἵ οἀἀ, ποπηυ}ὁ Ὀῖοσ. Φερσεφόνη ἴῃ 
ρα. ΟὉ}. ἱ 

ΟΧΧΧΙΨ. ΠιΘιημηὰ : εἰς Γοργίαν τὸν ῥήτορα. « 110 τὸν χυ 
γιχόν.» Β. --α 1 ἡ Οοάδχ ἰηΐου υϑϑιι5, οἵ δχ ὑ1πη0 ΡΊδημ. 
ἀδογιμ οηοίαυϊ ΠΡΆΠΟΙΚ.; χυνιχοῦ χεφαλὴ ΡΊδΔη. --- 2 « σὲ 
δοιπηθη αἰβίϊοηϊ γθοΐθ Ῥϑγοὶ ρ᾽α5, ἰθηθη πὶ, ΟΥΘΟΥ 8. ΒΡὰ 
ἴα 6] ΘΟ ΓΘ ΠΑΘΌΙΉΖΙ6. Θιη πησοῦΘ Ὑϑίθυθιι5. {πα 18 6558 
γἰϑαμ Ταδη) ΠΟΡΪ8. » 66. 

ΟΧΧΧΥ. Τιομμᾶ : εἰς Ἱπποχράτην τὸν ἰατρὸν τὸν ζῶον. 

- 1. Θεσσαλός, πδιὴ γτηδ͵ογθηι υἱἕθθ ραγίθιη Ηρροογαΐθβθ 
ἴῃ ΤΊ 6558118 ἰγδηβοσογαΐ, οἴϊδη βορὰ ἐπ ΤΉ Θββα 1, υἱ΄ 
5 0ΠῚ ἴογο ὨΔΌΘΓΟ ᾿ϊοθυοΐ ΤΉ 6558}15 : συ 876 πο ἀπ ΐδη- 
ἄσπι 46 δριἐμοίο, ἢθο 7) ν658ϑαἴιην, Πα πὶ ΗΙΡΡΟΟΡ 8, 816 
Ἰαπιᾶδυΐ οχ δε μδηδαηι οἰιπ βοδ]σογο, 4υἱ ἹἽπποχράτεος, 6 
Μαομπαρίο δὰ Ὀϊοσ. 1.. 1, δ1, αὰϊ Ἵπποχράτους ΘΟΥΡΙΒΟΡδηΐ, 
αϑϑϑηΐϊθηΐα ἙδὈτϊ οἷο ΒΙ0]. αν. ἢ. ΧΙΠ, νΡ. 435 566. -- 2 ἀπὸ 
ρρίζης Ὁοᾶ. ΑΒ ἈΡΟ]ΠΠ6 οΥσίποιῃ γροίοθδί Αϑοϊορ δἀδρατη 
[Δγ}111ἃ. --- 4 ἔχων πολλὴν ΒΓΆΠΟΙ., ῬΡοβίουα8. 6χ ῬΊδῃ.: 
τύχᾳ ἀλλὰ τέχνᾳ Οοᾶ., φυοᾶ τϑαιιχί τ ΒοΙ855. ῬΓῸ τύχῃ... τέχνῃ." 

ΟΧΧΧΥΙ. Τιοιηπιᾶ : εἰς Πρίαμον. 



ΠΟΧΧΧΥΗ. Πιομπητηᾷ : εἰς 
ριθοράθηΐο ΘρΙ σγατηπιαΐο ἀιιχίϑβο υἱάἀθίαγ. --- 3. Τάφος, 
᾿ἀμοηυτηθῃίαπι ΒΟρείογαϊο. --- 4. « Υἱχ οὐδάο οἱ» βοχίυτῃ 
χονβίοαϊαπι ἐντ|5. ΠῸ5. πιιη βἰμσουιια ΠάΌΘΓΟ Πποῖη. » 2. 
ΘΟ ράϊαϊε. 7 θοθείιιβ, αυΐ ἀἰπεϊποί Ομ ποβίγανη. ἴῃ ποίξ. 
᾿ Τη85. ἱπάϊοαν ί. Νοίμιδ βοχ τα γου Ξ σα} 5 τ Ε] αι θ᾽ α΄ ο πὶ 

» ΠᾶΠ Υἱ 58 0.) οἀγεΐ δὰ γΘρο 10, 5οἀ γεγρὰ ἐμοὶ 
ωῃ ἴῃ ν. 3. 4υᾶ: δάϊδοίϊ5 ἀθΡ Ἰ διέαν. --- ὁ ἐπ’ ἐμοὶ χόνιν 
ἔΐεπι Ἰοφαπέαν ἴῃ ππαγρῖπο Οοά.: οὐκ ἐμὸν ΡΙΔη., ᾳυοά 

᾿ἴσγίδβϑο γ γΌΓ. Ομ. ]00 Οτοίί5 Ἰιδο ἀϊπίϊομοῦ πΟΘΙΟΧ 536 

ἜΞ ΠΟΧΧΧΎΠΙ. Ποπηπιὰ : εἰς τὸν αὐτόν. --- { ὁμηρείοισιν ΡΙδη. 
᾿οἀᾷ., 56ἀ αἰέονιπι ςοὐά. -- 2 ἐρυμνότατον Οσά., Ξυροῦρο- 
Β[ξ0 τερον; ἐρυμνότεοον Ε]ΔΠ., 480 ἢ ΘΟ ὨΘηΐαγίο ΑΠᾶ- 
Ἰδοξονυ πὶ ΑἸ ον! ργρίογοθαΐ ψδς., γοοίο, αἴααο γθοθρὶξ βαΐ58, 
--- 4. ΕΠη15 ΠΙδά 5 ἴῃ τηογία Ηδοζονήϑ. 

ΠΟΧΧΧΙΧ. 1ϑηηπιᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν χαὶ εἰς ἌΞΘΒΕΣ τὸν 
᾿ “Μακεδόνα. « Αποίοτίβ ποιηΐηθ οαγοΐ οἰϊδην 'ῃ ΡΊδη. Αγ 0λίς: 
 τπρυϊε Βανπθβίτβ, 4 ὁ οοάϊος ργοίογε δὰ ἢ. Ω, 729, οὑ- 
᾿ χοιὸ ἰοτίαβϑο ΠΡναυὶ, δὰ ργοχίπηπι δρίσυ. Αὐο μία ΠΗ 
ο ἈΡΟΥγαη 5, ΤΥΟ]ϊη Ροοίδ αἱ οατὰ Ἠρδοΐογο,, ΡΘ πὶ ΟΠ 

 ΑἸοχαπάγο οοεἰάϊδβθ6. Οὐο68. οἱ ἔουγὰϑ ἰρίἑατ υἰγίαξε νἶγο- 
τυ, ΠΟ Υἶγοβ Ραΐγία δ ΘΟ γανὶ. » 766. -- 1 τροία 
Οοΐ,, αἰξοναπι ΙΔ. --- 2 ἀντῆρεν οοἀάὰ. --- 3. « Αρορτγᾶ- 
φίμη οὗ ΡΙαη. ἄρα. ΝῸΠ ΠδΟΟβ586 ϑϑί ἄρα 507] γὶ ῬῃΝ 
ἩΑΊΟΘΙ. ».8. 

ΟΧΙ. Τιοηῆᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. ᾿Αρχίου Μαχεδόνος. Τὴ 
τηᾶγα.: ζήτει, ΠῸῊ 5815 ἀρραγθῖ {ΠΆΓ6. --- 3 510 Οὐ δχ « τηο- 
ἔτο τροϊατηδηΐθ : γεννήτωρ Πρ. Ρίδη., 6Χ ἰρβίυβ, αξ νἱἀοίαγ, 
ὀονγοοξίοαηο. Ἐκ δἰοδϑἃ 6588 ροΐξεβί πατὴρ, δὶ ροθία γόοῦθ 

᾿ ἱπβοϊοπίϊοτο, Υ. 6. ςἴτυς, πϑὺ5 [μου » ας. Φύτωρ πιαϊο- 
Βὰξ Μείΐποκ. ἢ 

μαθ᾽, ἀοἸείο δ᾽ [η 5οααθηΐο ὙΘΓΒιι. Βοῖβ5. 
γϑροίδι ον «ποὰ ἑαϊξ ἴῃ ἱπίεγγοσδίϊοηθ. πομῆθη : ἣν Ποίαμος 
γενέτας. » Ουϊ τοοθρί ῬΙαπ ἀΘ ΤΩ γεννήτωρ. 780. ἴῃ ποβίτο 
ΘΧΘΙΏΡΙΟ γεννητὴρ Ε{ρ. 564 γούρυ]α μέν πο (Δ 0116 ΘΑΥΘΏῈΒ ; 
οοηΐ. 6Ρ. 164, 1-2, ἃ]. 

ΟΧΠ. 1ιΘπγπὰ : εἰς Πρωτεσίλαον τὸν ἐν Τροία πρῶτον πάν- 
των Ἑλλήνων τελευτήσαντα. « Ρ] πο 5 ΗΕ. ΝΟ ΧΥ!, 88 ; διιηέ 
ποάὶο ον αὐυογδο Πδηδίνην αὐὐϑὶβ,, λισία. Ηοϊοβροη- 
πηι, ἔπι Ῥγοίοδίϊαὶ δοριογο αΥ̓ϑογεβ, φῶ οὨχηῖθιι5 ἃ υἱδ, 
φιυιην ἴηι ἐαπ έν ἢν ἀσο 606}, τι Παῖς αὐἀερίεϊαπέ, ἵπα- 
γοδοιι, γμ}διιδῴ 16 αἀοϊοεομηΐ; αάθιη Ἰοουτη ἰγδοίαν! 
ΒΔΙΠη88. Ἐχοῖο. Ρ. 610, Ε. Τάθτη πδιγδηΐ ΡΠ] οβέγδξα5 Η6- 
τοῖς. 6. 3, Ρ. 672, Ουἱϊπέυβ ΥἹΙ, 407, δ 4}1}}. ΤαΠΙ]Π 5 δγαΐ 
ΡΙΌΡΟ ἘΠδιπίθπ, Ηδνοάοί. ΙΧ. 110, Ραῦδαῃ. 1{}. 4. » .ας. 
-- 1. δὲ αἰὼν πολὺς, μέγας, πᾶς, οἷο. τηυϊέα οοἸορῖέ Ηθο- 
κοι. 10 Ὁ. 274 56ᾳ. --- 3 σῆμα Ηδοκον. ΟΒ τοιψαα ΠυΪι5 
Ῥοδιηδίϊ : σᾶμα Οοἄοχ εἴ οοἄ. Βορ. Ρ]απιάεα, 4: σῶμα. 
« Ρμιοβίγαϊαυβ 1. ο. Ηοιμθγαμι βθουξιβ 1]. Ζ, 419 : πτελέα: 
δὲ ταύτας αἱ νύμφαι παρὰ τῷ χολωνῷ ἐφύτευσαν. » δ. -- 
5 δένδ:εα δυσμίνητα Οοάδχ, αυρὰ τηδὶδ ἡγξαίθτη ἃ ΡΊΔη. ἴπ 
δυσμίμιητα,, ἃ δυάδα ἴῃ δυσμίσητα, Γροΐδ οιηθπάδγυπί Βγο- 
ἄφυξ, ϑδϊπιαβ. οἵ δ}}} τ: δένδρα δὲ Ηδοκογὶ οδὲ εογγθοῖίο 
ΠρΘΟΘββΑΓΪΆ : ἰἀθιηαι6 ἣν ποτὶ τεῖχος ΡΓῸ Θαϊο ἤν ποτε τ. 
- ὁ αὐαλέην Οοα., ΒΌΡΘΓΡΟΒΙΐο α ἃ ΘΟΙΓΘΟίΟΓ ; αὐαλέαν 
Ῥίδῃ. οἱ δυάδα, 4] φυλλοχοεῦσι, Οοα. οἰ Ρ]δῃ. φυλλοχοεῦντ:, 
ἴοι ορίμηθ δγηθπαδίατη ἃ Ἠθεκεῦο,, αὶ μδὲ βίηριιϊα 60η- 
1} βἰτη Π πηστὴ δορὶ σγατημηα ΡΕΝΡΡΙ, Ἰηΐγὰ 385. -- 7 ποτ᾽ 
ἦν δ .645 ἰπ ᾿Αχμήν, ἀντὶ τοῦ ἔτι. Ιά6η) οἴ ΡΙΔη. οὗ μέρος, 
4υοᾶ τοϊαϊναμ βίγαοία γα) ἰυγθαγε υἱάθίαν : οὗ (56) μέ- 

ρος (οὔδχ, πο ΗδΟκΚΟΙΓῸΒ βουγαΐ ἤῸς 5608: : « ΔΥΡΟΓΟΒ 
Ἰγαΐς δξ πιξ ἢΐαμι δαϑβρίοἰυπέ ἱπαυ οβοθηΐθβ πο ρατίθηι οαϊὶ, 

ΑἈΝΤΕΙΟΒΟΘΙΑ. 1. 

- 205 ; πατρὸς μὲν Πριάμου ΗφοΚοτιΒ, νανίαίδ 1) ἐρῃροῖ. ΕἸογοηΐ. Αἢ ἩΒγατίαβ Ἀ ἔλους 50] 4 ᾿ὐδεηβΑ λα οθκόρ. μκξποραβ.δν πρρίτδν, - ηΐ. ριστοτέλους 50ΥΏΠΘΓΟ γο- 
ογδίίοο ; Βοϊνες πατρὸς μὲν Πρίαμος, ἰδκὰ τοῦ τα δετα Τα} Ἐρο ἴῃ ΡΘρΙο τοἰϊπιθηάαμι 6886 ἐδβΕῖθυι8 ογθᾶο : βῖνϑ 

ΙΝ ΘΟΑΡΌΤ ΝΠ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

“Ἕκτορα. Αιιοίου τὴν ἔννοιαν 6Χ 1 ἰ. 6. ποη ππηΐῃϑ ἰδηΐξιτη Ῥγοΐθϑι αὶ ἰΠ ΤῊ [οἰ 55 Ί ΤῊΣ οἄΐαπι, βοὰ 

] 
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᾿ οηίαπι 4υοίαᾳαος Τγοΐᾶπη Ορρισπαγαηξ [Ογί τὰ ὙἹΓΟΓΌΓΩ 
᾿ΡΔ ΠῚ βουυαπί. » Οὐ 5 βοηξοης πὶ Θχργοβϑὶ,, βοά Ἰρϑίαβ 81} 

᾿ θὰ {Ὁογῖΐ ροοξς τηϊηϊπηθ αἰ ἢ γτηαυουίιη., οἱ ΡογΡδ οἷ Ρἰ4- 
ΟΟΡΙ  ἀγσαξίον πθὸ ἢ 4 ἀἰϊπεϊηοίίο. Αἀ δυσμήνιτα ΘαρρΙ6η-. 
ἄππι υἱάδίυν ἐστί, ἀείϊπάθ (ογΐαβϑο βου δοπά μη : 

τόσσος ἐν ἡρώετσι τότ᾽ ἣν χόλος, οὗ μένος ἀχμὴν 
ἐχϑρὸν ἐν ἀψύχοις σώζετα: ἀχρεμόσι", 

Ῥαββῖνα : δ}715 οἱξ ἡμὴ φιοίι ἰπϊηιῖσα ρογϑίαί ἴῃ οἷο. 
564 ὅσοος ατγοΐίαμπη γϑοΐθ δοσθρίϑϑα υἱᾶθο υὐ δατηϊγδηξῖϑ. 
-- 8 σώιζετα: ἀχρεμόσιν Οοά.; ἀχρέμοσιν Ρ]Δι. οἵ 54. 

ΟΧΙΗΙ. Γοιτηᾶ : εἰς Ἀγιλλέα τὸν Πηλέως υἱὸν, τὸν πάντων 
ἡρώων ὑπερέχοντα. 6 ΑΟΠΠΠΠ5. τυσυ]ο ἴῃ Ργοϊηοηΐοτίο 51- 
8θο Υ. ἤοτῃ. Οἀ. Ω, 82 5664. -- 1. « Βυϊάδβ. δηξήνορες" ἀν- 
δρεῖοι, οἴ ἤσπο Ἰοοῦ μη ΔΡΡοΟηΪ. » Β. --- 3, « Αἰγιαλῷ ΡΓῸ εἰς 
αἰγιαλόν. ΜᾶΓΒ στένον, ἱπροιηΐβοθηβ., 4680 ΤΠ] Δ Πδ ἢ] ΠῚ 
Ἰυρσοῖο ποία αθ ΘΟ] 616 υἱάἀ θέαν. » 966. 

ΟΧΙΜΠ]. ΤιΘπητηᾶ : εἰς Ἀχιλλέα καὶ Πάτροχλον. Ηος εἔ 
ΒΘ4ΌΘΗΒ δρῖρτ. οχ ῬϑρΙο Αὐ᾽βἔοξθ!!β μϑεϊξα 6556. υἱάθθδηΐαῦ 
ΦΟθ510 οἱ Βγαποκῖο; ἀυθιίαξ ΒΟ ΠΠοἰ ἀθυνίπιβ Ρ. 43. 

ΟΧΙΩΥ. [ιοιηᾶ : εἰς Νέστορα. -- 3. « δυϊάαθ Πίπο : 
τριγέρων᾽ τρεῖς γενεὰς βιοὺς, τουτέστι ἐννενηχοντούτης. Οοπηῇ. 

6Ρ. 157, 295, 421.» Β. 

ΟΧΗΥ. Τιοιητηὰ : εἰς Αἴαντα τὸν Τελαμῶνος. Ἀσχληπιάδου. 
« [ἃ ορρσταιηὴᾶ Ῥ60]ὸ Αὐιβέοξο!β ἃ 856 δαϊΐο ᾿πβϑγαθγιπέ 
Οδηΐοτισ, ϑγαποκῖαβ, ΒΌΓσΘββ., διιοίογο πὶ Επβίδίηϊο δᾶ 
1]. Ρ. 285. » Β. Βομποίἀουνίηιβ. Ρ. 26 564.: « Βορδγογιπέ 
οἴϊαμη Αὐϑοπίαϑ (60. 9) οἱ Ἐζοίζθβ Ροβίδμοιη. 489, δχβίαίψιιθ 

Ατιβέοΐθ! 5. γϑοϊρίοπάσθμη ραΐαυϊξ δχ ἔατη]ο 5] τ ΐηΐο βῖ 
ἃ τοϊαβίοτγα ροθΐα Ῥγοίδοξι μη. Ἀρετὴν ἀδᾶπι ἴρ86 ἴῃ οδγ- 
τηΐπο ἴῃ Ηδυπηΐδη οἰ θγαΐ. ΕΧΡΥοϑϑὶξ ΜΏδβΑΙΟδ5 Θ᾽ ΟΥΟΠΪ5 
ἃΡ. Αἴδιοη. Υ, Ρ. 163, Α, ΑΡΡοπά. 6δρ. 53.» -- 2 χειρομένα 
Οοᾶ.. 5Ξοϊυ5, 4πο« τϑεῖρογθ ποη ἀθθοραΐ (40. --- 3 βεθαρη- 
μένα Τ:οῖΖ., φὰϊ οατῃ ΕἸΟΓ. ὡς παρ᾽ Ἂχ., 564 ΡΊδη. οἵ Επϑί. 
οὕνεχ᾽ Ἄχ. -- 4 55 Οὐάοχ δ ἂρ. Βγαποκ. ορξπημβ ΡΙαππα- 
ἄρα", ἴῃ 4υἃ χρέσσον ἐμοῦ χέχριται, υὐ ΤΟΙΤαΐ, χρέσσων 
Επιϑί. Δολόφρων ἀπάτη, δα ΟἹγβ515 Ὑϑυβα 45 γοίδγοπάυτη : 
Υ. 3864. θη8 δρίσγδτηπηϑ. ΑἸἸΒΟΠΪῈ5 αἰβ ποι δαα!αϊξ, 46 
88π0, υἱ νἱάοίυγ : 

Αἰδοῖβ τα πηυϊο ραγίου ἰδσοῦ Οὔγαΐα ὙἱΓία8, 
ΠΙδοΥ πη 5 θυ 5115 [ΠΟ Ἶ5 ̓ρβ88 πεῖ, 

προπηρέδϑ ἰδοογαίδ οοπηᾶβ, απο ργάγι8 Αἰγ 468 

Οδάρσεα πη βίγαοιβ σοι} }ξ 1Π514118. 
“ψαπι ἀἄαδο ρεγραγοιηι εἴατο (6 δαποεῖπε ΠοΥθΉΣ 

Τοξίαπίοηιν φοηιίν οὐηιῖπα ἡμαϊοϊῖ, 

ΟΧΠΗΥ͂Ι. Ιϑυημηᾶ : εἰς τὸν αὐτόν. ἘΧΡΓΘΒΒΌΠῚ 6 Ργθθ66- 
ἀοπΐα ορίσν. --- 2 ἐπιρροιτηΐσιν Οοα. « Οοηΐ. δΥερίαικ. δὰ 
Τυνρμϊοά. Ρ. 210 οἱ 224 564. » ας. --- 3. « Ηἶπο 5 1648 : 
θυμοδαρής" τὴν ψυχὴν ὀλγυνομένη. - 3. Ηἴης ἰάθη: πινόεσσα΄. 
ῥδυπῶοα, αὐχμῶσα. » Β. Ἀπλόχαμος, ἀείοῃϑ᾽8. ΘΟΙΗΪ8, --- 
6. « Σχολιοὶ μῦθοι, 46 Βορῃϊβέϊοα οἴ ἐγδυἀυ]θηΐα οοααθηίδ 
ΟἹυϑ5515; οοηΐ. Ηρϑῖοά. Ορ. 193, οἵ σχολιαὶ δίκαι 10. 219.» 
ψαεοῦϑξ. 

ΟΧΙΨΤΙ. Πϑμητηᾶ : εἷς τὸν αὐτὸν Αἴαντα τὸν Τελαμῶνος, 
τὸν ἔξοχον Ἑλλήνων ἀρχόν" ἀλλὰ διὰ χενὴν δόξαν μαινόμενος 
ἑαυτὸν ἀπέσφαξεν. Θαπηπηὰ Υἱγέιι8. Α͵8 615 σΟἰ ΘΟ γί ΌΓ: ΤΟΤΕ Β 
σϑηι5 δα Ἐαΐὶ ἀδογοΐα γϑίθυ αν. --- 1. « Ηΐης 50 1488 : ἐναί; 

ΡΣ 
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φεῖν, τὸ τὰ ὅπλα σχυλεύειν. ἔχ ν. 83 : χερμαδίῳ" χειροπληθεῖ 
'λίθῳ. » 18. ΤΠ τᾶ 16 5. Ἰ 6 }}Πσπηΐαν ΑΟὨϊν], ἄσπη ἃ ΤΥῸ- 
͵815 ορἀθρθδηΐαγ, Α͵ο18. βουίο οἱ ον Εἰ αἀϊηθ ργοίθοι!,, αἱ 
6 Αρδπηθηηηοηθ. ΤΟΙ", Το πη ΑἸΔΟΟΤῚ ΔΙ] Ο ΘΠ ΔΡ. 
500}. ν. 1269 : οὗ σὺ πολλάχις τὴν σὴν προτείνων προὔχαμες 
Ψυχὴν δόρει. ΡΙΔη. οἵ 5:4, ὑπέρμαχον. --- 2 Αἴαν ΒΡΠΠΟΙΒ; 
αἷἶξὲν Οοά., ΡΙαπ. οἱ δυϊά.: ἄμυνας οοΥγσοθαΐ Τόῦθοὶι. δὰ 
5Ο0Ρἢ. .Α|. Ρ. 238 δ. 566., Ῥιφίον. πϑοθβϑι(ϑίθμ, δἔϊατῃ 
ἨδΌΚοΙΟ ἡπάϊοθ, ἀπ βαρὺν οἴπὶ νηυσὶ αηρσὶ νοὶ. Ἄρη 
ΡΙδμ. οἱ βαϊα. Νοίω Ρᾶγίθβ Α]δοῖβ 'π ραρσηα δα πᾶνοβ, 1]. 
Ο. --- 3 ὧσς ΡΙδη. « Νέφος ἰῶν, 51Ππ|5 1{.1, 311: 

Ιηγοϊναπί αἰνὰ ἐοἰογηι τη οηΐα πε δὸ. » 

Βοΐδ8. ---- ὅ. Οοηΐ. 1]. Ο, 018, --- 6 ἱδρυνθεὶς ΡΊδη, --- 
9 ἄμπλαχεν Οοά., οἱ 50 ΒοΙ58. --- 10 ἀλλὰ τεῇ ΡΙΔη. 

ΟΧΙΥ͂ΤΙ]. Το πὰ : εἰς τὸν αὐτόν. « ΑἸΩρΡΙΠΠ οα ο ὉΠ ΕἸ τηΪ 
ΑἸΒΕΟΙΝΙ ΘΡ᾿ συ γητηδί 15. ρυϑ ρα θη !5. --- 2 χρησαμένα Οοά,, 
Δἰίογιπ ῬΊΔη. --- 4. Καὶ μεμανῖα,, 4υδταν 8 δἐπαϊοβο 4ιι80- 
ΤῸΠ8..» 766. δι 1485 ἶπο : μεμαυῖα᾽ προθυμουμένη, γλιχο- 
μένη. ἘΧ γοῖδϑι 4 : Κλωθὼ, ἡ μία τῶν Μοιρῶν᾽ τρεῖς γάρ 

εἰσι, Κλωθὼ, Λάχεσις, Ἄτροπος. δ. κονίας 5 485 ἐν 
θνητοῖσιν ἐδύνατο. 

ΟΧΙΙΧ, Τιοτητη : εἰς τὸν αὐτόν. --- 2. « Ηΐης ϑδυϊάαϑ. 
ὁπάσας, ἀντὶ τοῦ παρασχών. --- ἅ. Ηΐης ἰάθῃι : αὐτοφόνῳ" 
ἑχυτὸν ἀνελόντι. » ΜΒ. 

ΟΙ,. Τιοημηὰ : εἰς τὸν αὐτόν, --- (. « Εὖχος οϑ[ χαύχημα 
διυϊάῳ.».}. 

ΟἿ. Πιοιηπιὰ : εἰς Αἴαντα καὶ “Ἕχτορα. ὙΙὰ6 1]. Η, 303 τ΄, ῥ ἘΦ Ν ἣ 
5644... 500. Α]. 1027 5644. --- 3. « Νοη πἰεἰάο αἰχὶε εἴς θάνα. ὁπόσα λίθον πεποιημένα ἐστὶν Ἕλλησιν, ἰδὼν οἶδα, Ηοθ 

τος, (ποα ἰδῖηθη Π0ἢ πλα δηάαη). Ὑ ]Ϊ Ἰαἄθυθ ορροβ εἰ 
ἀμφοτέρω» οἱ εἷς. » Β. 5610}. ΝΥ 66}}.: γράφεται χαὶ ἦν ἀντὶ 
τοῦ. εἷς. ΒυπποΝία5 εἰς θάνατον. Φ40008. Θοη]. αἱ χάριτες θά- 
νατος. 

ΟἿ. Τιομημιὰ : εἰς τὸν αὐτὸν. Αἴαντα χαὶ Ἕχτορα τὸν 
ΤΙριάμον, καὶ εἰς τὰ παρ᾽ ἀλλήλων δῶρα. Παοίιηι 6χ βορΒο- 
ΟἸ18 ἸοθῸ ΠΙ00 οἶΐ. --- 1. « Ηἴηο δ 45 : φέρασπις, ὁ πολε- 
μιχός. ἘΓ οΧ Υ. ἅ : πείρησαν" δοχιμὴν, ἀπόπειραν ἔλαθον. » 

Β, --- ἃ ἔφερον δυϊᾷ, --- ἅ πείρισαν Ο04., αἸξογαη) ΡΊΔη. οἱ 
ΔΠΙσαοί. Πθνὶ ϑυϊάς, Μίνο Βοίβ5. πείρησαν. --- ὅ εἶδ᾽ δαϊᾷδ» 
Ποιά, --- 6. Δίφρια δᾶνθ}}». ργῸ δίφρῳ γ6] ἐχ δίφρου. ---- 7. Αὐ- 
τοχτόνα, ἡυτείιἃ οἱοα 18 οδιιβὰ, αἱ Ἔ 80}. 5ορί. 678, ἃ]. Αἰαχ 
ΒΟΡΒΟΟΙοιΒ δ6ὅ : ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα.. 

ΟΠ]. ΤιΘμηιὰ : εἰς Μίδαν. Τὸ σχῆμα χύχλος, ἰὰ ο5ὲ, 
ΥΘΙΒῚ18 Οἱ τὴ ἴῃ γ οῦ80. ΟΥΪπ6 Ἰοσὶ ροβϑαηξ, βῖνο, Ρ]αἰοηϊοὶς 
ὙΟΙ])}5, οὐδὲν διαφέρει αὐτοῦ πρῶτον ἢ ὕστατον τι λέγεσθαι ᾿ 
«αἱ Δ ογΡΗΘαγο }.. 204, Ὁ, αὐτὴ Πίοηθ ΟἸγν8. Οὐ, ΧΧΧΎΤΙ ὃ 
Ρ. 120, 4θδ]6 Ὠΐο Ἰορίξαν ; ἀποθιι8 γϑυβίθιι5. ἀποῖι5. Ὀΐορ. 
Π. 1, 89, ἘΠῚ ἸΙσυϊἀο Β᾽ πιο η 15 (οβετηοηΐο Οἰσονϑιῖο ἃ556- 
Υἶδαν. «Τὰ 4αθΘπ)., ὡρῃἰστηδίθτη συ ΡΒΟΓ τη 6. Δοἴο θη Ἶ 
ορίπη8 σου γοηἱ Πιι  αβηλοαϊ Π5118, ἴῃ 4ὰ0 ρδυυθνε Ροίοϑί 
ὙΘΡΒ ἢ) ΟΥ̓, ΦΙΔΗ(ΙΔ ΠῚ ΟΠιϊβϑὶ ἃ Ρ]αΐομθ γῦϑι5 ἄὰο 
ἴῃ «ποουμ 116 ΘΟ ΘΙΌΓΙη ογάΪη6 5641} ἀθθϑηΐ ἢ] πὶ, ὄφρ᾽ 
ἂν ὕδωῤ..., αὐ ἀυθ ξοιη ἃ ΘΟπϑαϊ ἕο 605 ομβοῦὶξ Ρ]αΐο. » 
Ποϊνάογ ἢ. ΑἸΪΟΒ ρυίουθα αιΐ Θρίργδιημηα μος τοία!ουαηΐ 
Ἰηάϊοαΐ 980. δὰ Αηδ]οοία {. ΥἹ, ν. 193. -- 1 χαλχὴ Οοά. --- 
2. εὖτ᾽ ἂν οἵ ῥέῃ ΡΙδῆ.; ὄφρ᾽ ἂν Ρ]αΐο οἱ ΔΠΠ]|. Ροβί ππης 
ΘΒ. ἢ ΠΙΟΘΘΠΘΒ : 

. Ὡς ΄ ΒΕ} Ἁ » ΄᾿ ΄ ἠέλιός τ' ἀνιὼν λάμπῃ, λαμπρά τε σελήνη, 
χαὶϊ ποταμοί γε ῥέωσιν, ἀναχλύζῃ δὲ θάλασσα" 

ἈΠ Ἰηγοῦβοὸ ογάϊηο (αἱ ἃριια αγοΐίιμ), γὙ6] δ᾽ θυ γ Πὶ 

ΑΝΤΗΟΘΙΟΟΘΙΖΕ ΡΑΤΙΆΤΙΝᾺ 

τηοᾶο ργθοηΐ: Υ. 780.]1. ς --Ξ 3. « Ηἴπο διιϊάαϑ: αὐτοῦ, 
ἐπὶ τόπου. » 38. Βοίῃϊι5. μενοῦσα, Βοααρηξία 50 Οοᾶ., ΡΊΔη.᾽ 
δυϊά., Ὀϊορ.; πολυχλαύτου ἐπὶ τύμθον Ρ]αΐ. οἱ Ῥβοιᾶο-Ηο- 
γοδοίτι8. Ὑ]ὰ Ηοπι., 4υἱ βοααρηΐξί γοῦϑα μαροὲ Μίδης, (6- 
(οἱ οἴη 8 Μίδας. Ἂ : 

ΟΠ. Ἰμοπ πη : εἰς Κοροιόου ( Οοἀ. κόρυθον), οὗ μέμνη- 
ται Καλλίμαχος ἐν α’ Αἰτίων. « ᾿οχυμέαν Ρώπο. νοὶ Κήρ. 
ἘρΙβγδμηπ)ἃ ΟὈΒΟΙΡ. ἢ} ΘΑ ]]}106 οοηγουίογαηΐ δο ρθη ΠΠὰ- 
βίγδυαηΐ ΓΤ ΡΟΠ6}, ἴῃ ΜΘηλοῦ. Αοδα. Τηβουρίς, ἔ. ΧΕΥ͂ΠΙ, 
Ρ. 295, οἵ ΟἸναγάο Ἀοοῖ. ἴῃ ΜΊ566]]. ἔ.. 1, ἡ. 95 5664.» 8. 
ΗΟ φυϊάθπ) μοβϑέ Ἠυβομ κατ ΑΔ] θο 5. οὐ. Ρ. 189-196. 
ΔἸ ΠΙΠλΔΟ Ποῦ ὨδΥΡδἰ 015. νϑϑίϊρία ἴῃ ἐγαρηηθη 5 αἰ σοπίον 
ἰηάδρανὶί Ηδοκον. Ρ. 195-204. Ηἰβίογ!θ, φαδηι ρϑυβοαααη- 
ἐὰν Ῥαιιβδηϊὰϑ 1, 43, ὃ 7 564., δ(δξϊ8 ΤῊ ΟΡ. 1. 502. 566{., 
οἵ Ραγεϊπιὶ Οοηοη Νῦν. ΧΙΧ, Βυμηπηὰ [ιῦ80 ο8[. Οτοίομὶ ΑΥ- 
ΒΟΓΕΙΠῚ ΓΟρὶβ ἢ] 1ὰ Ῥϑδιηδί! οἸ8 πη) Ἔχ ΑΡΟΙ]π ῬΘΡΘΥ ΕΠ απ, 
4Όρτη τηθέα Ῥαίγβ ἴῃ ΔρΥ8. ΘΧροηΪϊξ. Τη δηΐθιη οᾶπ68 ἄδγο- 
γὰπέ; Ῥβδιηδίμθη υἱϊαΐαπι οοοϊαϊξ ῥίον, ὕπᾶθ ἴγαθιθ 
ἌΡΟΙΙΟ ΑΥγρὶνὶβ ᾿πηηη) δ: Ποινὴν 5'γα Κῆρα : 4υδιῃ αἷὰ οἵ 
᾿πη δ ηΪ6  σταββϑαΐδτη ἱπίθυ [δος ΟΟγ 8. ΑΥρίναβ οἵ οχ- 
Ρίαπάς οὐρα ϊβ. οι ΠοΙρηο5. ῥργοιοἰβοίξαν, ὕπᾶς ἴῃ Ῥὰ- 
ἰγίδγη γϑᾶϊγθ πο ῬΘΡΙΟ αν, 56 α ἐγροάθιῃ 6 θυ ρ]ο [0] - 
Ἰογθ υοίαν, φαοαι6 158 Ἰοοὺ οχοϊα ββοί ρουγίδητ, ἰδ] ἑάθτη 
ἈΡΟ]Πΐ οχβίγαθγο δία ἰρϑατῃ οοηβίογο, Ηοο [δοΐαμι πᾶ 
Οδγδηΐϊατη τηθηΐοπὶ Μοσδνῖοῦ Τορίοηἶβ, ὉΡῚ ἀοὶ [α5δ8ιι 
Οογθυβ Τυϊροάϊβουμπ νἱουῦτη οοηίαϊξ, φαοπι Ῥοθίϊοα (νυ. 
δοκ. Ρ. 196 864.} (ΟΠ Δοι8. πόλιν γορᾶγξ. Αἀαϊξ 
Ρδυβδηϊαβ : Κοροίόῳ δέ ἐστι τάφος ἐν τῇ Μεγαρέων ἀγορᾷ" 
γέγραπται δ᾽ ἐχεῖ ἐλεγεῖα τὰ ἐς Ψαμάθην καὶ τὰ ἐς αὐτὸν 
ἔχοντα Κόροιδον, καὶ δὴ καὶ ἐπίθημά ἐστι τῷ τάφῳ Κόροιθος 
φονεύων τὴν Ποινήν: Ταῦτα ἀγάλματα παλαιότατα,, 

4005 Ιορξ Ῥαυβδηΐδϑ οἰ δοίαοοβ Ὁ6) 8118, τη πθηΐο υοὰ 
Ὑἱ αἱ δη ἰααϊββίπιο ᾿πβο] ρίοβ, 6888. ᾿ρϑιιπὶ ΟΡ  σγδιητηᾶ η0- 
βίγα μη αἰ ντηδί Ἡθοκογι8, ποραΐ Ηυβομκίι 5, Ηδγηΐο οἵ 78- 

᾿ ΘΟ 5810. οοποθάθηϊθα5 ἴῃ Πδης 6) 8 56 η θη ἈΠ : « ΑΠΟΙΟΣ 
᾿ ΒΌΠ] ΠῚ οἸηηΐηο βἰσηθμπη ἃπίθ ΟΟῸ]05 Παθαϊ,, 568 805 
πηἶο6, αυοα ἸΘΠηπιὰ οἰΐδτη ἀθοϊαγαΐ, ΟΠ ηΔΟΩΪ ροθπηδΐο, 
ἰηἀ6 οἂΡΠΊθ οοηίθοϊξ,, ἀρίστη «ἰάθη [Ὡ θ]89. ἃ ΑἸΘΧδι-- 
ατίηπο ροϑία ἱτηγημπίαΐοθ, ποὴ ᾿ἰ βίου Φαδιη βθοξ5 οδὲ 
Ῥαυβδηΐαβ. » Αἴ 8 ἸηἴΘΙ ΠΔΥΓ ΠΟ ΘΙ οἵ ΟΡ Πο- 
βίγατη ΓΓαβίγ ἃ α δοβ  Υ ΟΡ 5 4556 5] ΟΠ ΘΠ ἐδ η  Πὶ : ἃΡ 155: Γη 
ΘΡ᾿ βγη πᾶ τῷ Κοροίδῳ φονεύοντι τὴν Ποινήν θη 5ου]ρίοι" 

᾿ δηχογδῖ ̓  οἱορὶ ροθίδηι βαρίυηξ δηξ αι οἵ τοῦ ἀρίστου 
χόμματος : ΒΟΒ ἴρΡ805 ἃη Ὀα5]5 ΡΔυβδηΐϊδο υἶβᾶ οβίθηογι, [π΄ 
ἱποοῦΐο τοὶ απ}, 56 ἐθιη ΓΓ ὉΠ Πα σὶϑ ἢ «αδῃη 
Δἰγγηαγο. Νὴ Ῥγίθγθαα5 ΟΥϊάϊι5, φαΐ (ΔἸ Δομ απη, 
αἰ οοηδϑίαΐ, ΘΧρΡΥΪΠΙΪ  ἴῃ ἸΡΙ46, ν. 575 5664 : 

θΊαυδ ραΐίγομι Ῥϑδπηδίῃ 65, οομαδί (6 ῬΏΩΡΙΙΒ ἰῃ Πα: 
Ταγίαγα, αυοὶ πδίς [οοογαΐ 116 βις, 

ΙπΠ4Ὲ6 ἴχο5 δὰ Ραβίϊβ δαί, φαδη) ἀδχίγα Οογοῦὶ 
ΜΙ οἰ, ρθη πη βου ΑὙΘΟ  Οἰβά 6 (αἰ 1, 

-- 1 μαγαρεῦσι χαὶ ἰναχίδεσσιν Οὐἄθχ ; ΘοΥ. ΒΟΒΩΚΘΗΐ5. 
« Βυ 1485 : ἄθυρμα... ἀντὶ τοῦ ἄγαλμα. Οὐᾶπὶ 5: σηἸ ΠΟ ΠΟ Π6 ΠῚ 
ἰδ ὙΔΙΘΓῸ ΟΡΙΠΟΥ  οομῇ, ΥἹ, 6Ρ. 37, 3. Β. Ἰΐοτη ἨθβΟΙΚ., 
Ηδθνῃ. οἵ 740. Τὰ εἰς Κόροιδον ἔπη Ῥαιιβδηΐδ5 ἐδ βίδ! ΠΣ χοινὰ 
εἶναι τοῖς Μεγαρεῦσι χαὶ τοῖς ᾿Αργείοις. --- 2. « Γἔχδιχον Γ6- 
(ογαηΐ δὰ ἄθυρμα. 564 τηΔ]1ΠΏ οὰπὶ ΨΦΔΟΟΡ5ῖ0 ὑγῸ ἁἀύ θυ ῖο. 
ΠΔΡΘΙ6 : φιην Ῥβαηιαίν 8 σοηΐγα 715 [ἀδιι6 ρογίογὴδ, 
ἃ Ῥαΐγρ, υἱ πδυγδηΐξ, υἱνὰ ἀθίοββα, φαοα {πτγέϊνοϑ ΑΡΟΙ ἢ πἰ5 
ΔΙΏΟΓΘΒ τηρηΐ ἃ 6586. ΘΙ β πα θδίαν. » ἢ. -- 3. τυμδοῦλος 
δαυϊα. ἴῃ Κήρ, φιοα Υἱαϊ οι] 08 ΘΥΓΌΓΘΒ ῬΘΡΟΙΪ. --τ 4. « Ὑπ᾽ 
ἐμοῖς ποσσί, 1Ἰὰ οϑ[ ἴῃ ἔπηγι10. » Πόγη. Διὰ τρίποδα Φϑοία- 
ΓΘηυτὴ δὰ ὧδε, ΜΟΡΑΥ5. --- ὅ. 510 Ἀρροηᾷᾶ, 6δρ. 272,2 : 
φάμᾳ Δελφίδι πειθόμενοι. « Ηΐπο δυϊάδϑ : Δελφὶς, ἢ Δελφικὴ, 
ἡ τοῦ Ἀπόλλωνος. --- 6 Τη[6]]Π]σαηΐ χείνου 6 ΑΡΟΙΠπ6, οὐ] α8᾽ 

νυν νὰ ὙΡΝΣΝ νυ σενσνυ νυ Πὺν 

(-. ν᾿ ἈΗΘΕΤΕΣ ΟῚ δ δν μους... δ ὦ “εκ 



το τκίαμμημαα ἀ6 Αἰ θηῖβ. ΠῸΠ ποῃιἐπαίίβ, 564 οχ 
ς Γ ξσν: ΡΊδη. 6ρ. 1 χεῖνοι 4 ̓ Μοββο- 

: οὔτ᾽ 

Ψ48ι.: 

 Βαΐξ τᾶς χείνη νύμφας, ἐς, ΑΥαὶῖβ 4α: υἱχίξ. --- 6 ἱστορίη 
ο 5αϊᾷ., 
Ῥίαγα ἱπ ορίσγαμηπιδί5, αἱ ΥἹ, 6Ρ. 3925, 4: 331, 4, ἃ]. 
ΝΣ, Θυΐ οὐπὶ Ηυ5ΟΠΚΙΟ ἀϊαϊδδέαπι μὲς βοη ᾿ἐρειρῖε. 

ΕΞ σαν. θὲ ΡΠ βίϊοιθ, φαΐ οχέγθμβ ΑὈραβε ἐοτηρουῖθι5 
φορὰ πιρ ίδ ἰηξογργοίοϑ Βυυϊάμ 8, Υ., 4αΐ ἰηξοῦ δ}1ἃ - ἔγρα. 

ς χωμῳδίας βιολογιχάς τελευτᾷ δὲ ὑπὸ γέλωτος ἀπείρου, 
ἀὁ Ῥηϊίδηιοηθ οἴϊατη πᾶγγαίογ, τ αἰϊαβ φασααο ΕΪ 

ἐν φοπίαδὶ τϑρογαπέιν. -- (. Ηἰβ ΔΡΡΟΙ ΙΔ οΏθ τὰ βιολόγου 

ΝΣ 

παντὸς βίου, ἰηξε! ]σο 40.8}65 βιιηΐ ΤΟΙ ΦαΐδΘ πηΐπ5- 
 Θυΐαβαθθ φυὶ υἱχῖξ, εἴ δγαπί υἱνθηίαμαη οτηηΐατῃ ( σοηῇ, 

6. 68,2), ἰὰ φυοῦ τοβίαξ δχ ὁπηηΐ υἱΐα, πὴ « ἰοξίπ5 {8} 
Ἔχρτἠπιογὸ οι ᾶπι Υἱΐω γϑ  ! Παΐδθ. » --- 4 οὐ πώποτε Οοά., 

ρῦχ,,. ὑάοστ- νος ἬΣ ΟΡ ΩΝ 

δὲ βιρογβειιρίο. « 515 διιοῖου ἱπβουρεϊοηϊβ συδπν δα τας 
Οογᾶν. δὰ ΡΙαΐδνοιι. ἔ. ΤΥ, Ρ. 351, ἀδ τηϊμηὰ : 

Πολλάχις ἐν θυμέλαις , ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω γε θανούσῃ. » 

Μαε. 1 πιδερίπο οοαΐοῖβ 5ουρέαβ εἷς υϑεξιβ, πϑϑοϊξαγ 
ὑπᾶδ διγορίαβ : 

 χαὶ χραναὴν ἀνέδαινε Φιλιστίωνος ἐρίπνην. 

ΟΠΥ͂Ι. [οιηπδ : εἰς Εὔμηλον ἰξευτήν. --- 1. Ἀπ᾿ ἠέρος, 
οοηΐ. ΥἹ, 6Ρ. 159-10, οἴ 179 5οᾳᾳ., δὶ ἀὴρ οοηῃκίδηΐον ἀ6 
ΔΌΘΟΡΙΪ σδροΟ. --- 4. Τοῦτο, πο υἱέα ᾿ἰθογὰ δὲ ἃ οἵἱπηὶ 
βουυϊξυΐα δἰΐθπα. --- 6. περ ὅλο. ἱηΐογργθίαϊν. ἅγθβ 
ἐπ 65, ἀαῶ Αἰ Ἰοϊ ἰδ ἃ}115 δα ΒΙ θθηΐων - 
ἴῃ ποροῖίο 81 υἱσηέυν ἰξῷ ἢ θριξὶν ἱππείαις ἢ λίνοις ἢ συμ- 
φύλοις ὄρνισιν, πῇ Ἰοφαϊξαν Επΐδομία5 (Ὀ]Οη 51:5) ἰχϑυΐ. ΗΠ, 

« 8) ΔυσρΡο5.. ᾿ ᾿ 
᾿Ρᾷγ. πελειαΐί. δυϊάδ5 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΜῊ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
᾿ 
Ι 

5ίπηοα. αὐτὸς 35, Ὀ. 272. ἄρον εὐ τὰ Ρϑ5Παηι. 
« Νῖδὶ ἰογίδ ἀριιὰ (δ Παδοι Ραμα! ῦ 

χηλεανοθενριδαδῳ [αΐββο ἐγαἀοθαΐαγ. » Ἡφοκον. οη]οῖδ- 

Ῥγοβαΐιι τη Ἠδνηΐο οἵ Ὁμαυάοηϊ. « ΑἹ δ]ίουὶ βγη 

4δὺ 

ἰατριχὰ- μ6΄, Ἑυδοοία δύο πρὸς τοῖς τεσσαράχοντά. ὁ Ὑ1Δ6. 
᾿ Βομποίάον. ργώῖ, ἔγαστη. ΜΔΡΟΘΗ 5.4. Ρ. 91.» 8..-- 2 χυδί: 
᾿στοῖσι (Ὁα.: του Χ } Βοῖβ55.; ἸΘροθα ον χυδίστοιο, οοπ]δοΐαγα 
, Καβίθεϊ. --- 7 ἕνεχεν (σά. --- 9 νοεὶ χξιρωνίσι ΒΌΡΘΓΒΟΓΙ- 
᾿ γΡίαμηῃ ἰη Οοά.: δύο χαὶ, οἴ ἴῃ ΠΔΤΕ. γρ. δύο χαὶ τεσσ. ΟοΥ- 
Γροΐον υοϊθραΐ : πινυταῖσι δύω χαὶ τεσσ., τροθηξίον 15 4υΐ- 
ἄδπι ἰδιητηδεϊβ βογί ρίογο. 

ΟΕΙΧ. Τιϑμηηιὰ : εἰς Τηλεφάνη» τὸν αὐλιτήν {516}. [πὶ ΡΙδη. 
ἀδέσποτον δΘ5ξ. « ΟΔ}}66 νϑγίξ Βαυγοῖί, ἴῃ Μοϑιθοῦ, Αςδᾶ. 
ἸηΞογΡ. ἔ. ΧΠῚ, Ρ. 294. θὲ οἱ ἀθ Τδιθρδηο εἰ θοεἶπο ἃσὶξ. » 
Β. Α Ῥοιηοβίμθηθ σοιημηθιηογαΐαν ἴῃ ΜΙάΐαπᾶ : πο π "6 - 

᾿ ἔππη 6]08 ἴῃ Υἷὰ 4υὲ Μαραγῖβ Οοτηίμυπι ἀποῖξ, Ραιιβδηϊαβ 
Ὑἱάϊε, ἃ ΟἸθορδΐτα ΡΒ ρΡΡῚ Ατηγηΐῳ ΠΠΠὰ, ἀξ Γογορθαΐαν, 

πμεσρῃ Ῥυΐδηξ, ἴδιηουθ,, πὶ ἴδ}}0Γ. --- 2 γέλωτα δυϊάς 
ς χεράσας γέλωτι εὐιβἀθπι ορἕ 8. Ῥατγίβ. -- 3, Λε- 

Θχβίγαυσίυμ, 1, 44. --- 2 σοτίγ, ΡΙδΔη.; σοτίη: Οοά. --- 3. 7ε- 
χτοσύνῃ, ἢ δρυ Ρίπάδγιη οἵ Π105 Ἰοσυηίυν τέχτουες 
ἐπέων, ὕμνων. 

ΟἿΧ. Ποιὰ : εἰς Τιμόχριτον ἀριστέα. « Ηπης ὙΠΩΟΟΥ͂- 
ἴα ΒΑΓ π β188, ΥἹΈ. Αηδογ. ὃ 6, Ργὸ Τοῖο Βαβοῖ, ψαῖ ργοὸ ΑΒ- 
ἀογῖβ, πούᾷ ρμαΐγία., οοηΐτα ΤἬΓγαοα5. ῬυρΠδΠ5. ΡΘΙΙΘΥΪ. » 
ας. --τ 1 σῆνμα τοδῖξ ΒοΥΡΆ. --- 2. ἘΒοΒνΠαπὶ ἔτ. 49 (94 
ΝάθοΚ.) : ἀλλ᾽ Ἄρης φιλεῖ ἀεὶ τὰ λῷστα πάντ᾽ ἀμῶν στρατοῦ, 
εἴ |1ἃ οομιραγαὶ 286. 

ΟἾΧΙ. Τοπιπιᾶ : εἰς ᾿Αριστομένην᾽ οὔτινος: ἐπὶ τῷ [τά-ῳ] 
ἵστατο ἀετός. θ6 40 πη] ἃ Ῥαυβδηϊδβ ΕΥ̓, ο. 16 οἵ 5664.., 
αηᾶθ 586. δος ρου ποηξα Θχοουρϑιξ : « Αἢ γουθγὰ [ὉΥ 55, πη] 
Βυ υβ Μοββθηϊογαχηῃ ἀπποῖ5 [μη } 5 Δα ἃ Ἰηβἀθηΐθ οὐ Πδίτ5 
Γαθυῖξ ἴσποτὸ ἢ ΠΟῚ ἴδιηθη ργΟ ΑΒ 16. ΘῈ 68 ΓῸ5 σοϑίαβ 
Ροορεϊοῖβ. οοϊονῖθ5 ΠΙυβίγανογαπέ, ΠΗΐδπῈ 5. ἱπρΡΥΪΠ5, εἱ 

᾿ [ἈΠ] ον, ατη,, 4αστῃ ἃ 1,3 οΘἀθῃ 115 ἴῃ Οὀδᾶδπι ὀββοΐ ἰη- 

1...» β8εᾷ πτερὰ αἰεὶ ἰρξᾶβ ἅνθβ. ὕθπ οβίθηαϊξ, Βγοεέδυμ ᾿ς 
δχροάθηβ 4αϊ « τϑεϊυτη σΘΠῸΒ. 5 6536 Βυβριοαθαίαγ. Αἴ 510 
τηδηϊδοίο δοοϊρίοπάμππ; ἂρ. 10. ΟΒγυβοβξέ. οὐ. ΧΙΥ ἀδ 
δίδίυϊβ Ρ. 146, Ὁ (Ρ. 482, 4 Βεϊρεΐυς τοὶ} : καὶ ὃν τρόπον 
οἱ θηραταὶ τὰ δίχτυα ἀναπετάσαντες, τὰ ἄγρια τῶν ζῴων 
ἐμδαλεῖν ἐπιχειροῦσιν... οὕτω δὴ καὶ αὗται (πμογθίτοθϑ ) ὶ: 
ἐπειδὰν τὰ πτερὰ τῆς ἀσελγείας πάντοθεν» ἀναπετάσωσι δι᾽ 
ὀφθαλμῶν χαὶ σχημάτων χαὶ ῥημάτω, εἶτα τοὺς ἑαυτῶν 
ἐραστὰς ἐμθάλωσι χαὶ χαταδήσωσιν, οὐ πρότερον ἀφίσταν- 
ται, οἷς, 516 δἔϊατη Οὐοσουίυβ αἰχίσβο υἱάθίατ ἃ Βγοάθθο 
οἰΐξαΐαβ, Οταῖ. ΧΙΙ͂Υ͂, Ρ. 842, Α : ἄρτι (γ6Γ6) ἱξευτὴς χαλά- 
μοὺς οἰχοδομεῖ, χαὶ ὑποθλέπε: πτόρθου: χαὶ περιεργάζεται 
πτερὸν ὄρνιθος. Οομῇ. ΓΥΘΟΡὮΏΓ. 1058. 

ΟΕΥΙΙ. ᾿μουητηᾶ : εἴ: τινὰ μαντευσάμενον περὶ τῆς ἑαυτοῦ 
ζωῆς. « Ἐχρ]ϊεδξ οοηέγὰ Ορβορυύτηῃ 4ΐ ογγανογαΐ, δο ἰαΐ!- 
πὶ ταὶς γϑυβῖθβ Ἑογγαπᾷ. Ἐχρὶϊο. ἢ, Ρ. 154. » Β. 51- 
τηΐ 6 δϑέ ΙΧ, δρ. 112, δἰξογσυτωη ὃχ δἰΐθγο δυρυύδβϑατῃ. ὕας. 
-- δεχάδες εἱ ἔθηχεν σοά., .αἰΐδγατα ΡΊδΔη. --- 2. Μάντιες 
αἰθέριοι, 56}}. τὰ ἐν αἰθέοι ἄστρα μαντευόμενα. --- 3. Ὁ, ἀε6- 
τηοηβίγα γε ἀἰϊοΐαχη, ὁ χρόνος οὗτος. --- 4. Τριγέρων, Υ. δά 
6ρ. 144. : 

᾿δεΐαβ., ἃ} δαυΐα βογυαίΐαι ἐγδαϊἀδγυηΐ. ἢ βουΐο οἰϊδηι 
βοβίαθαι δααίαπι δχρδηβὶβ 8}18. 5ϑρα αβ ἐβέ ἈΠοαὶ, δὶ 
οἱ ΒΒοάϊονυμ γοχ, πο πιθηΐο δχβίγασίο, ἰηβίσηθβ ΒΟΏΟΓΟΒ 
{γθυϊξ; ρμοβίοα ἰδπιθη ΜΙ 55θηΐ ἴῃ ραίγίαμι τοάποξ 56 δ᾽ὰ8 
οὔϑᾶ, ἃ ἈΠΟΟΙ5 δεοορία, ἴῃ ρΡαΐγιο 5010 οοπαϊῖβ56 σ]ουία- 
Βαηΐα. » --α 4 ἡμιθέων δα. ῥγίπο. Ρ]Δη. οἵ ΑἸά. --- δ ἐςε- 
διήσουσι (οάᾶ., Ρίδη : ΘοΥΥ. 946.: ἐφεδρεύουσι δυϊα. « ΑΡορτ. 

: πέλειαν" περιστεράν. ΕΠ σης ἸοσυϊΩ 
δχοϊίαΐ. » 8. 

ΘΟΕΧΉ. 1οιημὴ)ᾶ : εἰς Εὐφράτην Πέρσην δοῦλον. « Ο4}Π166 
νοεῖς Τάτομον. δὰ Ηργοάοί. 1, ἢ. 342.» ΜΒ. ϑοῦγὰβ Ροῦξβα 

᾿ ἀομηΐπυτη τορσᾶΐ π6 τηογέππι ἃὰΐξ ἰσπθ ΘΟΙΩΒΌΓΘη5. δυΐ 

ΘΕΥΤῚ. Τιϑιημηδίϊ! δἀἀϊέυτη : οὗτος ὅ Μάρχελλος τεσσα- ᾿ 
᾿ ράκοντα βίδλους ἐν ἔπεσιν ἔγραψεν ἡρωϊκοῖς. Βυϊάαβ - 

ἐπὶ Μάρχου ᾿Αντωνίνον᾽ οὗτος ἔγραψεν δι’ ἐπῶν ἡρωϊχῶν βιδλία 
: ἰατρὸς, 

δπἃ Δ] 6 η5 ραΐγοβ 4603 οὐϊοπααΐ. ΒΟ σϊοπθιὴ 488 Ἰσηθ ΠῚ 
οοἸαογίηξ ΡΕΈγβθ, ποῖηο ἱσπογαΐ  ἀ6 δάπὰ ἀοσεΐ Ηδγοδοΐ. 
1,138. Αἀ46 δίγαν. ΧΥ͂, Ρ. 732 564. «“6ς. --- 2 εἰνὶ [5103] ἐχ 
Οοά:, βυρεγροβίίο χαὶ. ΡΙΔη. χαὶ ἐχ. Βγαποκ. οἵ Μοίποκ. 
Ρ. 86 εἰμὶ γὰρ ἐκ. « ΒΡαΠΟΚΙΙ οοπ]δεΐυγδιη γὰρ ΡΓῸ χαὶ Τ6- 
[αΐαξ Τάγου. --- 3. Ηἰης δυϊάδβ : αὐθιγενής αὐτόχθων, 
γνήσιος. » Β. -- δ. « Λουτρὰ ἔογία556 δὰ ἐδάλγογατϊη Δ0]- 
τἰοπϑῖὴ γοίογθηάτχη : ἰουίαβϑο οἔϊαπ ἀ6 ἰη Ὁ. Π5 ΔΟΡῚ ἀορεῖ. 
Ἠόβυςῇ. : Χθόνια λουτρά" τὰ τοῖς νεχροῖς ἐπιφ φερόμενα " ἐχό- 
μιζον γὰρ ἐπὶ τοὺς τάφους λουτρά. » “ας. 

ΟἸἾΧΠΙ. Πιογητηα : εἰς Πρηξῶ (510) τὴν Σαμίαν κατὰ πεῦσιν 
χαὶ ἀπόχρισιν. --- ἱ εὖσα ΡΙδη.; οὖσα (οᾶ., δοάἀθιηαιδ τηοᾶο΄ 
γ. ὅ. Βοῖ55. δ 786. ποίξ. τη55. Ἐΐγο δίας οὖσα. Παρίη χίων, 
Εἶρρὰβ δχ τηϑυτηογο ΡΑΓΙ͂Ο. --- 2 χαλλιτέλους ΟΟἄ., ἃ ὁ0Γ- 
τϑεΐογθ ἴῃ --- εὺς γὙΘΓΒΌΠ). « ΤΠΘΟρΡὨΓαβίυμ 51 δι μηι3, 
σμαγ. ΧΕ, Βος δριξαρ μη ἃ περιέργῳ τινὶ σοπιροβίξαχη 
οδὲ : Τοῦ περιέργου 6Θ8ΐ Θηΐπη, ἱΠ401ξ, γυναιχὸς τελευτησά- 
σης ἐπιγράψα: ἐπὶ τὸ μνῆμα τοῦ τε ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τοῦ 
πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς καὶ αὐτῆς τῆς γυναιχὸς τοὔνομα, χαὶ 

ποδαπί, ἐστιν. » Χας. --- 4 θγήισχεις (σά. --- δ χεΐχοσι Οοἄ., 
δαάϊίο ν ἃ ξφοἸτροΐογο. --- 7 ζῴη ΡΊδη, " 

28. 



λτὴ0 

ΟἼΧΙΝ. Γοπιπιὰ : εἰς τὴν αὐτὴν Πρηξῶ (510) τὴν Σαμίαν. 

Ἀιγτιπάτρον Σαμ.. (δἷ(, 0811). -- 3." ἔχωσε Οοά.; ἴῃ τᾶς. 

οονγδοΐου : γρ. ἔδειμε. Τάθμι Οοά. σᾶμα εἴ ἁμετέρας, ὀογγθοἴἃ 

ἃ 780. --ὃ δὲ θάνες λοχίοις. Ο0α., ΘΟΥῚ᾿. ΒΔ] ΠΊᾶ5. --- 8 τριέτη 

(οά., οοτν, 786. --- 9 ἐς ΒΡ γροβίίο δ᾽ (δ᾽ ἐς), ὀλδίστην Οοᾶ., 

«υοα Ρεπο Ηδοκοραβ. ἴῃ δα]δοίνιμι Ὑθυθα]6 Ὑθρξ, ὀγ)όι- 

στήν, ἱ. 4. μαχαριστήν. οϊπμᾶο (οά. ἴῃ πιᾶγρ. : γὙρ. πο- 

λιὴν τρίχα. « 5[ἴπ6 Πος ψΑΡΔη8. Ἰθοίο, ἃ) β]οβϑᾶ,, ἢ 

οαπθηαίίο, ποβοῖο, 564 γϑυσμι ογθᾶο. ΤιΘομ δ γοῦΡρὰ ν. 7, 

ἐς βαθὺ γῆρας ἵχοιτο, 8160 τοάάογο ἀθθ Αἰ ραΐον, » 

Βγιριοῖν. Βοιϑκίαβ ἱερὴν τρίχα ἴδτι 46 ρΡυιθονίαίθ, 480 ἴθπη- 

ΡΟΥΘ ῬΥΪπιᾶπι Ἰδπιρίηοηι 460 ἀράϊοανΘ Π08 δᾶ, φαᾶτα ἀε ἢ 
βοιδοΐαξο ᾿πΈ6}Π1σἱ ρο556 δηϊηδανυ  ; 564 δον ὰ δοοθρίο 
τηΐ ἰδ ῬΓΟΡΆ 115 οἵ ἴῃς Βίαιίαηο. απο ἃ 246. ἐοτηρᾶναΐ, 
βαποία ταἸ ἰος., ποθββανία ποίίο ποθὴ ἱποϑί δαϊθοίίνο. 
Ῥυΐογοτι ἃ ἰπραΐαν ΑΥὙΟΒἰα5., 6Ρ. 864. Υ. 7, μετ᾽ ἀνδράσι, 
γᾷ ]4ο ἀυθίπμ. Τηροηΐοβο ΗρΟκΘΡιβ φιερὴν τρίχα, αἰϑαηι, 
601}. οἰαβάδιι Απἰραίνὶ ὀρ συ ιηπιαῖ ΥἹ, 93,4 : εἰς κεφαλὴν 

ἤλυθε λευχοτέρην. 

ΟἸΧΥ. Τιριμᾶ : εἰς τὴν αὐτήν. ᾿Αντιπάτρον Σιδωνίου (510, 
ῬΊθμθ), οἱ δὲ ᾿Αοχίον. Ργωοράθης! (ἀπὶ 51 Π}}16, υ ΒοΙβκῖιβ 
ΘΟΠΒ1ΠΟ ΟΥ̓ ἸΒΟΥ]. 

ΟἸΧΥῚ. Τιϑιηπιὰ : εἰς τὴν αὐτήν. 568 Β(αἰ᾽πι 500} οἰ Γ : 
εἰς Λαμίσχην τὴν Σαμίαν δυστοχήσασαν ἐν Λιόδύῃ (ἴπι0 ἴπ 
«ἘσυρίοῚ. --- 3. γένος αἰπρανείλωι “Οοᾶ., τϑοίο Ῥίδη. --- 
ἡ λἰόνες Οο.--- 5. « Ηΐμο δ 1488 : λεχώϊα, τὰ ἐπὶ τῇ λοχείᾳ ᾿ 
συμθαίνοντα. » "δ. ΝΟΙ ΤΟΥΘΙᾺ ΤΩ Π6 ἃ, 4] ϊὰ ῬΌΘΡΡΘΥΙΒ 
Οἰουυὶ βοϊοηΐ,, 56 ᾿πίουῖδβ. Παῖς νοοδίαν Τμβοὰ ὁ [ὸ- 
πουδπι, 4π|ᾶ ΘΟ, ὡοἰαίοιῃ. σας. --- ὃ. « Τὴ ἰδ Ροοία Βδυά 
ἀιιρῖο πιο ποῦαΐ ΒΟρΠΟοΙθοσ τα. γϑύϑαθμ (4. 60]. 021 : 

“ν᾽ οὑμὸς εὔδων χαὶ χεχρυμμένος νέχυς 
Ψυχρός ποτ᾽ αὐτῶν θερμὸν αἷμα πίεται. » Ῥίοοοῖ. 

ΟἸΧΥΤΙ. Τιομτηὰ : εἰς Πολυξένην, γυναῖχα Ἀρχελάου. ΡΊδη. 
526 οἱ δὲ Ἔχ. Θ. --α 1 θεοδεύχτου Οο4., αἰΐογαιη ΡΊ]Δη. --- 
3 παῖδά τε (οἄ., Ρ]αη.: ΟΟΥΡ. Βγιπιοῖ.. --- 6 παντόλιγοχρο- 
νιος Οοἄ., 516, Β θηοἴδ 5. ΡΙ αΛΙΡι15 βίσηΐβ τοῦ ὕφέν. ΒοΙΒ58. 
6Χ 56080}1}. Δ δου. ὼς Δρροβιξ, δὰ νυ. ὃ 5644. : « Εἰμὶ, 
φησὶ, καὶ καλεῖσθαι δύναμαι μήτηρ ὅσσον ἐπὶ τῷ τεχεῖν᾽ οὐ 
γὰρ ἐξὴν μοι τερφθῆναι τῷ τόχῳ. ᾿Αλλ᾽ οὐχ ἐμὸν τὸ ἐς μή- 
χιστον βιῶναι ὀχτὼ γὰρ πρὸς τ' ἔτη γεγαυῖα τὸν βίον με- 
τήλλαξα, πάντ᾽ ὀλιγοχρόνιος χατά τε τὸν βίον καὶ γάμον χαὶ 
τὴν περὶ τὸν παῖδα χάρπωσιν. ϑυϊἀδ8 ὁχ Π00 Ἰο60, πὸ νὸ- 
Ἑάθυ]ο,, πλῖηιι8 θΘμ6, τὴθὸ αυϊάθιη πα ϊοῖο : παντολιγοχρό- 
νιος παντελῶς ὀλιγοχρόνιος. » 8. ΟἿ ἈΒΒΘΠΈΟΥ : ΔΙ ΘΠ 
Ρομπηΐ Βεγιηοἰκι., Ψ80. 0 ὉΠ μὰ γηδηῖ, ΜοΙποι, Ρ. 85. 

ΘΟἸΧΎΠΙ͂. Το : εἰς Πολυξὼ δυστοκήσασαν ἐπὶ τρισὶ 
βρέφεσιν. 1π Ρ]δη. 68 ἄδηλον. --- 1 τίς Οοα. --- 4 ἄρσενες 
ΡΙάη. Κοίλων, οαἰίο ραγία Ὑδοιιθίδοι 8. --- 6 ἄπο (Ὁάθχ οἱ 
ΑἸάϊης ΡΙδη. πῆρα ἀφείλετο. 

ΟἸἾΧΙΧ. Πιϑμητηᾶ. Ρ]Θηἶι5 : εἰς τὴν δάμαλιν τὴν ἱσταμένην 
πέραν τοῦ Βυζαντίου ἐν Χρυσοπόλει ἐπὶ τοῦ χίονος. 1,6 Π]ᾶἃ 
ῬΊ]δῃ. : εἰς τὴν πέραν Κωνσταντίνου πόλεως δάμαλιν. Ηα)γοΐ 
οἴϊδηι ϑίθρῃ. ΒγυΖ. ν. Βόσπορος, Θχ Οὐηδίδηϊ πο Ῥογρηγιοσ. 
ΤΗῤιηδΐ, 11, Ρ. 30 (63 6οα. Βοῃμῃ.) ΒΡ δία : μαρτυρεῖ δὲ 
χαὶ τὸ ἐπίγραμμα τοῦ χίονος τῆς ἀντιπέραν γῆς Χρυσοπόλεως, 
ἐν ᾧ μαρμαρίνη δάμαλις ἵδρυται, φάσχον οὕτως " ᾿Ιναχίης 
χτλι. Θαστὴ Βυχδηΐίαχη ΟΡΡαρηαγοίαν ἃ ΡΒΠΙΡΡΟ ΑἸηγηΐο 
ΠΠ9., γ 5518. δὲ ΟἸαγο5. 80 Αἰ Θηβίθιι5., αὶ 506}15 
ΟΡΘΙῺ ἴθυτοῖ. 0 πᾶο δχρϑαϊοιδ αι οοπ  σοπὶ ΒΟ οη 
ΤΟΥ ἐ6. ΔΙ ἰδ βϑοί,, δᾶμῃ ἴῃ ῬΓΟΠΙΟΐΟΥΟ ῬΓΟΡΟΙ 8, ἱπΐον 
ΟΠαϊοθάομθτω οἱ ΟΠ ΓυβΟΡο ἢ δἰΐο, 5θρϑ! νυ ἱξ, τὰ δχϑίγποία 
δτιμλ ΘΟ ιηᾶ, ἰὴ αὰᾶ ΒΟΥΪ5. ᾿τηᾶρο, δϑί ροϑὶΐδ. Ἠ]β(ΟυἍ Τὴ 

ἈΝΤΗΘΠΟΘΕΕ ΡΑΚΑΤΙΝΕ,. 

πᾶγγληξ Ηρϑγεῖι. ΜΙ165. Ρ. 80 δὰ. Μϑιγβ, οἵ αἰϊ ἂρ. αν]- 
Ἰΐαπὰ Π)6 Βοβρ. Τὴν, ΠΠ, 9. Οοηΐ. Οοπδίδηζίη. 6. ἐποιηδί. 
1. α., Βαμᾶπι. Απεχαϊξ. ΟΡΟΪ. ἢ. 11. Ὁ. 31. --- 1. Ἐγδιξ 
4 δης Βονθηι ΡΙῸ βίαϊια 1ὰ8 μαθουθηΐ,, ἃ 4ἃ ΒΟΒρΡΟΓΙ5 
ΔΡΡΟΙΙαΐ5. (ογορθαΐαν. Ἠἰΐ» βίαϊαα οδ]οαυϊίαν. » Ψας. -- 
3 ἤλασεν ΡΊδη., Οοηβί.; ἤγαγεν Οοά., 504 ἃ ΘφοΥΓΘΟΐΌΓΟ 8ι:- 
ΡοιΡοβίίϊῃ) λασεν. --- 4 5. Ρίαη., Οοηβί.: ἅδε ἐγὼ Οοά,, 
ΒαρογΡοβίίο δ᾽. --- ὅ ἁ δὲ χ. Οοά., 564 ἴῃ τηδτρίηθ ΘΟΥΓΘΟΐΟΥ 
ἣν δὲ, αὐ ΡΙΔη., Οοηβί. --- Θ τῆσδε σΟΥΓΘΟΐοΥ ἴῃ τηδι Οοά. 
- 7 βοίδιον δὲ χαλεῦμαν (816) ἐγὼ τότε Οοᾶ.: βοίδιον δὲ 
χαλεύμην τότε ἐγὼ δ ά48, 564 ἰδὲ ἐοα. ῬΑΥ8. Α χαλεύμαν, 
164. οἵ ἃἰΐυβ χαλεῦμαι, ὉΠῚ18 τότ᾽ ἐγώ. 510}}Π1Π 6} βοΐδιον 
δὲ χαλεύμαν ἐγώ" νῦν οοἀά, Οομῃβίδηίιηἱ 564 βοίδιον οὔνομα 
δ᾽ ἧτν ἐμοὶ τότε Ηόβγοι. ΜΙ]., φποα γθοθρὶς ΒειηοΙκ.: βοιΐδιον 
δ᾽ ἤχονον ἐγὼ τότε Ῥ]δη.; « φαδιη 50. ρἔσαγα Τθοθρὶ, ΡΓῸ- 
Ραιηΐο Οαἰβίονϊο δὰ δῖα βοίδιον. » }. ΤΟ ΟΡ Β᾽α5 : « Θα 
Θοθοῦὶ νυἱάδθηΐυν. οιποπάδηςι Πἰργαγῖο. Του θυ ἰπητ ταί 
ΤΠ ΓΔ ΠΔΥ τ Ἰδοίίομθ. ἃ} 8}115. {Π πιαΐα ἃι18118 δι δου ῖ- 
Ῥογο : Βοιΐδιον δὲ χαλεῦμ᾽ ἐγὼν, ὡς τότε, τὲ] ἀρρᾶγεΐ 4υδι 
(Δ οἰ|6 ὡς ἰηΐον ἐγὼ οἱ τότε ΟἸ ΓΠ Ροΐπου. » Τὴ ΠΟΕ5 Ὠ1858. : 
« Ἐογῇ, χαλεύμαν τῷ τότε, ΡΙῸ ἐν τῷ τότε.» ΗΘΟΚΘΙῸΒΊῚ, Ρ. 77, 
τ ηἰ πὰ τυ δίίομο Βοιΐδιον δὲ χαλεῦμαι,, ἔθ᾽ ὡς τότε" « δι - 
γουθίυμη οογία ἔτι γοααϊιζαν, αἱ οϑί 101 νῦν ὡς τότε.» 
Ουοά τϑορρἰ πι5. ; 

ΟἸΧΧ. Τιοημηᾶ : εἰς Ἀρχιάναχτα (510) παῖδα ἐπὶ φρέατος 
τελευτήσαντα. ΠΙοσειδίππου, «φιιοὰ σον οἴον ἴῃ ἸΠοσιδ. ηλει- 
ἰανὶζ. Ἐξίατα ἴῃ ΡΊΔη. Ῥοβίαΐρρο ἱηβευθίξαν, 5ρὰ ἴῃ ΟΟὐϊο 6 
᾿ΐογαπι Ἰορί αν ̓θίγα ροβί δρίρν. 481, ἰἀτηαδηη Ο αἰ) αοἰεί. 
Τη46 ρει απ νἱἀθέιν δἰΐθγαμι μος ἸΘημᾶ ἴ ΒΟ Πα 15. Βοῖδ- 
ΒΟΠΔαΙΔηΪβ : « εἰς Ἀρχεάναχτα (βἰο ; οϑί οἔϊδγη Ἀ στυάναντα 
ἃΡ. Ρ]Δη.) παῖδα ἐν φρέατι ἐμπεσόντα καὶ τελευτήσαντα. » 
--- 1 τριέτη Βγαηοϊ. οἱ Μοίηοι ; ἀρχιάναχτα Οοᾷ. ᾿ς, ἃ]- 
6 γῸ Ι000 Ρ6Υ ε. Ρ]ὰη. ᾿Αιστυάναχτα. 516 ΟΥ̓ΟΕ85. --- 2 μορτῆς 
Οοά. αἰΐοιο Ιορο. --- 3 ἅρπασε ΒυθΠΟΝ, --- 4 σχεπτομιένη 
Οοᾶ., αἰζογαμη. Ρ]δη. Μοίπθι. : « Ἐογέ. σχεψομένα. » --- 
5 γούνοις (04. Πῖο, γούνων αἰΐογο Ἰοὺ οἵ ῬΊ]δη. --- Ο χοι- 
μανθεὶς τὸν μαχρὸν (Οἄ. δῖε; χοιμαϑεὶς τὸν βαθὺν αἰΐοτο 

ΡΥ ὙΦ ΨΥ ΡΥ ΝΟΣ 

Ἰοθο; κοιμηθεὶς τὸν β. ΡΙὰη. « ἔρο τὸν -μαχρὸν ᾿ηἴ06 τοοίαμ. 
060. » Πδοξο)". 1, ». 93. Θιιοοῦτη Βοῖ55. οἴου ρ. 173, 
8. ΑἸξουα πη ἄθ βοιῆηο 60. 197, 2, 56ἃ πιουΐοτη 4υοαι εὖ- 
φημότερον 516 ΡΟ586 58:5} }ΠΠ Δ} (15 ΠΟΡΔΡΪὉ : 

ΟἸΧΧΙ. Τιριπλὰ : εἰς Ποίμανδοον. ΕΓ ἰΐογαηι : εἰς Πύ- 
μανδρον (50), ἰξευτὴν Μήλιον. --- 1 τᾷδε 7Δ606}8.: τεῖδε Μεΐ- 
ποῖ. Ρ. 93. « Ἱεοὸς ὄρνις, ΠΟ 5011 (6 ἀνθ 5 αι δι- 
βαγίαμη (δοίη! 864 οἸμηΐθιι5. αι ΠΠθΟγΘ ῬΡΘῚ ΔΟΓΘΗῚ 
γαρδηΐαν, οἱ ΟὉ 1 ἰρβτη ΘΟ Θϑε!θι8 φυοαδιμτηοαο οοη] πηοΐἃ 
βαηΐ. --- 2. Πλάτανος ἁδεῖα [ὈΓία556 ΟὉ ΔΙΒΟΥ 5. Ῥα]Ο ΠΥ: 
αἴθ ; ἃ τοβρϑοία μὰ θ᾽ ἴο Δα ἀνο8, 4αῖ 15 ἀΡθοῦ “μονα 
5665, Ργδοῖριιθ ππη0 40}} ΡΘυΊοι]0 διηοίο. 56 Τονέ, Ἰορθη- 
ἄσπη ἀγρείας,, ΠΟὴ ᾿ ΓΟ ΌΘἢ5 μαΐδηϊ! Θρμοίοη : Υ. ΥἹ, 6ρ. 
35,2 οἱ 106, 1. » Χ.ας. Θιοά ργομαΐ Μοϑίηοι, (ἰἀβδιθ). οομηΐ. 
ἀερίας. --- 3 Μάλγ)ιο:, οὐδέ τι ΡΊδη. Ὀϊοϊξαν Μοϊδι8, ΘΧχ 
ἴηϑ14 ΜοΙο. « Ηΐηο διι 885 : νεῖται " ἀφίξεται, ἐλεύσεται. » 
8. --- ἃ ἀγρεντῇ ... καλάμῳ ΡΊδη. : 

ΟἼΧΧΊΤΙ. Τιοιτηᾶ : εἰς Ἀλχιμένην λινοθήραν ὑπὸ ἐχίδνης 
τελευτήσαντα. -- 2 γέράνων (510), 5 ροιΡοβίίο ο, Οοᾶρχ. 
Βιστονία, ὙἱΡσΊΠο δέν ψηιοηῖα 4718, ἀθογρ. 1, 120, «υΐα 
ἴῃ ΤΗγδοῖδ παϑοὶ ραΐαθαίαγ. « Ἐχ 00 ΘΡ  βυδηητηδΐα σα] 5 
ν. 1: Ψῆρας᾽ Ψάρους, ὄρνεα. Εχ γ. 2 : Βιστονία, ἐπίθετον 
γεράνον. [ὉΠ] Π}γἱ τη] ουο5. ὑψιπέτη.] ἔχ ν. 8. : ῥινόν᾽ βύρ- 
σαν, δέρμα. ΕΓ ἰΐθγαμη : χερμαστὴρ, ἡ σφενδόνη. Ἐΐ : 
χῶλα, τὰ τῆς σφενδόνης ἑκάτερα μέρη. Ἰθϊάθη 5680]. 
ΔΎ ΘΟΠ. : ῥινοῦ, τουτέστι τῆς ἐχ ῥινοῦ ὅ ἐστι βοὸς δέρματος 
χατεσχενασμένης σφενδόνης. ἔχ γΥ. 4 5.488 : ἄποθεν" πόρ . 



ρωθεν. ΕΧ Υ. 5 : οὐτήτειρα " πληχτιχή. Εχ γ. 6 : ἐνεῖσα᾽ 
ἐμαὶ τ.» Β., --- ὅ χαΐ με τίς (οἄ.: χαΐ μέ τις δυϊά.: 

ὃ. Χόλος ἀε. 
᾿ὡς Οοά., Ξιιρογροβίία Πἰ6γὰ ε, οὐ 51} νανϊοίας ἴδ᾽ ἐς. 

εἰ "ΠῚ λεύσων. --- 8 τοὺμ ποσὶν Οοὰ., φυοὰ ρΡοκυΐϊ; νυϊσοὸ 
ἢ ΓΪΆ. « ϑογθῆιβ δίοθωϊ ΕἸόγ. ΠΧΧΧ, 5 : 

εἰς τὸν οὐρανὸν ὁρῶντα καὶ ἐμπεσόντα εἰς τὸ βάρα- 
Ι θεράπαινα, Θεᾷττα εὖσα, δίχαια παθεῖν ἔτη, ὃ: τὰ 
ποσὶν ἀγνοῶν τὰ ἐν οὐρανῷ ἐσχόπει. ΕΌΥΞΔ εἴς τι 
"ον, Υ6] ΓΘ] ἰ15 βῖπο γί σα]ο, εἰς βάρ. Ταιίαηι:5 Οομηίγα 

᾽ : ζητοῦντες τίς ὁ ϑεὸς τὰ ἐν ὑμῖν ἀγνοεῖτε, χεχηνότες 
δὲ εἰ νὸν) χατὰ βαράθρων πίπτετε. (οῃίδγοπιι5. δίϊαην 

Ἐπηΐϊι5 ΟἸΟοΓοπῖ5 ἤΘΡΟΒ]. 1, 18 : Ομοα δε ἀπίθ μειῖος 
Ἤδῆϊο Ξρδοία!, εωὶὶ βογιίαηίιν ρίαφας. ῬΊατα ἀαδυηξ 
Μοπᾶσ. δὰ Ὀΐοροιι. ΤΊ]. 1, 34; Ηοϊηδοτῖ, αὖ Ρ]αΐ. Τμοωῖ. 
Ῥ. 391. Αὐδδ 5ίοθοὶ Βίοποπι ΟΧΧΧ, 3.» 8. Πξαμα κυλιν- 
δόμενον, Ποπιοτίοα Ἰοσιο, 1. Δ, 317; Ο. Θ, 81. 

ΠΥ Ὑ- 

ΟἾΧΧΠΗ. Τιοιτηὰ : εἰς Θηοίμαχον βουχόλον χεραυνωθέντα. 
-- ἴ αὐτόματοι ΡΊαι!.; δειλαὶ ἰάοπι οἵ σοά. « Βρεθρὶ Βγαπο- 

᾿ς Εἰδαηθμη δείλης. Ὑυἱϑαΐωϊη δειλαὶ ἀἰϑρ!οο θαϊ τηϑυϊίο δὲ ρὸν 
᾿ 88 6 ρῥτορίον ργωσθάοης δρι ἐμϑέμμ. » δ. Αςοθαϊε φαοὰ [ἃ ἯΣ 

ἢ 

᾿θυτϊηρπέυπι ἰγδοίδηβ νυ. ὃ ὀψέ ἀϊτοτῖξ, τξ τηοηϊξαπη ἃ 986. 

Ῥοβίίο : γρ. ταύλια. « 51 ταὔλια σοπυϊπηθτη δϑὲ, ον ΟΠ π 
᾿ ταὶ βύες. » Μίίηι. --- 2 ἐξ ὄρεος θἷ5 ἴπ (σὰ. 5οτγίρέιμν, δὺς 
; ὄρε ε : ΒοΒέΓΟ ἴοῦο ὀθβογυδὲ ἀραὶ ΤΑἸ πιὰ αἴ 05 Θαμθ πὶ γόθθῖη ΡΓῸ 

᾿ ἀγεα νεὶ σαρβα ταοτἔπογαμι ΡΟηΐ. » 0766. --- 5. Ἀγγείλας, 
᾿ΌΟΕΧΧΕΥ͂. Γιϑιηπιὰ : εἰς τὸν αὐτόν. --- 1. « Νόμιον μέλος ᾿ 

νεϊφόμεναι, απο Ροϑι! Μοῖη. : 

" ΙΝ ΘΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΈΙΟ 

ἰρβαμη ἰορῖξ Ἐγγοῖιβ, οὶ βου θη δρσγατηπιαΐο ἰᾷοπι ἀντ 

“εξ Μοϊπεκῖο ᾿. 145. Αἀάϊξ ΗρΟΚοΥγυβ : « 56 φαθμῃ (οαϊεῖς. 
οἸδοῖίο δχ δειδλᾳ οὐδ 5ῖξ, ἀογῖσα ἀϊαϊθείο ἀ6 ππόγὸ ἱπιιηϊχία, . 

᾿ς ΦΟΙΤΙ βεπάππη μοί5 δεΐλη. » Ποῖος (οἄ. τ᾽ αὐλιον, ΞΌροΓ- 
᾿ ἀδ 5θρα!ονο βογυὶ. Ὑανίαβ γοοῖβ βἰση! ἢ οαϊίοιοβ. ἀοοίθ ροτ- 

: οὐδέ δαξ Ξἰπυρ] εἰ εν Ραξίογαιο σάγτηθη, ποιμενιχόν, αἰ 5αηξ ᾿ς 
τηοᾶϊ ΓῈΡ ἥυ8 διτηδηΐβ ἴῃ Ράϑου 5 τοσοθαηΐον. θη ἀἰξογίο 

ο ἀοβουμεῖε Τιοησας ΤΥ, 6. 15, ὉΒῚ ἰηΐου αἱΐὰ : εἶτα ἐνέπνευσε, 
τὸ νότον. » ὐσς --- ἃ. « Ἠΐϊπε δυϊᾶδϑβ : βλωθρή χλωρὰ," 
᾿ἀπαγὲ, εὐαυξές. σοηΐ. ἢ ΓΧ, δρ. 223.» Β. ΑΡ. 5ιυϊα. ἄρ, 
μόσει. Ὀοιυοῖ θυ ἀρμόςη,. -- ὅ ἐχ χχμάτων Οοά. εἴ ΡΙδη.: 
οοΥν. 5. ἴσον.--- . 156. ςοποτέ Τρ οάον. 394, ἀ6 τηονθα 
Ῥοϊνχοηὰ ἀϊςσοπέετε,, Σὲ δὲ πατρίδος ἐγγύθι γαίης χεχλιμένην 
ὀλίγον δαχρύσομαι. --- 8. « Ηΐης 5ιι 485 : πρηστήρ᾽ ἀστραπὴ, ᾿ 
χεραυνός. » Β. --- ὃ. « Οτγοίϊιι5 Ἰοσῖπϑο υἱἀθίαγ νιφετῷ τεγγό- 
μεναι. » «646. 

. ΟἸΧΧΥ͂. Τι6ηνπ8 : εἰς τάρον ἐξορυχθέντα ὑπὸ ἀρότου (ἀρό- 
. προ Βοῖ55.). ἴῃ ΡΊδη. εξξ ἄδηλον. --- 1 οὕπω Οοά., « νἱοϑο: 
πᾶς ΡῬίαη., 566 ΞΕΓΙΟΥ 65 τα ᾶο αἰοοθαηΐ ὁ βῶλος, οἱ ἱποίθσδηβ Ὁ 
μαδοδαίον. ---2. Τύμθους νωτοδατοῦσιν, ἰᾷ 65ἴ τὰ τῶν τύμδων 
νῶτα ἐπιδχίνουσι». » σα(. ΒοΙδ5. ἀρΡροβεϊξ 56}0}]. Δ οἢ. : 
χατηγορεῖ γεωργοῦ ἐπὶ τάτῳ ἀροτοιῶντος" οὕτω πω: ἀπορεῖς, 
φησὶν, ἄλλου πεδίου; χαὶ πᾶσα ἡ γῆ διέφθαεται, ἐφ᾽ ἧς ἂν 
ἔχοις ἀροτριᾶν; χαὶ οὕτω τὰ ὀστᾶ τῶν τεθνηχότων ἐνοχλίζεις 
χαὶ τοὺς τάφους σπείρε'ς : χαΐτοιγε οὐδὲν πλέον ἐχ τοσούτου 
σίτου χεοξήσεις ὅσον ἄν φέροι ὃ τάφο-. --- 3. ὕννις δ᾽ ἐν νεχ. 
Τὶ τὸ πλέον ΡΊδη. Τί σοι πλέον ; φοῖτ εἶπε ἐμογαθονὶς ἢ Νοα 
οὔκίδξε αὶ βϑαυϊξαν ΡΙΌΓΑ 5. ΑἸ ποη τηΐπι5 γϑεΐθ ἀ1- 
εἴξιιγ αἰΐογιη. --- 4 ἁρπάσετε ΡΙδη.: ἀρπάσεται Οοά. --- 
5 ἀρόσσει ΡΙαη. Ὑμᾶς, νοβίγωτη ἰαπγυ ατη. 

ΟἾΧΧΥΙ. ΤοΠημηᾶ : εἰς τὸ αὐτό " ἕτερον ὁμοίως [εἰς τάτον 
ΒιΡΡ οἱ ΒοῖΞ5.} ὕπ᾽ ἀροτῆοος ἐξοουγέντα .---άὦ ἐξεχύλισσεν (οά.. 
ΘΟΥΡ. δας. --- ὅ ἔφη, Οοα.: ἐρεῖ 7 Δοο βια5., οὐ ἱπίογγοσδηαὶ 
5ῖδῃο : ππέῆς σις ἔνι ροδίθγ μι τπογίθην ἡιαϊοξιεν αἀρροί- 

᾿ Ἰαδὲξ βπδης, φικιεα ἢϊ6 π6 δϑριϊογι φιίάδηα ἃ πιαϊὶς 
ο ἐυέμηι ργαΞίοί᾽ Οὐοά Βοίϑβοηδαϊηβ « βρηΐθηξ8πῈ ΡΟΥΘ - 
ἔργο » ραυΐαϊαξ δὰ ῬΟΒντηΟΓ. Ρ. 253 : « Νοη ροΐογδξ δηϊπὶ 
ΟΜ ΒΟΡσι5 ἰξίο ΟΞ ΟυΓ ββίμηιις ορίπδνὶ ἐδηΐδῃη ἴΌΓῈ ΟἰΓΟ5 5] ἢ 5 

ἀδτ 
ἱπηρῖδ φοἰθ γι ἐδέθτη, αΐ πθπιο ἴάπι ἀἸοογοῖ τπουίοπν 6556 
ἤποπη ἐΡΓΠΠΙΠ γατη. [ΟΡ] 5. οϑέ υἱν οχϊπηῖαβ ἰηΐθιτοσᾶ- 
ΟΠ ΩΣ Ἰοοῖ, ποπ ΔΓ γτ δ οθη, οἱ βοχοθηίΐα ἰδ] τα οχργί- 
ΤΠ 6 ἀΟ]οΥ 8. ἀοονθ αἴθ : δέγατί- οι ΘΉΓΟΥΟ γιιδ... 
5θὰ μπθηληΐξ ᾿ἃ ἃ πομποιηΐηθ [ΐσϑο ἀϊοσΐυμη, αἴαιιδ τηΐγα- 
ἔων. » Θυοα ποὴ βοηδηΐ σγίθοα. [ἢ τηᾶγσ, Οοά. : σημεῖον" 
ὡραῖον. 

ΟΥΧΧΥΤΙ. --- Σπενθῆοι Οὐά., δοΥΓ. 786. 

ΟΕΧΧΎΤΙ. Πριρτηᾶ : εἰς Τιμάνθη δοῦλον, Λυδὸν γένο:. 
Εἰ ἴῃ τηᾶγσ. : εἰς δοῦλον τινὰ Αυϑὸν ὑπὸ τοῦ ἰδίου δεσπότου 
βαπτόμενον. ---  αΐνίψὸ Αὐδος ἴῃ ὈΟα 66 ΒΙρουβογρίσση 
δούλος (516). ΡΊΔη. δοῦλος ἐγὼ ναὶ δοῦλος, 56 ἴῃ ορξίπηο εοά. 
Ρ]απυάθο ἂρ. Βειμοκ. θὲ. Αυδός. Ἐγαπξ διΐθτη 1γαϊ ἱπέο 
ΘΟΠΘΙἢΡ ἸΒΒΙΠῚΟΞ. σΘηι15. ΒΘΓΨΌΓΈΠΗ τ Υ. ἰηΐ. δὰ Ἐατίρ. ΑἸο. 
6091. « ᾿Ελευθερίῳ τύμδῳ, Θοομΐ. 6Θρ. 180, 4. -- 2 ἔθες ἀροστ. 
Ῥατῖβ. [οἵ 5ῖο ιανὰ ἀυθῖς ΟΟΔΘΧ] οἵ ξυργὰ : γρ. ἔθευ.» δ. 
Τροφέα, ριρ ἀλσόσιπη. --- 3 εὐαχίων᾽ (οα. (ἴῃ 40 ἐς αἰων᾽ δεε- 
ῃϑθαΐ Ῥαι55.} οἱ ΡΙδη.; οοῦγ. ΒεΈΠΟΝ. --τ 4 χὴν ΡΊφη.: χεῖν 
Οοάοχ. 

ΟἸἾΧΧΙΧ. Τοιημηᾶ : εἷς ἕτερον δοῦλον, Μάνην περσογενῇ. 
ΒΟΓΥῸΒ ΟἸοιηδηΐου οἵ θθηΐσηθ ἃ ἀομῖπο μα [5 οἱ σγδεῖβ- 
5 ΠῚῸΠ ΠῚ ΔηΪπλυ μὴ Θἰϊὰπι Ροϑέ τπογἕθπη οβίθπαϊε. --- 3 ὡς μὲ 
τὸν ἐχ Οοά.; ὅς με τὸν ἐχ ΡΊΔη.; τότ᾽ Βειιποκία5., ορροβίξαμη 
ΒῈΡΟνΙοσὶ νῦν. θοίηἀα (σά. ἐπὶ σφαλὲς ἤγ. --- 4. « Καλύδη, 
ΡΙΌΡΥΪΘ ἐπεφεε ὩΣ γ6} δοίΐα βογνόγιμι, μἴς πονϑ ἀἰϊοΐωτη 

ΒΘ]ΌΠΟΣ Πσθηΐα5. δὰ Ὑἶγα. ΟΟραμπν Ρ.. 42 56644., ὉΔῚ 46 

Εἶρρο μος ποπιθὴ ἰμβουϊρίο. --- Ο χρεία δ. ργίπο. Ρδῃ. 
« Τὰ δβέ, 9 δεορβίο ἰμέθυργοία : πα ουσα πο Βοηϊσηϊξας δ 
ΓΟΙῸΝ 56ΓτῸ5 δα τηϊηϊβέογί τη ἰἀ ππὶ ΓΟ ρ οτος τοβαθξ. 
Ουὰ: βρηΐοηξία πηδι ἀἀπηοάτπ ἰδ πηὰ υἹἀθέαν, πϑράιο ἀὰ- 
θ]ο φαΐη 5ου!θοπάθμη 51 ὃμ ὥος ἑτοιμότερον, ἴδ) "06 
ἀονϊπεΐυμπι,, αὐ ποη ἰδηΐατη ἰδηαδατη [ἈΠ] 5. γ6] βοῦναβ, 
56 στγαΐο ΔηΪπ)0 δὲ διηογο ῬΓΟΙ  ἰ55Ί 5 βίπι ἴῃ ΟΡ 56- 
αυϊαπη ἔυαπι. » Πθοιοῦ. Θαυοά 5 Π 5 ποθ οοηγε- 
πΐθηβ τιογίαο,, 4θθ ἀθορὲ αἰΐογα βϑηΐοπέϊα, δἔϊδη δἰ "πὶ 
ουυῖδ ἴῃ Τὸ 5'ΠῊ}}. 

ΟΙΧΧΧ. Γριηπηᾶ : εἰς ἕτερον δοῦλον ἀντὶ τοῦ δεσπότου 
τελευτήσαντος (τελευτήσαντα ΒοΙ53.). ΘΟΥΤῸ5., {αυτὴ ἀοτηΐπο 
ΒΘΡυΪογα πη δχοδυαγοΐ, γυθηΐα ἔογγὰα οδγαΐαβ δὲ δχβεϊηείαβ 
ἸοαφυϊαΓ. --- 1 θανάτου Οοά., «ἰέθγι ΡΊΔη. --- 3 σεῦ ΡΙδη. 
εἱ Βγευηοσκ., φαοά ργωίογοπάθμ υἱάθίμν Ραϊδξϊης Ἰθεξϊοηὶ 
σοὶ, αι εὐἀοθαίογ; ἴθ οχ. σεῦ ογέπμη υἱθθῦὶ ροΐοβξ 
αὐοὰ ἴῃ Ἦρία, τὰ ἐν τῇ γῇ μνήματα, Ἰδσϊξαν ἀρ. δυϊάδλιη, 
ἡνίχα δυσδάχρυτα, ἴπ ΟΡ Ἰμ5 ΠΠγ15. ἡνίχα καὶ δυσδάχρυτα. 
ΝΠ Γα μη (ΠΟΥ ἀξ εὐδάκουτα Ὁ 4118 ΡΘΓ χαὶ ἃ} 4115 ΡῸῚ 
δυσ ---- οοΥΥσοθαΐαγ. ἢ πὸ δυϊά. τεύχων. --- ὃ δέ μ᾽ (οα. 
οἴ ΡΙαη.: οοτγ. 186., 401} ἀ6 50 πο πεθε5 : « Γυρὴ χόνις, 
᾿ατητ5 ὀχοαυαΐδ, ΞΌρΡεΥυ πὸ πη ροηθηβ δὲ Βίης δα ἀδεϊάρη- 
αὐτὴ ριομδ. Μαῖα ΡΊδῃ. ξυνὴ «. ---6. Ηος ἀἰϊεὶϊξ : Ξε ἐμο 
δοίθ, ἰὰ δϑέ ἰδ τοδὶ ἰἀνοηΐα οἱ ῥγομριεο,, δἰϊατη ἀραᾷ ἰη- 
[ΟγῸ5 τϊῃ] υἱοῦ τίγογο. » 

ΟἸἾΧΧΧΙ. Τϑμμμᾶ : εἰς Δαμοχράτειαν. --- 2 φίλα ματρὶ 

Βεγυμπεκ. --- 3 νεοθηγεῖ Οοά. οἵ διά, 5. γ., αι οχρ ϊοδξ 
νεωστὶ ἀχονηθέντι, Ρ6Γ ἰοΐαπν εἰϊξ ἤθη ἰοπῖοαβ. ἐΟΥΠἃ5 
ΡΓΘΒΘΏΒ. --- 4 χεταλῆς (οά., ἐοττ. Βγαηοκ. Ἐχργοβϑῖε Απ- 
ἀτοηΐοιβ ϑρρ 5 Θρίσγαγοτηα,, 4π04 γὙ. ἰηΐγα π. 489. 

ΟἸΧΧΧΊΙ]. Το η}ἃ : εἰς Κ)εαρίστην ἐπὶ παστάδ: τελευ- 
τησάσῃ (--- ἡσασαν). [τηϊαΐιι8 ο5ὲ Μοοασον ἘΣ Πη Δ ΠΩ, ἰπ- 
ἴγα 6Ρ. 712, ὃ 5664, --- 1 χλεαρίστη Οοά. οἵ ΡΊαη., 4] Ἰοηϊ- 

᾽ 
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οἂ5. [Ὀγ πιὰ ἴῃ σοίου 5. {πο αι. οὔ ονΕ, Οοάοχ “«ἀονϊοδϑ. --ἰ 
3 γύμφας ΒΡ ΒΟΥ ρίο ἡ Οσά. « Ηἶηο δι ἀἃ8 : λωτοί" ἐπιθα- 
λάμιοΐ τινες αὐλοί. » Β. Θεΐ διχλίσι λωτοὶ ἄχευν. --- ὃ ἠῶιον 

δ᾽ Οοά, οἱ Ρίαη., οοῦγ, αν 5. Ποίπάθ ἐκ δ᾽ ὑμενχίου, ἢ 
Οοά.; ἐν δ᾽ ὑμέναιος ΡΙα. πησο ἐκσιγαθείς. « Μδη6 ἸΔΠ 6 η- 
ἰαϊοπδτη δι ιβοθρουηΐ ; οἵ οχϊηαθ ΗΥΠΊΘἢ ἐΟ 115 ΠΟ ΔΠΊΡ 15 
ἀδοδηίδίαβ ᾿ασα θγ6 σαν πιο οὐοίποτο σορὶξ. Ἤῷοι ἀ6 ἣο- 
πλΐη 15. ἀἸοὶ τη! πὶ 4υᾶτη 46 λωτοῖς. « ἀγα. Ἀδοΐο βᾶπο, 
οἵ ἀ06886. υϑ]πι δὲ ἃ Ἰαιη18. --- 7 παρὰ παστῷ ΡΊΔη.; 

] 

ἈΝΤΗΟΠΟΘΙΖ( ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

ΟἸΧΧΧΥΙ. Τιοπηη)ὰ : εἰς Νιχίππιξα (510) ἐπὶ θαλώμῳ τὲς 
᾿ λευτήσασαν. --- 1 56. Ρ]δη.; νιχίππιδος (σᾶ. -το 3. « Δω- 
τός, Υ. δά 6ρ. 182, 4.» βοίδ8. « Κρότοι γαμιχοί, {απ ]Έτι5 
παμή ρυμρν οἱ Ρἰδυιδοη αι δὰ ᾿ἰμηΐηὰ {πὰ ]απΐ . ν. Ἠοιη. 1]. 

ΟΣ, 498 864. Θυΐρυβ Ἰοίαβ. ογαΐ ὕμνος, 561}. χαιρόντων τοῦ 
᾿ χρότοις, ΟΔίι 5 ΠΧ], 11 : 

περὶ παστῷ Οοάοχ οἱ πηο!ίογοξ ΠΠΡνὶ Βυϊάω, --- 8. φθιμένᾳ ᾿ 
οἴϊαπι ΡΊΔη.: φθυμένη ἄπο ορίϊμηϊ δ άδο, οοίθυὶ φθιμένοις. 
« Ουἱ ἜΝ : πεῦχαι᾽ λαμπάδες. ΟἹ πηὰαπι πος αἰβέοποη 
ΒΆΠΠο6 τους ΟΠμαγο οι. Μίβ6. ἔ. 1, Ρ. 112, οἵ οοη!ονί 
οὐ ορίδν. 188. 10 αὐϊέιν οἱ Ἐουγδηᾶ, ἀθ {θα ]5. πυρίϊα- 
15. ἀσθι5. ἘΧΡΙΪΟ. ἔ. 1, ». 79. Οοπ!ογθηᾶι5 ΗΘ] ΘΟ 5 
Π, 29 : δᾷδες αἱ τὸ γαμήλιον ἐχλάμψασαι φῶς, αὗται χαὶ τὴν 
ἐπικήδειον πυρχαϊὰν ἐξῆπτον. Αἀ46 ορίσν. 185, Βυγάοϊοΐ. δὰ 
Ἠο]οάον. Ρ. 37; ἴη{ξ. δὰ Αὐϊβέωποί. νυ. 380 : Βίοβοιι. Μυ8. 
ΟΥἾἾΟ. 1, Ρ. 176. » δ. 

ΟἸἼΧΧΧΙΤΙ. Τμοτηπιὰ : εἰς “Ἑλένην τινὰ παρθένον τελευτήσα- 
σαν. Μονίπδηι ὁχ ἀο] ον (6 ἔναιν 8. οθτία, ἘΠ βάδην Ρ]αι 6 
ὩΙΡαΠΊΘηἰΙ οἵ βγη Πα Π οϑί. ΟΡ συ πὴ ΒΘΘΌΘηΒ; απ 
οἰ δάση ΟἸΡΡῚ Ἰαΐουῖθιι5. ἀποθι5 ᾿ηβου!ρέα [πἴ556. νἱ ἀ δ - 
{ὰγ Ἡροῖθνο : αοα ποὴ οὐρα 18. ---- 1 ἐπ᾽ ἀδελφῷ Οοάοχ, 
ον. Βυαηοκ. ὁΧχ βοαιιθηίὶ 6Ρ.. οὐ οχ οοηέγαγίο ἀδελφῷ ἰηἴο- 
το ηάπμη Ρυζαθαΐ Ηδοκου., θα γϑοῖθ Βυαποκίι8., ἐπὶ πένθει 
ἸηΓ6]Προηβ. --- 2 τὴν χροχαλὴς (δῖη6 8600.) Οοᾷ.; ἰοηΐδηΐ ῥα- 
δαλῆς, δειλῆς, ἁπαλῆς, ΤΔΟΟ 515 προχάλης, ρει ο]νον γὶηνα;, 
αιιοᾶ τοσορὶξ ΒοΙ585., 564 ἔμ ροβοϊίαν τῆς, συ οα ποπιὸ ΡΙῸ- 
ῬΟΙΘΙ δυϑίϊηυ ῬγῸ τήν. ΗΘΟΚΟΡιι5 τὴν Κροχάλης, υἱὖ πηὰ- 
ν18 ΠΟΠΊΘΗ, 564 παρθένον αἰεὶ Ρο886 παρθενίην 5ἰοιιξ παρθε- 
νιχήν Οβίθηδογο ποθὴ ροίαϊξ, Βοίἶι5. οοη]. ἐν χοοχάλαις, 
ἤθη δἀάθηβ αυϊᾷ ἰμ 6]! οχονῖξ. Ης Ὁ Οὐάϊοῖς βου ρἔαγατη 
Τοίογοπαα ουδηΐ, 50 ἢΐ 1] 6586 τηδηϊ οϑἔϊι5. υἹἀθίαν 4 δΠὶ 
ΤΠ γαυ πὶ δ ΒΘ ΌΘη5 ἈΌΘΥΓΑΥ 8586 ΘΡΙ σα ΠῚ Π]ἃ, ΟἸ 15. ῬΥ ΠΟ 
γ ΘΒ ΒΟΥ ΡΟ ΟΥΤΟΤΟΙῚ δηϊπηιδάνουἰξ, 56 α ΓΘ ΠΊΘΓΟ Θχδγαξ ΠῚ 
ἀθίονο οἵ σθαι ὙΘΥΒΙ ΠῚ 85 Π{ποῦο Πρ] οχὶ : 
8118 ΡΟ, οἵ [Γἰγ]5. Ἰαοξ Πλ ΔοθυἸντὴ ἴῃ οδιιβᾶ [1586 ΠΟΥ - 

15. ῬΓΟν- 

εἰ ΠοΙθηθ, ἰᾶτὰ ἢξ ἰμ ον Εἰ βδι πλιὰ ( ΠΔῊ} ἴῃ ἸίονῸ 60. οϑί ὺ 
τα 5 Ἰαοίιι5.); ἴθ απ Ογ ὁσαἶο5 Ροίϊι5 ἀλη ἨΘΙθηθ5.. 
οϑ88. ΘρΙἀΡΗΐατὴ υἱάθίαν : υὙϑυθιιη) οἴ ἔφθασε 5ἔτιθῃ- 
ἄσπι ῬΓοοββουξ, δὲ (816 ΔΙ ααἱὰ : ραν οη 65. πὶ 60 Κιῖδδθ 
εἰ 8ροηδιη). «ἰοἰϊγονοηΐ οἱγοῖηιὶ, 564 ΒΡΟΠΒΟΡΙ ΠῚ ἤθιηο, νὸ- ῦ 
ἐπὶ ΡΙαἴο 6}115 υἱγοϊηἰξαΐθι τα ρὶξ. Θυδιηγςαδη [αἰ θη τι πὴ 
οϑΐ τοὶ ἴῃ αἰγόςαθ Θρ Δ ΡῃΪο βἰ Πα ἀηθι Κοοκάλης ΠΟΙΏΘΗ μόρσιμον" εἱμαρμένον, μεμοιφαμένων. Εκ Υ- 7 : γυμφεῖος οἷ-᾿ 
διιθηοοίαμη γοάάθ 6. --- 3. γόους ϑΑ]Τηδείυ5; γάμους Οοά,, 
ἐἀΡΟΥ Το Ιαρ8ι. Ηγτθηδθι5. δαιΐοι 5967 αὐτι5 ἰῃ [0 }}Π1|σὲ ἀρθοί: 
β0ἃ Ρονά πὶ Ὑ ΥΒασ. ῬΡΪΠλι ΠῚ ἰλὲθο ὙΘΥ])ὰ, αΐ Πμ0 Θὲ τοὶ. ΤΥ, Ρ. 611, 
᾿ιὰπα 586 Θομ ἃ, ἀρία οἵ δοοοιηιηοάδία γο ἀἸ ἀ586. η6 
αι}. 

ΟἼΧΧΧΙΨΝ. ΤΟΙ μὰ : εἰς τὴν αὐτήν. --- Ἰ ἔπ᾽ ΒηπποΚίυ5 
ΡΙῸ ἐπ᾽. --- 23. διπλόα Οοά. οἱ Ρ]δη., οΟΥν. ὅδο. 

ΟἸΧΧΧΥ͂: Το : εἰς χόρην Λίδυσσαν ἐν Ρώμῃ τελευ- 
τήσασαν. « ΟΔΠ]Π166 γον Βοίν!η, Μίθιηου, Αοδα. Τηβουρί. 
ᾧ. ΠῚ, Ρ. 291.» ΜΒ. -- 1 ῥώμης ΒΓ ΟΡ ΡΟΒΙίο α Οοά. --- 2. Αα 
᾿Πδ πι8 πλὰν8, αὐ νἱ ἀϑίαγ.--- χλαυσαμένα Οο. ---ὅ τόδ᾽ οοαά,, 
ΘΟ}. ΒγαηοΚ. Ναρἐ δ] 5 (485 οἱ ραγαθαΐ ἀοηῆηα, 50 ἐὰ- 
ΠΘΡΡ 5 [ρας δᾶτῃ ρυνοποιιηΐ, ἔφθασεν. 501}. αὐτήν, ἀοτηϊ- 
Δ ΠῚ --- Ο ἁμετέραν (Οἄ.; ἡμετέρην ΡΙδη. Τὴ {1ὴ6 πεοσεφόνη 

Οοά., 5 ρου Ροβιίο φὶ Φερσεφόνη ΡΙΔἢ., ἃ ΘΓ πογηϊηδίϊνο, 
τΉΘΙ ι5, αὐ ΠΟ 5. υἱάθίαν, ΝΕ ἀαίτο 4] οἀδθαΐαν Περ’ 
σεφόνῃ. 1)6 410 7860]}8. : « ἦψεν, ἀοιηῖπα 561}. ἘΔΟΘΙ ἰη- 
ΘΟΕ Πιθᾶ ἐλιιβ8, 564 ποη, «υοὰ γΟΪΘΡΔΉ}115, ΗΤΉΘη8Ο, 
ὙΘΡτ ἢ ῬΓΟΒΟΙ 6. » 

ες 

« Θχοϊἀβάιθ ἈΠανὶ αἴθ, 
Ναρια! α σοποίποη58 
γΌΟΟ σαγηλΐηἃ {{π|}}}} ἃ, 

Ῥ6Ι6 πα πηὰμπη ΡΘΟ  ΡῈ5.. πδθῖι 
θἱηοᾶπ) αὐαΐο (Θά διη. 

-- 3. ᾿χώμασεν, ἐγ γΥλε!, αὐ ἐροσιοηΐον εἰσχωμάζω, ἐπύχὼ - 
μάζω, τηοχ 6Ρ. 188,5.» 766. --- 6. Τοπιοῦο, Ηἱ [4}10ν, Ηδθο- 
ΚΟΡῈ 1, Ρ. 10ῦ, αὐτὸς ἱπορέιιπι 6556 ἀἰοὶξ οἵ αὖτις ΘοΥ οἱ, 
ΘδΔη ββ δ βοηΐθηξία οδί ροοίω μηϊγαητ 5 ῬΙαἴομοιι Ἰορ τὰ 
δέ γΠηομἶὰ 50] θηΐοιη, απ) ἴρ56 ἰδηΐορονο βαπᾶθαΐ 
ἰθείο ΒΜ ΕΝ,, αἰ νοὶ ταρία ἀιυβιου. 

ΟΙΧΧΧΥΙ Ι. Τιϑηηλὰ : εἷς Μελίτην τινὰ παρθένον. Το ι 
Ἰοσίίαν τ τὰ Ροβί 6. 344, ἰηΐον ϑυηοηΐάδα οατὴ ἸΘμηπιδίο : 
τοῦ αὐτοῦ εἰς Μελίτην κόρην. Τὴ ΡΙδῃ, “οοη ἐς «εἰρυϊίαν. ΐ 
1)6 {14 αἢίο γοΐα! αμην τναΐγοι που, τς 1 δῖ. Οοά. ἃ]-. 
ἴδγο ἸΙοοο οἵ ]Δ1}.: Ῥυΐολο ἡ γρηῦς (οὐτὴ ἰζογαΐο ἢ ἰηΐου 1... 
νιχώ, οἵ 51. Μοίπδκ. ΟΠ} τη). Ρ. 117. : ἡ γρηῦς ἢ Νιχώ, 

ΟἸΧΧΧΥΊΤΠ. 1ιϑτημηὰ : εἰς Κλεάνασσαν ἐν τῷ θαλάμῳ πυρ- 
ποληθεῖσαν, μᾶλλον δὲ ἀναρπασθεῖσαν. « ΜΆΠΙΠ) ἸΘΠΠἸὰ. 
ἘρΙρυδπηπηδ σΆ}]} 166 νου ΟΠ αγάο ΠΟΘΙ. Μίβο. {1 ». 109,» 
ΜΒ. Τὰ ῬαοΠ]ὰπὶ δ 'ρ50 ΠΡ ΔΓ αἴο βυθιία ᾿ποτίο ΓΦ 
δι[ποία οϑί. --- 1, 2 χούρωι ὥριον Οοάοχ, « φιοά ἐποιὶ οο- 
ηδέιι ΟἸαγάο, γάμῳ κούρῳ ᾿δἀπιοάμιη Ῥοοιΐοο αἰαὶ αἴπνς 
ΠΊΔΠΒ ΡΙῸ γαμέτῃ χούρῳ, ηϊανϊο 7ὐοηὶ, ὥτιον δαΐοηι 
Δάν υ θἰ ἈΠΟ Βατη θη τιμὴ 6586. Αἴ χούρῳ, πῇ ΔΙ [δὶ ἰῃ Οοάϊοο, 
ΡΟΓΡΟΓΔΠῚ βου ρίαμη ΡΓῸ χούρα 5ῖν6 χούρη, ΡΌΘΙἃ δυΐθπι. 
γάμῳ ὥριος, ἱ. 6. εἰς γάμον, γι] σοὸ ὡραία γάμον γο] γάμων. » 
ας. ἨΘΟΚΟΓΒ ΟΡ ΒΟΓΟ τηα!οθαΐ σὺ μὲν γάμος ἔπλεο κούρῳ 
ὥριος. -- 4. Ἥρη Ζυγία φιτ 1 αἰἰη15 Ῥγοπῖιϑα. Οὐτὰ 06 
ψΘΓΡΙΙ οἵ Β664. Ηυϑο Κα. οομηραγαΐ ΟΥὐἹὰ, Ηοτγοϊᾷ. ΥἹ, 48 : 

ΡΥΟΠαΡα 7 1η0 ; 
Λαίαϊ δὲ βου 18 (οιηρονὰ νἱποίαβ ἩΨΠΊΘΠ, 

ΑἹ πὶ πο σὰη0 πρὸ Ἡγίηθῃ, 56 {1518 ΤΙ ΠΥ 8 
Ῥγῳίε ᾿π απιϑἴλ8 βασι ΠΟΙ ηΐα [Δ065. 

- δ. «Ηἶπο διιάδϑ : 
χοποιός. ἔχ γν. ο: 

᾿Ἐριννὺς (516), καταχθόνιος δαίμων χα- 
φοίνιος᾽ φόνου γχαὶ φθορᾶς παραιτία. Εἰ 

οχος, ἐν ᾧ αἱ νύμφαι εἰσί. » 1, Ορογε. ρνδἔϊατη δϑὲ δααῖγο 
Βορ! ἰβίαμι ϑαάθιη δἰ ογθηΐθιη, Τα. ἃ 980. Δἴ πὶ 

ὅ : ἐχεῖνον τὸν γάμον Τελχῖνες ἐζεύξαντο" 
ἐχείνην τὴν παστάδα ᾿Ερινύες ἐπήξαντο. Τάφος ἦν ὁ γάμος 
ἐκεῖνος, χαὶ Πυριφλεγέθων αἱ δᾷδες, καὶ Ἱζωχυτὸς ὁ Ὑμέναιος" 
χαὶ νῦν παστὰς νυμφιχὴ πρὸς τραγῳδίαν ἀπετελεύτησεν. --- 

7 ἠμάτια οἱ ἠματίαι ᾧ διυϊάτ ἀπο ΠΠ0}1 ορί μην, οοΐονὶ νημά- 
τιαν ΟΠΊΠΘ65 νύμτιος. « ΟΠ ΓΟ ἸΟΠ δ ἰ ΠΟΡΎΘΡΒ6 Δα ΠΟΥ ἢ5 

᾿ ον α ἀξ ἱποοπαάϊο ἀὐβίββα ἐμ ΙΔ πλ τ, αἱ {ϑἀδγιι ΠΑ ΝΠ 15 
ΘΟΙ  αϑέναθδΐαιν. » 18. 516 χαίεσθαι, ἀςξοοπαϊ, τ ον, αὐ 6.6 
ἃραα Ροοίδϑ ἀἰοῖ οβίθηα!! 98 0005. οἱ {π08 οἰξαΐ Ρ. 258, π6- 
486 6δί οὰν ἀὸ βου ρέπνα Οοαϊοῖβ ἀπ] οἴαν ; ΗΘΟΚουι5. [ὰ- 

᾿ΤΏΘη ὙΟΟΘΔ}1115. ἐγ ΒΡ Β 015 γα] σα} 6}} ἀἰοοηαὶ πιοάπηι ριώ- 
Ο[ἀγουαΐ, ᾧ νυμφεῖος ἀνήπτετο παστάδι λαμπάς. 

ΟἸΧΧΧΊΧ. Τιϑηηπιᾶ : εἰς λίγειαν ἢ μᾶλλον ἀχρίδα ἐπιτύμ.- 
ὄνον. ΑΡ. ΡΙδῃ. 4" γι ἀν" υϊξιτ. ΠῚ πηογΐίθτη Ἰοοιιβίςο ἀοτδ 
ηυνϊ(ω. --- 1 οὐχέτι γίγειά σε χατ᾽ ἀφνεὸν Ἄχιδος ΡΊΔη. --- 

4 ἀχρὰ (516) μελιζομένης (5 ΡοΥΡΟΒΙἴο αν} ὄψ. ἠέλιος (58- 
ΡοΙΡοβίίο ἀ) σοᾶ.; ἄχρα μελιζομέναν ὄψ. ἠέλιος ῬΙΔῃ. Ἀχρὶ 
τοῦδ, ἱπλὴ [1 ΘΔ  βπ|5 ἴῃ τηλυσίηο Ρ]Δη.: « ἀχρὶ Τοοίο, 
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[000 υδξιν : οὕτω λέγεται ὁ “Λδης, ἢ ὅτι πάντας προσχαλεῖται 

εἷς ἑαυτὸν, ἢ ὁ ὑπὸ πάντων ἀκουόμενος. » Β. Οοηΐ. ΞιρΓὰ ΘΡ. 
9, 7. ΑΡ. 5υἱά. πεπόταται. --- 4 περσεφόνας ΡΊδη. οἴ Οοά., 

᾿ Βῖο βυρογβουρίο φ; περσεφόνης 54. « Ὀγβίηαβ ἰθηΐαθαΐ 
 ὄδνοφερά, 568 δροσερὰ υἱάοέιν ἀϊδοΐαμη Θρ᾿Πιοίομ, αυΐὰ 

ῬΡΙσγπημηδίϊ δ {πὲ Ξοααϊππίωγ ἰη οἰοδᾶδβ, Ἰοσιβίαβ,, ἃΥ68 
 «ἴοπιὶ Βαθίίαβ, οοτηπηοάς Ηθοκουιιβ δατηου ὈΙοΔοΥΪ 1ο- 
Π ηπὶ (ἃ 746. εἰζαΐατ) ΧΠΠ, 82, ἀ6 χὰ ΑσΥσοπ ἸΠΟΓΌΓΩ : 
δηλοῖ δὲ τὴ» τρυφὴν τῶν Ἀχραγαντίνων χαὶ ἡ πολυτέλεια τῶν 
μνημείων, ἅτινα μὲν τοῖς ἀθληταῖς ἵπποις κατεσχεύασαν, 
τινὰ δὲ τοῖς ὑπὸ τῶν παίδων καὶ παρθένων ἐν οἴχω 

μέχρι τοῦ χαϑ᾽ ἑαυτὸν βίου διαμένοντα. 

φηοπιιηποηίιην ας Ἰοοιιδίω,, σαν ϊπθιι5 διεὶς ΕΥιπα 5,- 
σιϊβεοαυὶϊ!. « Ουὐὰ8. οὐτοῦ, 410 ΜΥΓΟΠΘΙῚ ΡΠ] πὶ ἴῃ Μυ- 

ΠΌΠΟΙ βίδίυδγίαπι τηπίαυϊξ δἔ γε οὶ Ἰιαΐϊς οεἰσαᾶτο οἱ ἴὸ- 
ααβέε τποπυτηδηΐαπι, ααοα (δοῖξ πα παῦδπι, δε υϊξ, [τα ὦ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΝΜ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

δου συμξ. » --- 3. « 56}0}. ΔΎ 60}}.: περὶ τοῦ Κλυμένον ζήτει ! 
 Ἡσύχιον. γοἸεθαΐ 5Ξἰρηϊἤοαγο Βυϊάδηη. 5 1485 Θηἶπι, οἱ ΠΟΘ 

- πρεφομένοις ὀρνιθαρίοις, ἃ Τίμαιος ἑωραχέναι φησὶ ! 

γἰγὶβ ἀοοίῖβ ποίδίυβ. ϑοὰ δῦβααιθ ἰυάϊοῖο ἰάθη οχ πος 

ῬΙΪΗΪ Ιοοὺ ἘΤΙπηδ5 6886 γοϊαπξ [00 ΘΡΙ ΒΓΑπιπιᾶ, αυθά ἀπὰς Ἠμοίίιδ. Παραμύθιον ὕπνον γοοΐο δροίρογο νυἱἀθέαν 
Αηγίξ ἀἰϊξογίο (γί θυϊέ Οοᾶοχ. 5ὲ ἴῃ Βοο ἀγριιπιθηξιπι δἰ πὶ 
Ἰαδὶξ αἰϊαυϊὰ Ἐτίππα, ἀδρογάϊξυπη οϑέ ΠῚ 5. οᾶττηθη. » 
Βγιποῖ. Αἀάϊξ ΒοΡρκίι5 Τυτῖς. ἡ. 704. « Αἴ Μνυτοποῖη βία- 

 υδτίυμη Ἐτίππᾶ πο ῬΟΐα ΘΟΠΊΓΠΘΠΊΟΓΆΓΘ,, εἶδ βίδἔιαβ 
Ἰΐατα γοοθηξίογο υο ροδίγίαπη σοσπουηϊπο τη Υἰχῖββ δὲ ἢΠ|0 
ρίαν. ποὴ βἰαϊυδιυβ, 56ἃ υἱγρὸ Μυρὼ τηρτηογδίτν : οἱ 
φοΐαοτίξ ποὺ Ετγίηπα βου θ6γὸ : 56. ΡΊΪΠΙ ἴῃ (δ πὶ σγανϊ οὺ- 
τόν ποὴ δϑὲ ἰδηΐα δυοίου ἔα, αὐ Απυίς ΔΟ] μἀσΘηλ5. » --- 
4 δρυοχοίτω (5 ροΓροβίίο αι) Οοά.: δρυοχοίταᾳ ΡΙΔη.: τῇ οἴ 
δρυοχοίτῃ ϑυϊᾶ. --- 3 χόρη ϑυϊᾷ., ἀυὶ Βοαιθηΐία ομ  {{Έ. 
- Τὴ πονῶ ραρίπς Οὐα οῖβ. τηδυνῖπθ ΒΌΡΘΓΙΟΥΟ βεγρίστη 
Μαγοῖ ΑὙὐσϑη ἑαυ Θρισγαγητηἃ ἀ6 ποβί"Ο ΘΧΡΓΘΒΒΌΠΏ, αυοᾶ 
Ὑἰἀς ἰηΐτα π. 364. : 

ΟΧΟΙ. Τιριμᾶ : εἰς χίσσαν τὸ ὄρνεον, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸ 
διχόν. -- 1 ἀποχλάξασα ΡΊΔη. « Ηἰης 5υ]ἀδ5 : ἀντίφθογγον" 
ὅμοιον. Εχ γ6Γβὰ 4 : χεοτόμιος᾽ ἐρεθιστιχός. Εἴ ἀυτῳδόν" χα- 
πάλληλον. Ἐχ γΥ. ὅ : ἄγλωσσος, ὁ ἄναυξος, ὃ ἄφωνος. » β᾿. 

- 3 δὴ ΡΙαη. ῥγεῖον δα. ῥγῖηο.: δὲ κεχράξασα ϑυϊᾶω οοά. 
1ο1ἃ., ἔγοβ 411} δὲ χράξ. Τῃ πο ἰάοτι ἠχώ, εξ Ἰοῃϊοα8 [οΥ- 
τῶλϑ δἰϊδπι υϑῦϑιι 6. ΟἸΐπὶ “Δ ο "515. σΟη οἰ θαΐ πολύθροος 
οἷά τις ἀχώ. 

ΌΧΟΙΙ. Γομμὰ : εἰς ἀχοίδα τὴν μουσιχήν. --- 1. « Ηΐπο 

Θυϊάδδ : λιγυφθόγγοις, ἀντὶ τοῦ ἡδυφώνοις. Εχ Ὑ. 4 : ξουθή᾽ 
ὐ ἄτη. » Β. Π6 πτερύγεσσιν οἴ Υ. ἅ ἐκ πτερύγων Υἱάδ 

φοῖ. δᾶ 6Ρ. 195, 6. --- 3 σχιερὴν Οοά. οἴ ΡΙΔη.: ΘΟΥΤ. 980. 
-- ἀ ξουθαν Οοἄ. 51π6 866.: ξουθῶν δυἱά.; ἀοἰ πᾶ οἴηποβ ἡδὺ, 
ΦΟΥΤ. ΒΓΌΠΟΚ. 

 ΟΧΟΠΙ͂Ι. Γιοπμπηᾶ : ἕτερον εἰς ἀχρίδα. « ΟΔΠΙΟ6 τονε οἱ 
ΠΠυκίγαξ Οματᾶο Βοος. Μίβο. ἔ. 1, Ρ. 104. : » Β. Νοὴ 
6586 υἱάδίυν ἐπιτύμόδιον. --- { δρυὸς Οοἄ., οοΥγ. Κιυιϑίογιβ 
δὰ δυϊα., φυΐτηα]6 Πᾶν δὲ κατ΄. ---, 2 πτώσσουσα (οά.,ν 
᾿ἀάϊίο ἃ οοττγοεΐοτο -τοοΐο ϑυϊᾶ., 4] βρομίας. « Ηἰης 501]- 
ἀδ5 : πτώσσουσαν᾽ δειλιῶσαν, χρυπτομένην. Ἐχ ν. 3: εὐερ- 
γεῖ" χαλῶς ἠσταλισμένῳ. » Β. --- 3 μοι Βυϊά.: Οοάδχ με, 

οαϊ οἱ ΘΟΥΤΘΟΐΟΥ ΞῈΡΟΥΒΟΥ ρ51ξ. --- 4. ᾿Αγλώσσου, Υἱάδ ρτγῶ- 
ἴεν ΟΠμαγάοηοσα ἰηΐγα ποίδΐα δὰ δρ. 195, 6. 

ΟΧΟΙΥ͂. Γοπημὴᾶ : ἕτερον εἰς ἀχρίδα Δημοχρίτου. Οοηΐο- 
τοηάαχη Θρ᾽σταησηᾶ ΡΏδοηηὶ ἰπίγ 197. --- 1. « Εογΐ. Δαμο- 

ἀθ 

κρίτου, αὐ ῬΏδΔΟηπι5. Ποῖμάθ τϑοΐο ϑυιάαβ ἅδε.» γΓοἱηδῖς 
Ρ. 92. Ἑἀερθαίυν ὃχ Οοᾶ. ἅδε. ΒγαηοΚ. ἄδε, Θαϊνμαβ. ὧδε. - 
- 2 ἀργειλὸς Οοά.: ἄργιλλος δυϊᾷ. « ἴῃ ἀργιλλώδης γῆ" λευ- 
χὴ καὶ χα"αρά. 564 658 Αργιλος αὐ8 Τηγδοίο, ἐδ πὰ 
Βίθρμδηιβ Εν.» Μ8ι. ῬΙυνα ἀθ δὶβ ΒΓαπΟΚΙαΒ ; « ᾽᾿Εγγύθεν 
Ὦρωπ οῦ ἀἰοϊξ ΡΒΔΘηηι5. δᾶπη 81 ΟΥΌΡῈΒ δϑέ ὑτῦ5 Μδοο- 
ἀοηΐτ ΡΓΟΡ6 ΑἸΡΒΙροΙπ, ἼἌργιλος ᾿ηΈ6} Πσοπὰ Μαροάοηϊα: 
ἘΓῸ5. Οἷ5. ΘΙ Γ ΤΠ], ΠΟ ἸΟησΟ 80 ΑΠΡΒΪΡΟΙ ἰηΐογυα!!ο 
ἀἰδβιία, τὰ υἱ Ἰοσυβἔδθ πιοπατηθηΐξαμ, ἴῃ υἱᾶ ἀσσοδέυμι δὲ 
ἰηΐου ἃ θα5. ὉΓΡ6 5. 6 γ6 τηδαϊατη, δα πἰγατη 6 ῬΟΓ ΘΟ 
τἰβῦχῃ [δε]. » ὈΙΒΡΙΙοοΣ ἨΘΟΚΘΙῸ 1, Ρ. 457 8θηϊθηζία 1ΐα 
ἱπίογπιδία : ἥδε πόλι: ἔχει ἀχρίδα ἀμφὶ κέλευθον, « 4 Πν 
οχβρθοίδυθγβ ἥδε χέλευθος ἔχει. » Ηος τηᾶσὶβ οἰϊατη αἰβρ}}- 
ορδῖ : Ἄργιλος ΟἾΓΤῚ ΤῸ 580 6ϑΐ ἰηςε]Πσϑηάᾶ. --- ὃ. « Βίγπθη- 
ἄυπι οϑΐ ἄς ὑπὸ μολπᾶς ... καὶ πᾶν μέλαθρον ἴαχε. » Χ6(. 
δοκοῦ ΠΟῚ ἱπηργοθ ΠΡ ἄς κεν, « πὲ ἱπαϊοοίαν πος 

; ᾿ Ποτῖ Βο! ξατη (ϊ856.» 

ΟΧΟ. Πιοπιπιὰ : εἰς ἀκρίδα χαὶ τέττιγα ἐπιτάφιον. Ῥ]ΪΠἾῈ5. ᾿ 
Ἥ.Ν. ΧΧΧΙ͂Υ, 19, ὁ 3 : λψγοποὴι ... [ὁς586 οἱ εἰσαά ᾿ ΟΧΟΥ͂. Πιοιηπιᾶ : ἕτερον εἰς τὴν αὐτὴν ἀχρίδα τὴν μουσι- 

χήν. οΙυϊξ εἰς τὸ αὐτό, 50 Π|οϑξ ἀχοίδχ, ποη εἰσδάδῃι Π6- 
τον. Οδίθγαπη πο ἐπιτύμόιον 658 ΠοΟ ΘΡ σγδιητηᾶ, 
ἐρωτιχόν. Τιοοιδίδπῃι ροοία τοσαΐ αὖ οἰγὰ5 4108 Οὐ Οἰδίο 
οαπξα Ἰοηϊαΐ, τηϑγοθᾶδ ΡγῸ 60 θϑηθῆςίο ΡΓΌΓΉ 588. --- 1 ἀπά- 
τηλὰ μύθων σοᾶ., 5 ρο βου ρίο : γρ. πόθων, 6 510 Ρ]Δη.: 

ΠουυΠ5 ἀθ ἀγουπνίᾳ,, βο]αΐίαπι οιηηὶ αὐϑθη 15. ᾿Αρυᾶ 
Οτοξατη οὐαξ πὸ βοῃιπιηι εἴς., ἐΣροσταρΐ Ἰαρβα. --- 
ά φίλα: σοά. οἵ ΡΊδη., οοττ. ΒΡΟδρ 5. --- ὅ μενοινῆς γ016- 
ναΐ ΜδγοθΙ 5 Οὐμη65. --- 6. « διιϊ8α5 ἴῃ ΔΙίτος : εὕρηται δὲ 
ἀεὶ διὰ βραχέος τοῦ «, οἵ πος ἀἰδέϊομο 4! 546 ΘΧΘὨΊΡ}15 ἰὰ 
οομἤϊγτοαΐ. Εχ νυ. βϑαυθηΐα : γήτειον, τὸ ἀμπελόπρασον. » 
Β. Ὁὲ εἰογαϊβ ᾿νγ Βοη05 ρἰδεΐγατηῃ δ] οἱξ, 5ῖς Ἰοσυβίἃ ρΡ6- 
αἰϊνα5. ἃ[αβ ἱπιρο!!οη5 βίτἀθῖ. Π6 ᾿ς Γ Υ. ἱπρυ ΠῚ 15 50 ηθῖ- 
ἄου. δα Αὐβίοξ. Ηἰβί. ἀπ. ΤΥ, 9, ὃ 2, Ρ. 244 5644. Ρ]!]- 
εἷτ5. ΧΙ, δ1 : ἐσειβέας ροππαγμην οἱ ζροηιίππιην αὐ νίι 
βΞοπαγο οὐ δεϊίτ". Ῥανρὶξ ροοία ἴῃ σοιηραγαίίοηθ οὰπ ᾿γὙγὰ 
γοΥῦο μιτωσαμένη, 4088] 6 ΘΠογά 5, μίτοις, ἀραίυν, 4}- 
5. ἱπηρυ 515. ἐδηΐαβ ργουοοδίαν ἐρωτοπλάνος, ΑἸΠΟΤῚΣ 
εὐιοίαίιις αὐογίθη5, πλανῶν τὸν ἔρωτα. .71.αΕ. --- 7 ὄρθρια 
μῖς φυοααο ατωῆαβ, Ὁ Υ͂, 6Ρ. 177,2. « ΝΟΥΪΠγι5 Τυϊάοπὶ 
Ἰοουβίαβ, υὐ φυςρᾶδηιν ΘΡΓΠΟΔΓ ΠΏ ΘΘηΘΓα, σαΡΙ6 δαιᾶ; 
συξίαβ βύρογθ, ϑαβάθιμ 16 ΡΟΠΪ5 οἵ πλαχὶ πη6 ΡΙΓΙΒ ἴῃ ΡᾶΓ- 
ἴο5 5ϑοῖβ ἀο]θοίαγϊ : 56 γήτειον, 51 Ταϊάο πη δϑξ βουσὶ βθπα8, 
Ἰοουβίαταπι ἀρ  οἶα5. 6556 ποπάσπη Θὰ ρου ἢ ουϊ. Ετγαΐ ἰσὶ- 
ἴὰγ ἀαστῃ Ἰοσαπι 5'0 ἰδηΐαυθμι : δῶρα δέ σοι τήτειον 
ἀεὶ θάλος ὄρθρια δώσω, 56η1}06)" Πογ λεὰ ΟΥ̓ ἢλοιι, ἐπέ- 

τειον. Οδγίθ πὸπ ἱπηργοθα 116. ογαΐ ἢ5. δηϊ μηδ οι} 5. ΡΓῸ 

ἄϊνουϑο ἀππὶ [ϑιηροτα αἰ γοΥΒῸ ΠῚ σου ῃ ἀΑγῖ 50} }{π|Π| 6386. » 

Ριΐογιγα ποῖαϊ ἱπσθηϊοθατη πος οΟΙηπιθηΐπη ΟγΗϊ 

Ρ. 129. ---. 8 στόματι (ἃ οογτοοίογο πλυξαξαχη ἴπ στόμασι) 
σχιζομένας ψαχάδας Οσοᾶοχ; στόμασι σχιζ. ψεχάδας ΡΙδη. εἴ 
συ. ΒΙαποκίαβ. Παοαθθ στόματι, αὐυοα ᾿πέ6}}1σὶ ποθὴ Ρο- 
[δϑξ πἰϑβὶ 46 συΐϊεβ γτογυ]θηξ8 45 ρμοοίδ οὐ6 δ ΡΥ ΠΕ [15585 
ἸΔΒογα πα οομργοβϑα δὲ {αᾶπι ΤΠ ἰβϑί πηὰ5. ἴπ οἴθαπι 10- 
οὐία ἀοταὶ παρδίξε, τόῦθπὶ 4π6γὴ αἰχουῖβ ΓΕ ΠΟΙ ΔΙ ΘῚ : 
πᾶτῃ παΐαγαϊθγα Πἰθογ ἀ6 βᾶο ργογηϊξζονε τ ἀϊου!αγη γαῖ. 
βοᾷ ἴῃ 5. νοοαθαΐϊα ργθῖηο,, τη ἴῃ τπηθά 0 τοϊίπαθο. Στό-" 
υχο: σχαζομένοις ΥΩ 5 : « ΕἾπρο {{0Ὶ Ἰοουβίαπι 05 ἃΡ6- 
τἱθηΐοιη., οἱ ροοία [ἀοπί ἀθη ΤΟΥΙΒ συ ξδπη ᾿ηϑ.Π 4. ΝΟΠΠΘ 

μιοο Ἰορίἀατη εβὲ 9» 7δοο βίυβ ἴῃ ῬΑ]. οοη]. στόμασι μυ- 

ζομένας, ιιᾶ ΟΥῈ 5ιισιίτ ; ἴθ Ποἰθοΐα Ρ. 404, « ψιζομέ- 

νας, ἀοεἰἐαπίος, στόμασι νεῖ στόματι, εἰεδᾶς οΥὶ, υὑξ 

δἂπιὶ πυίΐτίαηξ. Ηδϑγοῖ. : ψιάζειν. Ψαχάζειν. ἱΕιζομένη " 
χλαίουσαι, φαοᾶ 46 Ἰδογίπγῖ5 ἀ65{ΠΠΔη {1115 ἀἰϊοΐαπι Γαϊξ, Αἀ 
δαπάομι (υη  ατ ρουζποηΐξ ψιάδες, 1 6. ῥανίδες, σταγό- 

νε:, Ψεχάδες-. » ΗΘΟΚΟΓΙΙ5 στόματι σταζομένας Ψ., 60]}}. 
Ομ τβίοαοι. ἙΟΡΏγ. 322, ΡΙμα. Νϑιη. Χ, 158. 



ἀλ0 

ΟΧΟΥΙ. ΓΠομμμᾶ : τοῦ αὐτοῦ. Μελεάγρου. εἰς τέττίγα τὸν 
μουσιχόν, Θαυμάσιον, τροχαλόν. 16} τῷ ργδοΘθηβ αηα- 
ἰογίιιην ΘΙ ΥΔΓΏΠηἃ. --- 1 ἠχήεις διά, 7846. οοηΐονί Απί- 
Ῥδίγιιη ΤΉ 638. ΙΧ, 6ρ. 92 : 

᾿Αρχεῖ τέττιγας μεθύσαι δρόσος " ἀλλὰ πιόντες 
ἀείδειν χύχνων εἰσὶ γεγωνότεροι. 

- 2 ἀγρονόμον ΡΊΔη.: 8110 δοορηΐι διια,, « «αἱ Ὠΐπο : 
ἀγρόνουοι, οἱ ἐν ἀγροῖς διάγοντες. Ἐχ Υ. 3 : χῶλα, τὰ ὀστᾶ.» 
ΙΒ. --τϑι « Ζπηρ6 χλάζεις πριονώδεσι χώλοις. 564 γη816 
ΜΈ Ιθάρον, ἐμά ϊοο Βομποίάθτο, δα οἰοδάδῃ ἰγδηβίι ταί ο- 
ΘΠ 80η1 ῬΓΟΐΟΓΘΠαΙ,, αδη ἰπ ργϑοθαθηΐθ ορίρτ. ν. ἅ 
(δὶ ν.) 46 Ἰοοιιβία τϑοΐρ ργϑαϊοανιξ. » Χ7αο, 516 οἰϊδτη 
ΝΙοΙδβ 6ρ. 200,2. Βοΐῃϊιιβ χώλοις τηυΐαθαΐ ἰη χαλῆς,, Ρ6Γ- 
ΡῬΘΙΔΠ : 564 ᾽ϊὰ βππηΐ ἴῃ 4 118. ΠΘΙΟ ΠΟῸῚ Ὠφργθαΐ, Π6Ὸ 
ΒΔΠῈΠῚ ΠΆΠΠΟΥ ρΡοΐοϑί ἢοο ἀἰβίϊο θη, --- 4 λύρας ΡΊΔη., 
5014... λύρης ΟΟα. ΒΡΘΡΡΟΒίίο α. --- ὁ. ἈΑντῳδόν, ΔΤ 80- 
Ἰοΐ Ῥδη οδηθῖθ ΝΥΡΪ5. -- 7. Μεσημόρινόν, Πθς. ΘηΐΠῚ 
ἰδ ρογ αἰδὶ οἰοδᾶδο τηᾶχῖπηθ βίγοριηΐ, ---- 8 σχιεοῦ Οοά. 
οἱ ΡΊδη., οὐ. ὅδ. 

ΟΧΟΥΠΙ. Τιομημὰ : εἰς τὴν ἀχρίδα Δυημοπρίτον. ΙΔ ὁρ. 
194. --- 1 ὅχα (Ὁ. Βιρογροβίίο τε ( ὅτε). ἴῃ πὸ ἐνείυν 

οἱ τϑοΐίβ ἀἰβηχιῦ οατὴ Ηρ ΔηηΟ. --- 3 ὕπνον ἄγον ΡΙδ!. 
Ὠδ6 ἀπὸ πτερύγων. δά 6Ρ. 198, 4. --- 3. Τὸν ἐοιχότα,, σΟ0Ή - 
φοροθη!οηὺ γ11}}}, 501}. ῬᾶΡν τΠῚ ; Υ. ΘΡΙΘΤ. 566. --- 4 " ὠρού- 
που Οοᾶ., αἰζογιιτι ΡΊδη. ὙἸ46 δὰ ὁρ. 194, 

ΟΧΟΥΊΙΠ. Τιοιηηϊὰ : εἰς ἀχρίδα Φιλαινίδος τελευτήσασαν. 
-- 1 εἰμι χρός τις (μπιῖὸ νοοῖ ΒῈ ΡΟ βου Ραμ : γρ. ἐστιν) 

Ι 

ἈΝΤΗΟΙΘΘΙΖΞῈ ΡΑΤΙΑΤΙΝΑ 

Οδηδηΐθβ θηΐπὶ ἀἰουη} γΟΘ ΘΠ στρέφειν, χάμπτειν, λυγί- 
ζειν. » Ψ3αο. ᾿ Ἔ ; 

ΟΧΟΙ͂Χ, ΤΘῃη μπᾶ : εἰς ὄρνεον ἀδιάγνωστον, οἶμαι δὲ )ά- 
ρον. « Ἐχ ἸΘοίοη6 ὙΘΡΒῚ5. 3. ΗΠ] φυϊάθτη οϑὲ ἀυθὶϊ; 5 
ΠΟΙ} Β5ΘΙΏΡΘΙ ἔαἱΐ 516 βουρίαβ, Ρ]δημ 65 θηΐμι δχ!θοέ φιλέ- 
λαιε. » ΜΒ. Υἱάδ δᾶ νυ. 3. --- 3. Βοίπι8 αἰδεησιϊ ροβὲ 
ἁλχυόσιν, οἵ ΒΟΥ τὸν τῶν φθ., « 850. τούτων, τῶν ἅλχυό- 
νων. » --- 3 ἡρπάσθη (υἹ{ϊ δ ̓ ἰξογ βαρουροβίίο σ) φίλε 
λάρε σοᾶ.: ἡρπάσθης φιλέλαιε Ρ]Δη. « 564 ὁχ Ἰοπητηδία ἃ[- 
Ῥάᾶγοί βου ρίαγα πὶ ἴῃ ἁιτορνΡῃ0. ΠΟῸῺ {{||586 ΡΟΥΒΡΙ σα πη. 
Νέδα βαβρίοίοηθ οαγοῖ πρὸς Ἰθοίίο, » ὕας. Νοίαπι δϑέ δηΐῃν 
λάρος ῬΥΪΠΊΔ ΠῚ ΟΟΥΡΟΓο, Μοίηθκ, ἡ. 106 : « ΜΙγαπ ῥγο- 
[δοΐο οὐ Ὸ5. 56 Υῖο 510] Ῥουβιιαβῖβδο ΠΠΙάτὰ Υδί 5 αἰ! δοΐδη 
ΔΥΪΟΌΪΔ ΠῚ), Οὔ 8 τηουΐθιη Ροοίᾳ Ἰπυσοξ,, 6586 σαγίαμη, ἰὰ 
δδῇ ἄύθῖὴ γογ τὴ οὗ ΒρΌΓΟΔΠι : ΠΟΘ ΤΩΪΠΙΙΒ ΤΪ ΠῚ 605 
τηθ Ἰοῦμη Ἰαΐαἶ586 υἱξατη. ΜΘ άθΙ απ ἰογίαββο μἰβίογϊα: πὰ- 
[8118 ΡΟ αὐ υϑηΐ : Ἰ ΓΘ Υγὴ ΘΟΠ οἷο φίλ᾽ ἐλαιέ. Π6 ἐλοιῷ, 
ΡΘΟΙΟ αἰγιθαλῶν, ΑἸοχαπᾶον Μυπάϊαβ ἂρ. Αἴποη. » Ὑἱάθ 
ΤΠ68. 5..0Ὑ«. Ρ. 6683, Β. Ὁθὶ Βαϊπιαβίαβ θα μἀθι 6556 Ρυΐαξ 
ἀαδιὴ Αὐἱβίοίο! οβ αἰεὶ τὴν ἐλέαν, ἀ6 αυὰ Ηἰδέ. ΑἸ, ΙΧ, 16, 
ἰπίον ἃ}1ἃ : ἔστι δὲ τὸ μὲν μέγεθος βραχὺς, φωνὴν δ᾽ ἔχει ἀγα- 
θήν" οἵ ΟΠ Ομ σ᾽οβδα ἂρ. 5680}. Αὐἰβίορι. αὐ. 203. - 

᾿ ἔγεια - μικοὸν, φωνῇ ἀγαθόν. --- 4. (ἴ}} ἐ 67 θη οῦγὶοο- 
Οοά.; ἐνίειν ῬΙΔη.: ἀνείην ΘΟΥΤΟΧΙΓ ἨΘΟΚΘΙῚΒΊῚ, ᾿. 158, 41 

ἰδεῖν Οοἄ.; εἰ χαὶ μιχρὸς ἰδεῖν διά ἃ5. οἱ ῬΙδη.; φαοα ἴῃ πο- 
βίγο δχϑιηρὶο τρϑοθρὶΐ 94... δηΐθα Οὐαϊοθιη βθουΐι5 : Εἰ 
μιχρός τις ἰδ., αὐ εἰ Δα ποἴο5. Ῥτὼὺ εἰ χαὶ ρμοβίζαμη ᾿πυθη]- 
ἴὰν. Τάθῃι :᾿ « 'Ἐπ᾽ οὔδεος, ΟῚ ΤΠ} ΘῈ ΡΓἃ ΓΘΔΤ 6Χχ- 
ΒΈΓΘΘΙΗΒ., ΠΌΤ Ι]15. ΟἸΓΟΙτ βου θ᾽ αν δα] οἰ γ ατὴ ἐπουδαῖος, 
Ἰ. 8. ταπεινός.» --- 2 τυμδίτης ΡΊΔη.: τυμθείτης Οοᾶ. οἔ ΄' 
δυϊᾶ., ΘΧΡΟΠΘῊΒ ὁ μνηυατίτης. --- ὃ διπλοῦς Οοᾶ., Ρίδη., 
δια. ν. ᾿Εφίλατο, ἀντὶ τοῦ ἐφίλησεν. 56 δισσοὺς ἰῃ Υ. 

ἈΡΟΠΙομ. ἈΠ. 1, 688, διπλόχ ἤυατα. » Μοϊποϊι. ΚΗ. 120. 56- 
ααθρηΐία ἰΐα βουὶρία ἴῃ ΡΊδῃ. : 

«ος ἐφίλατο, χαί με θανοῦσαν 
χάτθετ᾽ ἐφ᾽ ὑπνιδίων χηραμένην λαλάγων. 

γρ. χηραμένην ) πατάγωι Οοα. Βομηρίάον, οἱ Βιυαποῖ. : χαὶ 
θέτ᾽ ἐφ᾽ ὑπνιδίῳ χηραμένη πατάγῳ, 50]}. ἐπιχηραμένη ΡΗΪ- 
Ἰωηΐβ. Ὁησοῦιθ δοὶίγ. ἡ. 33 χηραμένην,, Προ θέτο χη- 
ραμένην. 564 ἰῃ 8 [Δ|}} 18. χηραμένη ΠΟΟΘΒΒΑΓ ΤΩ 6886 
νἱαϊδ Μοίηθι., αὶ 80} 1 ρ5810 χαὶ θρέψ᾽ (5160 18πὶ 9 Δοο βῖι5 

81}, ὙΊΓΟΙΠ ἰοσα ποοίθ Ἰαςζοηίϊα ἰαίθ, ξπ. ΝΙ, 264, 
οοραναΐ 9146. Εππάοιη νοῦβαη ΤΟΡΟΙ Τυτηθ5 6ρ. 
411,4. 

ΟΟ. Το πΠᾶἃ 
1 ὑπ᾽ ὄρπαχα Οοᾶ.; ὑπὸ πλάχα ῬΊΙαη. οἱ δ ϊἃ,, « φιοᾶ πἰ ἢ} 
δϑέ. Τὴ ὄρπαχα «αυἱᾷ ἰαίοαΐ, (ὈΥβ8η 811} δυαδηΐ ; ααΐῃ 60 Υ- 
Ταρίσπμι 50 ποὴ ἀπθῖίο. Ο 8008. αἰϊουξ (Ρ. 202) ὃχ 
ΘΡΙ στ δία "8 ροδἐ 5. Ὑἱ ἰΟϑῶθ ΤΏ ΠΒΌΓΟ Θχθιηρὶᾶ, δὰ ὁΧ 
ῬΟββίμαΐβ ἴσο Ρβοοίϊβ μοί βαηΐξ. Ασοραϊξ φαοᾶ ὄρπηξ οἵ 
χλὼν Υἱχ ἰηΐοι 56 Αἰ Πδγμς. » Ἡοίγιοϊ;. Ρ. 140. ὅδ... οοτη- 
Ρᾶγαΐ ΟἸθπι. ΑἸθχ. Οομονί. Ρ. 3, 12. : ὁπηνίχα οἱ τέττιγες. 
ὑπὸ τοῖς πετάλοις ἦον ἀνὰ τὰ ὄρη, υἱἵἱ 65 ἴπ Β6σιθ 
ΘΡ. 1. -- 2 φθέγξομ᾽ ἀπὸ δια. Βοϊηᾶο ἀποῤῥαδινῶν φθόγγων 
(οά., «ποᾶ φθόγγων οἰϊαιη ἴῃ ἀπὸ οοαΐοο ϑυ1485, οὐ 8 

. ΟΘἴΟΥΪ ΟἸΉΠ68. ἱεὶς στομάτων, 5648 γ΄. δα 6}. 190, 3. « δ0]- 
Καλαμίτης. « Βᾶγαηι αιθηι διπλοῦς 46 ΤδΙρΟΓ, αἵ αἰχ ες 

δ Απαϊοοία ᾧ. ὙΠ], ν. 122} ὑμνιδίῳ χηραμένη π., ὅδοοῦθ- 
510 ἔπτη ΟΟαϊοἶβ. Ἰθοϊοηθπὶ βουναηΐθ χρησαμένην, ρΡοδίθᾶ 
ἴδιηθῃ χηραμένην Θαηβθηΐθ « ἸροίΙοηθ ἀοοίοΓ οι δὲ ργῶ- 
ΓΘΡθπάδμη. » 56οιίὶ βατηιβ Μοίποκίθση. : « τηυ]ΐο δηΐηι 
δρίϊι5 ὁδί ῬὨΠ]οπἰ ἂς φαδιη Ἰοοαβίδηι βίθρι τι σαν Ἰβᾶτῃ 
αἰοὶ», 564 ὑπνιδίῳ (1. 6. ὕπνον ἐπάγοντι) Ργοοουθηΐθβ δἱ- 
ἴθυϊ, ὑμνιδίῳ, φιῃοᾶ ΠΟ 6586 ἰθηΐαπάπη) οοϑηβαραΐ Υἱῦ 
Θρύθρίι5. Τηϊ πη δαΐοιῃ τϑοίθ γοβϑἐϊξἶββο υἱάθίαν θοκο- 
γὰ5 [ἃ ἤση0 ὙΘΥΒΌΠΏ ΒΟΓΠΘΙΒ : 

χεῦ θέτ᾽ ἐφυπνιδίῳ χρησαμένην πατάγῳ. 

- 8 τοὐλίγον ΡΊδη.- οἱ ἴῃ ἢπθ πολυτροφίης,, Τη816. « Πολυ- 
στροφίη (6 ὙΔΥΠ5 οδηΐα5. τηοαπ]δ!]οηΐθιι5. ἃοοὶρ θη πΠι. 

ἀὰ5 : ῥαδινή ἀσθενὴς, λεπτή. ΕΠ ἰπέοι' ῥυτὰ Θχθιηρθ]α 
οἴίδιι μοο δχοῖζαΐ ἀἰβέϊςΠοη.. » 1}. --- 8 εἰς ἀρεαν (516) Οοᾶ., 
56 ἴΐα αὖ Ἰπΐογ ε οἵ α ᾿ἰ6γὰ τ ούαϑᾶ 6886 υἱάθαΐαν. 516 
Ῥαυ]ββοη. δα ἀυθῖθ ἱη Πρ πΐο ΘΙ πη] 5 : « ἀρετὰν 

; (ἀρειὰν), ἴα Υ. Ο. ὁχ οοΥγΓ ΘΟ ΟΠ : πδπὶ ἔξ ὈΥΪπ15 ἀιεαν. 
γ6] αἴεταν.» ΡΙδη. ἀραιὰν « φιροᾶ πραι6 δὰ ργοβοάϊοαβ 16-. 
565 ΠΟ6ῈῸ6 δα βθηξθῃ τη ἀρέιιπ ὁδί. » Ἡοίηθῆ. Θαΐ 5, ΤΏ} 165 

- 6 χαὶ θ᾽ ἐτ᾽ ἐφ᾽ ὑμνιδίωι χρησαμένην (διιρογβοιίρίμμ - ᾿ ΑἰρΒιμοπρὶ αἱ οἵ Δ᾽ ’ΔΡΊαΠἢ ΘΟΥΓΘΡΕ ΟΠ Θ5 μα] 8. ΘΟΉβΘ551} ἴἢ- 
ϑοῦαβ Βοίΐν. ρ. 18, ἀπθι{4Γ δὴ πο ῬΊΔη. ΒΡ ΡΒ Υ ἀραίαν 
ἃ ἀραῖος. 564 {Π 0 ΤΟΥ ἴδβ88. Νίοϊα5. ραῦναμη ῬΘΡΆ ἢ 1}}-- 
ἀἴσαγο νοϊο. ΒΟ πο  ἀουνίητ8 βχρέαν, ταϊηΐπηθ δοηγ ἢ - 
οτὰ ῬΌΘΡαΪο. Τὴ {πὸ Οοάοχ λαθραίης, αυσα 'ρ856. ΠΡ 5 
πχαΐανι ἴῃ λαθραίως. --- 4. χλοερῶν ΡΙδῃ. 

ΟΟΙ. Τιϑιημᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν ὁμοίως. --- 2 ἡδεῖαν ΡΙδῃ, 
--- 8 γαρύοντα ΡΊαῃ. Ουοά τοοίρογα ἀθρθθᾶτη οατὰ ΒΡαπο- 
κῖο, φαΐ οἱ ἀχέτα. « διιϊδ5 : ἠχέτης, ὁ ἄῤῥην τέττιξ. ἘΠ 
μος αἰδέϊοοη δχοϊίαΐ. » 2. --- 4 χειρί με πεπταμένα Οοά.: 
ἴπ τηᾶῦσ. : γο. χεῖρ ἅμα. ὕ]π6 ΒΡΆΠΟΚΙΙΒ, χεὶρ ἀναπεπτα- 
μένα. ϑυϊάω, ΠΡΥὶ χειρί με πεπταμένα, ἄυο ᾿πεπταμέναν, 
164. μετεπταμένα, 64. ΜΕΑΙΟ]. μεταπτάμενον. ΒΟΙΠΒΔΡ.- 
ἄν : « Ῥογίδοϊο πα}}5 εἷς Ἰοοὰϑ ; 504 ἂρρᾶγθηΐ γοϑίϊρια 
Ραυίοἰρὶὶ πταμένα. ΡοτΓο το ηρσθηάιτη χήρ. » ᾿Βθὰ χεῖρα 
οἰϊαιη. ΝΙοἰαβ, 4αθτη Θχρυ ϑϑιῦ ῬΑη ΒΙα5: οἱ ραίϊηια τηᾶ- 
πὰ5 ἱπίο! ρίζαν, ατοίϊι5 ({| 9.67.6 αρογ 55 αην) φαϊὰ Ἰορουῖρ ᾿ 
ΠῚ 8818 ἀρρϑγοῖ. Οδίθυαπι Ρυθοίογ. ρυροϑι ποῖ ἀπό 
οἰϊαμη « ἠϊθέου οἰϊοβαπι 6 οἵ βυβρθοίαμη, ρ βου Εἶπ φάσμα. 

: εἰς τέττιγα ὑπὸ παιδὸς ἀναιρεθέντα. ---᾿ 

ΡΜ ΤΥ 

ὡὩὰ  ὠπσεμδδὸ λα 

ων ΗΝ ΟΝ. 

ἡδδεδναι,, δἰ λον... κε «Δ, 

Ὁ ῬΉΟΝΝ ὉΤῚ μὰ νυν νων. ,...ὲ 6 



ΕΝ [σέ τοργομδπαδίαν, » Ηθο 
ὝΕΓ Του βῖι5.,, 56 πὸ βυσοθάπηξ {πὰ ἰθηίαγϊξ, αο- 

Γ αἰ πιῦπι ἰπ ποίϊβ5. Ππι85. : « οτί. ἠλεθίου, » οοἴουῖβ 
κὰ ΠΠῸ. ἡ υκαβμακφϑαμνειε Μεϊποκῖαβ Ρ. δὺ μ]8}} ἐοξριξ : οἱ 
ἴοττὶ ̓νν»»- Ροΐοξί ἀπό «ἢ βδάμθηβ ραββίνιιπι ραγίϊοὶ- 

: εἷς τὸν αὐτόν. Αἀαϊξ ξογτδείου : ἁρμόζει 

δὲ χὰ εἰς ἀλεχτρυόνα. « Τιϑτηπιὰ ΡΊΔη. : εἰς ἀλέκτορα. [π 
απο πηϑ! 5. » ΜΒ. 1Τη σΑ]Ππὶ ΘσΑ}}ΠἸπδοθαπι ἃ ἔαγα Ἰμΐθγθπι- 
τ ῃ.. - -- 1. « Ηἴπο δυϊάα : ἐρέσσων᾽ χωπυρατῶν. 564 

5 ἴποβέ τηϑίδρθογδαι βἰσπιπεατο. » δ. Πυχινὰ 
ἐρὰ Η Οα. Ε, 53: Π. ΔΛ, 455: πτερὰ πολλὰ Οἀ. Β, 

151, τρ τ ερβδω τηθέι.. --- 3. « Ηἴης 5485 : σί- 
τ νις, ὄνομα λῃστοῦ βλαπτιχοῦ. Ουεπι 4] βοαιοίιι, νοτίεξ : 
ποῦιι5 δὲπῖδ. Βυγβυβ οχ υ. 4 : ῥίμφα ῥᾳδίως, εὐχερῶς. » 

Ε Ῥναο: σίνις" χλέπτης, χαχοῦργος, λχστής. 

: τ σαι, ἴσων. εἰς πέρδιχα τελευτήσασαν. « [ἢ ρμοΓάϊ- 
 φοπὶ ἐϊίσοηι, παλευτήν. Π6 40 γοηδεοηβ φΌΠΟΓΘ Υ. 
αϊαν. Ν. Α. ΤΥ, 16, εἴ Χεπορὶν. Οομηπιθηΐ. 50ογ. 1,1, 
Θά: οἵ τε ὄρτυγες χαὶ οἱ πέρδιχες πρὸς τὴν τῆς λείας 
φωνὴν τῇ ἐπιθυμίᾳ χαὶ τῇ ἐλπίδι τῶν ἀφροδισίων φερόμενοι.. 

᾿ τοῖς θηοάτροις ἐμπίπτουσιν. » «ας. --- 1 ἀν ὑλῆεν, ἴπ ΠΙΔΓΕ. 
᾿ἀνυλῆεν Οοάοχ; , 868 ἴῃ ΠἰΡγῖ5 δρύος. « Ηἰπε 
᾿  δρίος" σύνδενδρος τόπος. » Β. [πῃ 400 ὑπι8 οοἄρχτς 
: ἘΡΑΕ  Ρ δνλλοθᾳ -- 2 ἠχήσεις ἀνεὶς (Ὁᾶδχ οἴ ϑδυϊάε ΠΡγὶ 
 4υΐπασο, σοίου! ἀνιεὶς, υἱ υἱἀδέυγ. Τῃ τηᾶγσίπα Οοᾶθχ 80 
Οἶρδο ᾿ἰθγαγῖο : γρ. ἠχήεσσαν ἰεὶς (516) εἴ στομάτων. Ψά200- 

 οὐᾶδχ στόμάτων {516} 5 ροΓΡοϑιίο ος ἃ ΘοΥγθοίογα, 86 |ϊ- Ὁ 
 Βγαγίυβ στομάτων ἰΐογατῃ ἴῃ γρ. --- 3 θηρ. ἀγρίους ΡΊδη., 

5οα αἰξογατῃ οἴἴατυ ϑυϊᾶαβ. Πότ}. ὀηρεύσεις, τοϊϊοΐο ἱεὶς ῦ 
᾿ Υ΄. 2. 516 δἰϊαπι ϑδϊπιαβῖιβ, Ξοὰ θηρεύσεις, ἰπαθδιη 6 Ο0- 
᾿ ἀἶοδ δηποΐδηξ. 

| 
Ι 

Ι 

Ι 

ΘΟΙν. Τδιμτηᾶ : εἰς τὴν πέρδιχα Ἀγαθίου σχολαστιχοῦ, ᾿ 
; | 

! 

[5 ἴης, νοὶ, 5ἰ π}8}}5 ἱεῖς. 1η ἤπο ΡΙδη. οἵ βυϊά. στόματος, | 

᾿ς ἣν αἴλουρος: χατέφαγεν, ὁ παρὰ Ῥωμαίοις λεγόμενος γάττος. 
« αὶ 41} χάττος. Οοηΐ. ποῖ. δὰ μᾶσ. {13 ῬΒΘΙῚ Οριιβοι- 

Ἰούαη. Υἱάδ δὰ ορίσν. 566. ν. 1.» δ. -- ᾿ τλῆμον Οοά. ἃ 
ΠΥ. τὴ., 4υοα σοτγγϑοῖου ἴῃ τλήμων τηυΐανξ. ΡΤῸ ποὺ ϑυϊάξ8 

μρτὶ ὁρίϊπιΐ μου, αἱ 65 ἴῃ 564. 6Ρ. 1 ἐμὴν πέρδιχα. « Με- 
τανάστρια, 45 58} {{Π 5. ἰὴ φυϊθιβ παΐα δγαῖ, θεῖ, Ἰηΐοῦ 

 Βιοιηῖηδ5 παριΐαξ, ἴῃ σᾶνϑα υἱμηϊηϊθυβ ἰοχίδ. ΝΆΤη Ρογάϊοθ5 
ἃρυᾷ νϑίθγοβ πίον ἀνὸβ ἀοιηδϑίϊοαβ μα θα θαπέυγ  υ. “ἘΠ απ. 
Ν. Α. ΤΥ, 16. --- 2 λεπταλέοις ΡΊδΔη. εἴ ϑυϊὰ. --- 4. γϑΥθο 

 παραιθύσσω ΡΙΟρΡΓΙΘ 5 σηϊ Ποαΐαγ 5 Ὀ᾽ἔι18 ΒΡΙ ΠΟΥ, (πΠ6 1 
 φΟπαυβϑιι τηϊοδηΐθβ ᾽ς οἰποιαπέ. » 9.66. Ἐχ πος ἀϊξέεμο ᾿ς 
 Βυϊάδδ : θαλερώπιδος Ἢριγενείης, τῆς εὐπροσώπου ἡμέρας. 

Ἐξ: αἰθύσσω, τὸ θερμαίνω, ἐχτείνω. Ετ Υ. ὃ : ἀπέθρισεν, 
᾿ ἀπέχειρεν, ἀπέχοψε. Β. --- Ο ἥρπασε Οοᾶ.; ἥρπασε ΡΊ]δη. δὲ 
 Βυϊάᾶ.: ἀ6 ἀπὸ ΠοΥνὰ5 : « Αἴ 51 οπιηϊὰ βἰοπέ οσαρὰΐ τὰ- 
ΟΡυϊξ [6}15. φαυοτηοᾶο ἀἰοϊξαν ποὴ 5δἔϊαββθ συΐϊδῃ ὃ ΤΠ ΠΟ 

᾿ς Το σαστη σοΓραβου τη οἱ γι ραθγαξ Ασαξῃϊαϑβ δ αἰΐα ἤυστηο ἢ 
οοπαϊάογαῖ. » Εξίαιη ϑδἰτηδ8. "- « Ἥρπασα ἰ᾿ορσοπάυτηῃ.» 
- 8 μήποτε σὸν χεΐγη Ρίδη. 

ΟΟΥ͂. Το: μηᾶ : εἰς τὴν αὐτὴν πέοδιχα. --- 1 πέρδιχ᾽ ἀνε- 
᾿ λοῦσα Ρἴδη., [ιξίο ἀο!οδξοΓ. Οοηΐ. 6Ρ. 564. 3. « ϑυϊάαβ δχ 
ΠΒοο Ἰοοο : Οἶχ. αἴλ., ὃ χάττης ὁ ἐν οἴχῳ γεννηθείς. » Β. --- 
2. Τπέογγοσδηαϊὶ ποΐδπι ροϑιιὶ ρουβὲ μεγάροις. --- 3. « Ἑογίαβ56 ὦ 
 ψθηγϊηῖξ Ευτὶρί 5 Ἠδουθ. 116 : ποῖ δὴ, Δαναοὶ, τὸν ἐμὸν . 
 πύμθον στέλλεσθ᾽ ἀγέραστον ἀφέντες; » 966. --- 4 χτενέω 
 Ρίδη. --- ὃ ἔρεξε ΡΊ]δη.: «ἰΐθγαπι οἴδμι 514. 

ΟΟΥΙ. Πιουγμα : εἰς τὴν αὐτὴν πέρδιχα, Δαμοχάριδος 

γραμματιχοῦ χαὶ μαθητοῦ αὐτοῦ ( Αρϑίμ!ε). --- 1. « ΗΙπο | 
Βυϊάαθ : ἀνδροδόρων᾽ ἀνθρωποφάγων. Εχ-Υ. 2 Δρροϑίίο πο- ἰ 

ΨΨΊ ὙΈ,- 

ΙΝ ΘἈΑΡΌΤ ΥὙἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

᾿ ἐπεποίητο. « Ηἰπο δ5ιυϊἀδ5 : 

ΔῈ} 

Τηΐη6 ᾿Αχταιονίδων Δ αϊξ : συνέστειλε δὲ τὸ ὦ διὰ τὸ μέτρον. » 
ΒΒ... Ἐὺ᾿Ὶτοταμ ἴῃ ᾿Αλχμαιωνίδαι. - 3 ᾿Αγαθίοιο ᾿ΡΊΔη. ῬΓΟ; 
τεοῦ ΒΓαΠΟΚ. δαϊαϊξ φίλου, φπθι οδίδιηϊ ᾿ᾶρβιιβ [6 [6 }}1586 
Υἱάἀθίυγ ; Π8ΠῚ 58] "η85. : « Τιδσοπάντη Ἀγαδίαο ςΐλου, » 
σαύτ γ δῖ τεοῦ. --- 4 δαισαμένη ΡΙδη. « ΠΙαὰ δχ Ποπιδ- 
Τῖοο ἔοπία ἀογιγδΐαμη, 1]. Χ, 351: Ω, 21, οἵα. --- 6. Τῆς σῆς. 
σπατάλης, Οἶθο5 ἀοἰοδίίογοβ, ααϊθιβ ἔπ οἸτη γοβοθθατῖβ. 
51]. σπατάλημα 46 τἱεΐαι Ἔχ αυϊβἰ ἴογο ἀϊχὶξ ᾿Αραϊεῖδς ἘΣ 6. 
642, 1. » .αο. : 

ΟΟΥ̓́Π. [Ποπιπηᾶ : εἰς λαγωὸν τελευτήσαντα ἀπὸ ἀδιφτα- 
γίας (ἀδηφ.). Τι6ρι8 Ἰοχαϊξαγ ἃ ἀομηῖπα ῥγορα ΠΣ ΠΠΤΣ 
Βϑρυϊίυ8. --- 2. υπρο ἄρτι τεχούσης. Απγίδιηι ΤΘρΡΟΥΘῊν 
οἰΐατη ΥἹγρΊ 8. -- 4 φάνιον Οοά. --- 5. Θνήσχω ῥτῸ ἔθανον: 
ἀϊοΐυτη Ρ᾽Π5 56 ΠΊ6Ι υἱάϊηγι5 Βαργὰ : τη υἱέ Θχθιηρὶδ ἂρ. 786. 
Ρ. 265. -- 7 χρύψα. ρτϊτης δα. ΡΙδη. Κλισίαι, ΟὈΒΙ6 
ΡΌΘΙΙς. --- 8 χοίτῃ ΡΊδη. « Εογίαββα αἰὲν ὁρῶ.» ϑαίηιαξ. 

ΟΟΥ̓́ΠΙ. [οιημῆᾶ : εἰς ἵππον πολεμιστήριον Δάμιδος. 
1μϑπητηὰ ΡΊδη. : εἰς Μενεξχίου τάφον, ΄υϊ ἱπορία Βαρθαϊξ ὑτὸ 
ΤΩ ΠΠΕἸ5. ΠΟΙΉΪηΘ.,. Ου}5 Θασυτη Δ Π}8 ἰυτηυ]ανογῖέ. ΕΖαΣ 
ΠΟΠΊΘΠ [υΐξ886 Μενεδάϊτος μιιΐαγν Οτοίϊυβ., ργοθαηξθυϑ 
Βταμοκῖο δὲ Μοίηθκῖο ῥ. 98. --- 1 σᾷμα τόδε ϑυυϊάα58 ΒΪ5 ἴῃ 
ορξϊτῖβ Πρ γῖβ, οοίθγὶ τηα]α σῶμα. Α΄ ποβοῖο 8ἃη σᾶμα ρο- 
[5 51} φἀθηάυτη. « διυιϊᾶαβ ΐης : μενεδάϊος ἵππος, ὃ πο- 
λεμιστήριος. Εχ γ. 2 : δαφοινὸν, τὸ πάνυ φοινίσσον. » Β. 
δοοῦβ.: « Μενεδήϊος οἵ μαχήμων ἰυησιέ οι. 1]. Ν, 247. 
Νοβοῖο φδϑιη ἤθὴθ Τγυρμϊοάογιβ οριμδίοη ἐγαηβίθ! δὰ 
δαυυτηῃ ἀπ αΐδιην, Υ. 99 : ἘρΡθιιβ ἐπειδὴ πάντα χάμεν με- 
γεδήϊον ἵππον. » Ῥγοθαΐ οδρποίοη οἰϊατη ἨθοκοΓαβ 1, 
Ῥ- 150, 401 ποη εἰγουμηβροοία 5 15 δϑάδγο υἱάθίυγ : « ΕΖυοῸ 

᾿ Θηΐπη ΠΟΡΙΠ  αΐο ἴῃ σογίδτηϊη!θυ5 συγ] ι5, ἀεθλοφόρῳ,, πο- 
τῆδὴ ἱπαϊξα τ 6856. ἢἶ τηϊγιπ, 86 ἴῃ Θαυΐβ ΘΙ ΠἸοἷβ. Ἰάθτη 
ἃ ΤῊΝ ΠἸθ.5 ἤουὶ ποθὴ βο]οξ. » Οοά. οἵ ΡΊδη. εἴσατο. --- 2 ἵππῳ 

᾿Ρίδη. θεοῖπάθ ἰάθμι δὲ 5. δυάδα δαφοινὸς Ἄρης, αὐυοὰ 
᾿ υμῃ 586. ργορθαξ Ἡθοκογαβ, ργορίθυν ἱπβθαυθηβ μέλαν αἷμα. 
Οοάοχ δαφοινὸν, τοαυοοδΐατη ἃ Μοίπϑκῖο. ---- 3 ταλαυρινοῦ 
Οοά. « Ουοᾶ ἀρ Ηοτηδγατη, ορ ποίου Μαγ 8, τὸ εὔ- 
τολμος, ἰσχυρὸς: δεαριξαγ. Νοβίτο ἰθὺ οα 5 ἀΌΓΙΟΓ πθο 
ἔδεῖ!α νυ] π γα 115. ἐπ 6  ἰσὶ ἀοοξ. » Χας. -τ 4 ξέσσ᾽ Οοά., 
δυϊά. ν. Τάλαρος, εἴ ΡΙΔη.: 564 ἴῃ Οοά. ζ ϑυροτγροβίξυχῃ, 
εἴ ζέσσ᾽ ΡΙδηυάθα ϑέορβδπὶ : αἰΐογιπ ἱπορίαμη. Βοϊηά6 ἀρ- 
γαλέαν Οοά., Ρίαη. οἴ Πθοὺ Ῥαγὶβ. δυϊάδο, ἀργέαν [ιοἰά., 
ἀυγυρέαν οοἴοτϊ ; αὐαλέαν ΦΔοοθδίῃβ, 60}}. Ευτρ. Ῥηαη. 
1152 : 

ξηρὰν δ᾽ ἔδενον γαῖαν αἵματος ῥοαῖς. 

Οὐυοᾶ τρεϊρίοπάσμῃ ριυξΐξανίτημβ. Ομ. Θρ. 564. 2. ΒοΙΏΒΑΓ- 
᾿ ἅγαβ ἁρπαλέαν, δαπφυπὶς δίδοπαὶ αὐἱάαηι. Μοῖηδβ., ἁ ρ- 
γα λέῳ βῶλον ἔδευσε φτόνω. 5015 Οοᾶδχ ἔδυσε, 5υϊα. εξ 
ΡΊδη. ἔδευσε. « Ουοὰ ᾿δησυϊάϊα5. ἀϊοΐαμη υἱάοίαγ. Θαϑπι- 
ΟΡγογα ροοίγιδιη ἀθάϊββα ρυΐο : ἐπὶ δ᾽ ἀρμαλέαν βῶλον 
ἔρευσε φόνῳ. Αἀ]δοξνυμ ἀρ 55: πγιμ., ΟὨἾΠ5 ΤηΘΙη σία 
βογυαΐδ δέ ἀρυὰ ὑπὺπὶ Ηδβυ δ πὶ : ἀομαλέον᾽ ξηρόν. » 

ἩδοκοΥ., πθϑοῖο 480 ΘΓΓΟΓΟ; πᾶ ἃΡ. Ηδϑυοι. 500 σοτΐα 
Ἰοθὺ πὶ}! οἰ αβιηοαϊ Ἰοσίξαγ. Βοϊββοηδάϊηβ ἀθηΐααθ : 
« ϑογρίυγαπι υἱτοϑᾶπὶ ἀργαλέαν οὗ ἀργυρέαν τηπίαγί π΄ 
ἀργιλέαν. Νοη πον «υϊάδπι δαϊδοξίγιιπι ἀργιλέος, 568 Πῖς.. 
δρίαυχῃ οι. » 

ΟΟΙΧ. Βοιτᾶ : εἰς μύρμηχα. [πη Ρ]4π. 68ξ ἄδηλον. ---- 
ι. Αρίβ οοηΐογί 546. ΤΠΘοραγδοίαμη πιθοῦ. ἘΡ. 61 : ὅ 
μύρμηξ παρῆν τοῖς θερίζουσι, χαὶ περὶ τὴν ἅλω τὰς διατριδὰς 

δυγπαθὴς, ὁ χαρτεριχός. Εχ 

γ. 2 : ἠρία, τὰ ἐν τῇ γῇ μνήματα.» Β. Ἔργάτα, πᾶπιὶ 651 
ραγνυα πιαφπὶ Γογγηιῖσα ἰαθογὶς, Ἠογαῖ. --- 3 δηιοῦς Οσά.:- 
σταχυοτρόφος δυϊά.: σταχυητόρος ΡΪδΔη. --- 4. « ᾿Ἀρουραΐῃ 
ῬΓΟΒΔΡΙΟΓ οοιτῖσιξ Βομηοίάογαβ. Θαλάμη 6ϑξ ἴοϑϑα 56Ρ0}- 
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οὐἱ, ἴῃ απ {14 ππηο ἰδοοθαΐ τ ΟἹπὶ ἰπ θαλάμα!ις, ἰᾷ ο5. 
μυχοῖς τῆς γυρυνιηχιᾶς. » 746. Θαοα ᾿ρϑθαπὶ ἐπιοίαν βουίρέιι- 
ΠῚ (Ὁ ἰΟἶδ : [ἴῃ 51.100 410 ΔΓΑΙΤΟ ἀθριθδϑο πππὸ ἰθρί ἐν 
βώλῳ. 

ΟΟΧ. Τιοιπηδ : εἰς χελιδόνα, ἥστινος τὰ τέχνα χαταδέ- 

ὄρωσχεν (510) ὄφις. Τὴ ΡΙδη. οβί ἀδέσποτον. « Πιιοίτιηι Υἱ- 
ἀοίαν. ορσγδηηᾶ ὁχ Ηομ. 1]. Β, 315 564. » {ᾳ6ς. --- 
1 χελιδόνι (οα., οοὐ. ΗΒΟἨΚίι5., Ρ᾽ην 68. Ὑ υβι ΠῚ δἷς 
ἀουτραν : ᾿ 

Ἀρτιγενῶν σε, χελιδὼν, οὖσαν μητέρα τέχνων. 

-- 3. « Βίης δυϊάαδ : ἀΐξας" ὁρυτήσας. Ἐχ Υ. ὅ : κινυρομένη, 
ὀδυρομένη, θρηνοῦσα, Εχ Υ. 6 : ἤριπεν᾽ ἐς τὴν ἔραν χατέπε- 
σεν. Ἐσχαρίου πυρὸς, τοῦ ἐπὶ τῆς ἐσχάρας. ἔχ ν. 7 : ἦλι- 
τοεργὸς, ὁ τοῦ ἔργον ἀποτυχών, » 8. --- 4. Ὠδῖνες, 46 1106- 
Υἶθ., ῬΌΠΠ8, Δεινὸς ὄφις τριέλιχτος ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΌΪΟ ἂρ, Ἡογοάοί. 
ΥἹ, 77. --- ὅ χαί σε οο(4. « ᾿Αθρόος, δ πογατη 86 60] 565 
ἱπηροίιπ ; δῖ0 ὙΠΘΟΟΥ. ΧΧΥΝ,, 252 : ἐπ᾽ ἐμοὶ λὶς αἰνὸς: ἀπό- 
προθεν ἀθρόος ἄλτο. ΧΘΠΟΡΒοΙ 6 Τὰ 64. 8, ὅ, Θαθμστη ἀο- 
οογο ἰαθοξ ἀθρόῳ τῷ σώματι ἀναπηδᾶν χαὶ χαταπηδᾶν. 
Ῥοϑβί ἦλθε ργέθβθηβ δαΐζων ΡΓῸ [αἴπτο, αὐ ἘῸΓ, ΒΌΡΡΙ. 191 : 
ἦλθον ἐξαιτῶν πόλιν, υδὲ ΜανΚΙδηά. ν. 184. --- 7. Ἦλ.τοεο- 
γὸς τοοΐο ϑυϊάδ8 ΘΧρ] οαϊΈ, Γαοίπον φιιοίὶ εἰδὲ ργοροςιι- 
φαΐ ποη, οἤοείο. Οοηῖ, δοιμποῖθον. δὰ Οὐρὶ. Αὐρ. 1308. 
Ὑυ]οδηι8 Ρρᾶΐθι τι Ποηϊ;, οὐ 5. Π] Ια Ῥγόοοηθ ἴῃ Βἰγαπαὶ- 
ΠΘΙὴ πα ίδ. --- 7 χαὶ θάνεν ῬΙΔη. ---- 8. ΝΟῚ ΟἸΠΘΩΣ ἰδιηθη ῦ 
ἘγΟΒΕ ΠΟ ΒΟΒΟΙΘπὶ βογυασυϊί, ἔσωσε, 564 (δηίιπι, 560 - ᾿ ἜΣΊΒΟΡΟΥ ΓΑ : ἢ 

᾿ ΒΘ6αΘΉ 118. ΘΟ) οἷ εἴς σ᾽ ἐχυχήθη χῦμα..: ὥσαν. -- Ῥοϑηΐο ἢΠ1Ὸ Ῥυηϊΐο, 86. Βἰνλαπαϊηθην Θ᾽ αβάπ6. ῬΓΟΪΘΩῚ ἐπ ᾿ο- 

φΟΥ6 ἤαϑορο 5ἰσηϊοαν!ς. Οὐδ Ἰοροηάιτη δυο θα. 
ἔτισε. » Ψαὁ. Ιτηο ἔσωσε γο]υἱξ ροοΐα, 46 τηδΐγο Ηἰγα πάη. 
βογγδίδ Ἰοα  Θη8. 

ΟΟΧΊῚ. Το) ηᾶ : εἰς χύνα Μελιταῖον Εὐμήλον. « 6 οδηΪ- 
θὲ ΜΟΙ ΘηΒ1θῈ8 δηηοίανι! δα Απροάοί, {. Υ, Ρ.. 411 δῇ 449 : 
δα Ρ. 104. ΡΒ6}}} Ορυβου]ουιπι. » ΜΒ. --΄Ἢ 4. Οοηΐ, δᾶ 6ρ. 
199, ἀ. 

αἰδρυίδιοποπλ δ 5 ἱπ Απαϊθοῖ. ἐ. Ὑ11, Ρ. 404-406.] --- 
1. Ηἴπο ϑυϊάδϑ: ποδήνεμος, ἡ ταχεῖα. --- 3. ατοξία 5. γογε 

ΑΝΤΗΟΘΠΟΘΙ ΡΑΠΑΤΙΝΑ 

Β8Π65 ἰπ ΤΊΘΒ. Ρ. [58ὅ,. 0, ὨΘάτ6. προοοββδιᾶ ΘΟ δος 
δι ἈΘΙΒΚΙ πρὸς εὐτρήτοιο ἃιιξ ἨἩροκονὶ ποτὶ τρητοῖο. ---ὶ 
4 ἀναῤῥίψαις Οοά. --- ὃ ἄφραστα "ὶ νιρηΐδας Οοᾶ., 568 τοοίο 
δι ϊάαθν. Τηθὺς, ἡ θάλασσα. « Ἀφρηστὴς 658 ΠΟΠΊΘη γι - 
Ρά]6 ἃ} ἀφρέω, υἱ ὀρχηστὴς ἃ ὀρχέω, πᾶπη ἀοΙρ πὶ 145- 
οἰν᾽θηΐο8 ἀπ ϑραυραηΐ οἱ ὀχοϊδηξ βριπιδῃ,. » Βγιιοῖ. 
Π6 τὸ 9480, οἰξαί Μοβοίνιειη 11, 114, Τιοίδη, ΠΑ]. πρᾶν. 
ΧΥ, ἃ]. Τὴ Οοάϊοο Ποο ἀἰβίϊο!οη Ἰορίξιν μοβέ βοαθηβ, ποη. 
8110 Ἰοῦο, ἀγα αὐγοϑίιβ βραγίατη ἱπαϊοανξ, Ὑϑγατα οὐ- 
αἴπθὴν. γοβεϊξι 5 ΟΠ ΘΟ ΓΘ Γιι5., ἀίαιο 516 (Δ}}} πο Π αΔΠὶ 
ΤΠ Ραγῖοβ. οὐδ ἴῃ ΤΑ ΠΟΛ ο᾽οσίοογ τ οοάϊοίιι5. δηϊ- 
μηδ νου Πλι18. ΜΆ]ΟΓΘ5. ἔπ 80 ἴῃ ΟΡ σΥ τ ΔΕ ι15 217 οἵ 
218. --- 7 εἰ γὰρ (οά.; οοντοχίξ, αὐ νἱάοέαν, Ουγοίιβ. 
Βυ18. ν. Πρῆνες, οἱ προνενευχότες τόποι τῶν ὀρέων, 56 : 
ἢ γάργαρον ἴσον, οοἅ. 1,64. ἢ γὰρ τὸ ἴσον. Ῥοίηᾷο σοᾶ ὥς 
ἐχ., 5014. ᾧ. Φαρο )βῖι5. ἴσον πρηῶνι 46 ἀδΙμηιηο ᾿ηξ6}]1σ6- 
Ραΐ, 60]}.ὄ ΙΧ, 6ρ. 300, 8 : ὁ μὲν (ἔδιινι18) ὡρμήθη πρηὼν 
ἅτε, οἱ Ορρίδη. Ονπορ. 1, 417, φυΐ ἀθ οᾶηιπὶ αυσάδτη σ6- 
ΠΟΙ : πρώνεσσιν ἐοιχότε; ἀχρολόφοισι. 56 Παυᾷ ἀυθίο 
ἤυιοίιι5 ἀἰοϊξαν, οἱ Μαλείης [ογίαββο δᾷ αὐνυσηααθ 50}- 
βίδῃηξν μη, πρηῶν: οἵ χῦμα, ΡΟ ηθ. « Οομρδγδιομθια 
Ππσξα απ οὐ τη 15 ἢΠαβίγανὶ δᾶ Ρ]δηυᾶ. Μοία- 
ΠΊΟΓΡΙ. Ρ. 683. ΠΙΡΔΗΪαΒ ἔ. ΕΥ̓͂, ΡῬ. 1059 : οὗ γὰο ὑψηλὰ τότε 
τὰ χύματα οὔτε ὄρεσιν ἐοιχότα. ΒΑΒΙΠ1π|5 ὅοῖοας. Οταΐ. ΧΙ, 
Ρ. 69 : ἡ θάλασσα... ἐκ βυθῶν ἐχλόνει τοὺς πλέοντας, χυ- 
μάτων ὄρη τῇ νηὶ περιστήσασα. ΜοΙοά 5. 6 ἸΠΙθθτο ἀν. 
Ρ. 728 ἴοτῃ. ΝΠ ΟρΡ. ΜΘΌΡΒΙΪ : κορυφαῖς γὰρ ὀρέων παρα- 
πλήσιον (1. --- σιχ) ἑώρων χύματα. » Β. Οαΐ ἴῃ ΡῬΓΟΧΙΠΙδ 

8 ὧσέ σ᾽ ϑ8]τηδδίι5; ὧσεν (Ὁ. οἵ δι α,, {11 Ρδὺ ἰοΐαπι 
ΥΘΓΒΠ ΘΘΙΉΐππι5. ΜΔΕ οί πὴ ἴῃ πΟΠ ΠἾθ0185 Ἰαρϑατα ᾿ἰργὰ- 
ΤΙ] γᾶ} 115. το Ἷ5. ϑιηοηἀαίαπη ἱγσθγιηΐξ οὐ οὶ : πολυψήφους 
ΘΙ Πλ85.;: πολυξάντους ΤΟῸΡΙαΒ ; ἐπ’ αἰγιαλούς Βειποκία5 
(«ποᾷ τοοορὶξ Βοΐ88.); ἐπ᾿ ἠϊόνας ῬΊςΟΟ]ο5 : ἀποίθιι5 δαιξθια 
ΠΕ γᾶτιιη) ᾿ἱΠΠΟΓΘη 5 ΦΔΟΟ 5118. ὡς ἐχυχήθη χῦμα πολὺ, ψα- 
φαροὺς... ψαμάθους γ6] ψάμμονυς... ψαφαφςούς, ἔπ, δἰσοιιγη, οἱ 
δηιαϊϊάνην {ἡ τι. ἩΘΟΙΟΓῸΒ ἀθηΐχιθ δὲ, αὐ νυἱδοίαν, Βο- 

᾿ ΔὨϊὰ5. ῬγῸ 58η8 Πα ροηΐ ΟΟα οἾβ ΒΟΡ ρίυΓ πὰ : ΠΟ ΙΘηδα 
ΟΟΧΙΙ. Τιϑημμηᾶ : εἰς αἴθυιαν ὄρνιν. « ΝῸΠ ΔΥΘΙῚ [ὉΪ586΄. ᾿ 

864 Θαα πη πομηηΐηθ Αἴθνιαν, Β6η6 τηοπϑί Φ8 ΘΟ 5. [ οὐαβ. 

ἔθρεψε γένος. --- 3. Ἐχ πανίππ) οο]ου 6 φαςβῖν ἢ φομι- ὦ 
Ῥγα Ο6 πη, ΟἿ ΠΟΙΏΊΘΠ δΥΐβ. τδυΐης ἀδία πὶ οαπο..» 8. 

 Ἠομηογο ροίϊξαπι ἢ. Β, 462 : πωτῶνται ( οΥρῃϊ) ἀγαλλόμε- 
τ γοι πτερύγεσσι. Νδτ ΡἰΠηΐβ ὀχϑυ!αΐ 46 ΡΒ ΐπῈ5 οἱ 856 90 16- 

Μοίποκῖυβ ἀυοαιρ Ρ. 98 : « Νοὴ ΟΡ υἱάδίιν ΦΔοο βῖὶ 
οοΟη]θοίαγα χεμάδεσσιν. Ἀδϑρίοὶξ ροοία πᾶυϊαϊη οοποογία- 
(ἰοη68., 4ι8165 δριὰ Αοξαιη ᾿ρβίβαο ΑΘ 8. ΘΘΙοθγθΔη- 
ἴαν, (οΒ 18 δίθρηδηο 8. 5. νυ. Ἄχτιον, Τῃπονάᾷ. ὙἹΙ, 32, 
Ρ]αΐοηθ ΘΟ. ἃΡ. Ῥ]αἴάγοι!. ΤΠΘηιβί. ὁ. 32,.» ΑἸΠῸΡ πολ- ὦ 
λαῖς δοοορὶζ Φδοοθβίαβ, οοηθυθη8 ἢ ἩΠ ΘΟ ΧΥῚ, 71 : 
πολλοὶ χινήσουσιν ἔτι τροχὸν ἅρματος ἵπποι, ε76ῦγο ααἤιιο 
Ῥμωϑὲ σὐνγιῆν οᾳιὶ ἰγαϊιοη. Οοᾶοχ ἤνυσε, ΔΙΘΓατη ΡΊΔη. 

ΟΟΧΠΠ. ΓΘημηᾶἃ : εἰς τέττιγα ὑπὸ μυρμήκων ἀναιρεθέντα. 
--- 1 χλοεροῖς ΡΙδη. 1) ἤπθ πεύχης ΟΟἀ. Βα ρογροβίίο α. --- 
9. «Ηἶῃο διυϊ δ : ἰξὺν, τὴν ὀσφὺν, τὴν ῥάχιν. Εχ ν. 6 : 
ἀπροϊδής" ἀπροόρατος. Ἔχ γ. 8 : Μαιονίδας, “Ὅμηρος. » Β. 
Τῃ εὔταρσος ἀ6 αἰϊδ Ἰηξ6}Πσθηα] ταρσοί. --- 4, Ῥοβί οἰονόμοις 
αἰβυϊηοιϊοποιὴ βαβέμ!! οαπὰ ΒΡαποκίο δὲ Βοίμϊο. 51. οἱ ατὸ- 
{ϊι8. Τερπνότερον, ἐε ᾿φιιοα 68ί τερπνότερον. --- 8. ὙἸ46 δά 
6Ρ. 1 Βυ 8 οΔρ. 

ΟΟΧΙΝ. Πιϑημτηἃ : εἰς δελφῖνα ἐχθρασθέντα ὑπὸ τῆς θαλάσσης 
ἐν τῇ χέρσῳ. Ἐχ 5οψιρηἴ 6Ρ. ΑΠγἔδ5. ΘΧΡΡΟΒΒΆΠΙ. --- 1 ἅλ- 
θὴης Οσά. Βαρθρροβίίο α. --- 3. ΡΙηἰπ5 ΙΧ, 8, 8: Ποϊρ)ιηιις 
φι0Ή, ἰϊογυἱγιὶ ἐαγιί τιν, αἸριϊοιιηὶ απληιαϊ, τον οἔ ηλιιδίο 
αὐ ἱΣ Ἠλιιοθί τι)" 5.1 ρ]ιογυε σαπίτι οἱ ργωοίριι ᾿ψαάγαν 
8050. Αὐάδοϊαβ. ΑΥΟ Ϊὰ5. αἰχὶξ ἀέλος χορεύω, οὔ τι5 5 ΠΠ1ὰ 

' ἄρα (ἴῃ ποέξξ. γη58. οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἐνὶ γ6] οὐδ᾽ 

οηΐῃι, 56ἃ ἐἰέ{ιι5. 5 σηϊ ον νοοθ ψαμάθους οσὐτὴ πϑἰζαΐο 
δρμοίο ἀχτῆς. Θυοά Ἰυάοη 5 οββοί ροθίῳ οἵ ἃ ρυξθοθάθη- 
ἔπτη σταυϊαΐα ΔΌΠΟΥΓΘΠΒ. 

ΟΟΧΥ. Τιοπηη]ὰ : εἰς τὸν αὐτὸν δελεῖνα ἐχδρασθέντα ὁμοίως. 
--- 1 πλωτῇσι... πτεούγεσσι οοΥσι! ΒΡΌΠΟἰα8, « Πυσᾶ 6χ 

οἴαΐ, φυδηάο Ἰπα! απάτι5 οἀρυΐ βυργὰ {ΠΠποΐπ18 ογίσίξ οἵ, βδ] δι 
6Χχ ὑπᾶᾶ ῬΓΟΓΕΠΊΡΙΙ. » Βγιηοῖ;., Ῥγοθδηΐθ Μοίποιο ρ. 97. 
564 ἴῃ δἰΐογα βου θέσγα Ὡ1 81] 6886. Οὐ δηβοηβ ἀοοιουπηΐ 
480. οἵ ΗροΚΘν. --- 8 οὐδὲ περὶ σχαλμοῖσι (παρὰ σχαρθμοῖσι 
δυϊά., γϑοθρίαηι ἃ Βοῖββ., 564 περὶ ΘΧ ΒΙθοπέ Ἰοχϊοοσγαρηὶ 
ἄσο ἸἸθτὶ ορίϊμη!) νεὼς περιχάλλεα (περικαλλέα ἃρ. δυϊᾷ.) 
χείλη σοᾶ. οἵ Βυϊ4. Βοοορὶ οὐδὲ παρ᾽ εὐσχάλμοιο Βοἰπ Κι! 
« ΘΙΠΘΠἀδί]Θηθηὴ ἱπα {Δ Ὀ]Π]Π Θ᾽» πα ϊοο ΜΙ οἰ πθκῖο ; οὐδ᾽ ἐπ᾽ 
ἐρισχάλμοιο γ6] « 81 4158. ΠΟΙ Γ γοσδθα] τη 4110} πὸπ ὁ00- 
Υἱα πὶ » ἐπ᾽ ἐυσχάλμοιο ἨΘΟΚΟΙΆΒ. ΦδΟΟ βέι15. 60η]. οὐδ᾽ ἔτ᾽ 

ἔτι σὺν) σχαλμιῖσι νεὼς 
περὶ χάλχεα χείλη, 075 πατῖὶς ΦΥ76 ηυιηλίαδ. Θαυοᾶ ρο- 
5ίγο "ΠῚ Θἀ {|5 δαυϊάθηι Ῥγρο Ὁ] Ρ πὶ δὲ βου θᾶ πη : οὐδ᾽ ἔτ᾽ 
ἐυσχάλμοιο νεὼς περὶ χάλχεα χείλη. ΜΊΡΑΒΙΠ6 ΘοΙηΠιοπέαμι, 

. ΒΟΙΙ : « Τιορ. περὶ χάλλεα, οὐ ργο᾽α, γυθθου πῆ οδυιδᾶ 
ΟΠ αΦ παυΐδο 6 ΠΑ θ115. ΡΓΟΪ]ΟΘγα βο θθδηΐ ἀοΙΡΗΐηἶβ. σον ίδη- 
{0 15..» -- ἅ ποιφύσσω (ϑἘ}ΘΓΡΟΒΙΐο ν, αἵ 6586 --- ων) τἄμδι, 
Οοὰ : ποιφυσσῶ ϑυίάς οοἄοχ Ῥαγίβ., « ἀπο 6886 νἱἀοίαγ 
ποιφυξῶ, τι οαἰαϊξ Ἀοἰβκῖμι5, ποιφύξω ΒΡΌΠΟΝΙΙΒ. » ΜΠ οίλιοι. . 
4] τϑοορῖξ., 56 ΠΟΟΘΘΒΑΥ ΠΤ ΠΟΙ 6556 556 η {101 ΦΔ ΘΟ 510. 
Βυ [4845 ΘΧΡΠΪοαΐ σφοδοῶς χαὶ μετὰ ἤχου τὴν πνοὴν ἐχπέμπῳ,.. 
« 564 ρΡορία ἴος ρμοξία5 ἀἴοογο υἱάθέαν : ΝΟ ΔΙΏΡΙ 5 εἶγοα 



ἮΝ . 95. » Μοϊν. ἸΤροτομᾷ Κιιδίδιιις ορἐ 6 
᾿ς Φχρ ἴοι δ ἀείρϑίοι οἴπρίο ἴῃ ῬΙΌΓ γ6] ῬΡῈΡΡὶ ΘΧΡΓοδϑᾶ, 
Ἶ ἀπά ἀϊοία νῆες δελφινοφόροι. --- ὃ χερσὸν ἴῃ (4. 6556 νἱ- 
᾿ ἀοίυν. --- ὁ. ἹΡαδινὰν Βοίδκιιι8 ΘΥρ]οαθαΐ « γαδέϊδηι Υἱρᾶπι, 
- 4 6 Δ Αἰ πο η ἴθι18. απ 15 γαάίίαν δὲ ἔοι! ρον αν: » 

οἱ τρυφερὰν, ΕἸΠῈ 560]. ΑΡΟΪ]. ἈΠν. 1Π|. 106, φαΐθαβ 
᾿ ἃδαϊξ ἨΦΟΚΟΙαΒ : « Τα (5. δὶ τρυφερὸν προσέναχε θάλασσα 
Ο{Τμροοῦ. ΧΧΙ, 18} ἀΐοὶ ροΐοβέ τρυφερὸν ἃιχιξ ῥαδινὸν, [ὈΓΟ 
Ἢ μαλακὰς ἠϊόνας αἴχὶς Τμιοίδηιιβ ; γ6] [«ποα γϑβοίι51 
᾿ῥαδινὴ ἠϊὼν ο5ὲ ππίαδ Ψψαμμοῦ μαλθαχῆς, υἱ αἰξ ΠΟΙρΡῈΒ 1, 

ἐπ Ὑπ ᾿: θάλασσα υζεν ἠϊόνι ἐχτεταμένη Ψαμμοῦ μαλθα. 
᾿ αῆς,, Απΐ νυ ]σαία 5ἰση  ἰοαίοηΘ "ον "σοί τιν Πἰ{{π5. » ΡΙα- 
τἰπε πηυΐαγαπε : ῥαντὰν ΟἸ᾽πι σΆΟΟΡ5.: χροχαλὰν ΒτΆΠΟΚ.: 
χραναὰν Μοΐποκ.; ῥοθίαν ΒοΠποίἀθνἤη., αιυοά ἴῃ Ἰαξ[ηῖς 
Ροϑβιυὶ. Βοΐββοι.: « δουρὶ κεῖμαι δ᾽ ἄρ᾽ ἁγίαν. Ροίονίξ 5}]- 

ΟἸᾶθὰ Ῥγοάιοὶ Ῥτορίθυ βοάθηιν ἰρβᾶιη ἃς ΡΓΟΡίον Υἱπ ᾿ἰ ΓΟ Γε 
᾿φδηΐηξο. » Ὠροηΐαιιο (οἰβέϊιβ,, Ὁ Ρυρορ θη ἐπὶ χέρσον οἵ 

Ο πιβαπὶ ΘΡΙ ΠΙΘΕϊ ῥαδινός, α»" ον ῖς ΠΟΙΠΘῺ ἴῃ ἠϊόνα ἸαΐοΓ6 ορί- 

ΘΟΧΥΙ. Τδπιπιᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν ὁμοίω: ἐχόρασθέντα. 
ἃ « Οδγπιθη Ἰδέϊπ υϑυεξ Ὑδυάββου. Ἐρίβτν. Ὁ: 159..».5΄ -- 

1. ἔσυρεν Οοὰ. 5υρογροβίίο α ; Ρδη. ἔσυραν. -- 2 ξείνοις 
᾿ χοινὸν (οὔ. οἵ ΡΊΔη.: ξυνῆς Ὀρβοραιβ οἵ ΟἈβΔΌΡΟΠα5: 
᾿χαινὸν 7δοουδῖαβ, φαΐ Βτγοάτοὶ διηθπααξίοποπι ξείνης Ργα- 
Ο[δγοθαΐ, δὲ γθοορὶξ Βοϊββοπδαίιβ. Τηξο σὺ ξυνὴν τύχην 
᾿ΘΟΓῸΠῚ χυὶ Ταγοη 8. 56 ΠΕ ΟΕ ιι5 Θοπεπηϊ ταί, Βδαίγασο- 
 ΤΌΠ ΘΟΥΓΡΟΥᾺ ἃ Τηδγὶ οἰδοία ; χαινὸν ὅραμα, «υρᾶ 518 ἀειρὶΐ- 
πὰ. γίβεϊβ. εἰδεΐυβ, ποῦ ΠΟΠλἶ5 οαδανου. Βαμα Πα 5 

86. φοηϑοϊδξαν ἀοΙ ρ νΐπι18. --- 3 ἐλέου ϑυυϊάα: ΠΠΡΡὶ θ]πγο8. 
ἐξπεγρανι ΗΔ]. Π, 300 5644. ἀ δ] ρλνπ05 πᾶνγαΐ; «αιπὶ 
ΤΟΥ 86 βθη[ἰΔηΐ, εξας ῬΡοΐοθγο ἱθίφι6 Θχβρίγαγο, 

ὄφρα τις ἣ μερόπων ἱερὸν τρόχιν ᾿Ἐγνοσιγαίου 
χείμενον αἰδέσσαιτο, χυτῇ δ᾽ ἐπὶ θινὶ χαλύψη 
μνησάμενο: φιλότητος ἐνηέος, ἠὲ καὶ αὐτὴ 
βρασσομένη ψαμάθοιτι δέμας χρύψειε θάλασσα. » 

Ζας. - 4 εὐθύ: με πρὸς τύμθόον ΡΙδη.:; εὐθὺς πρὸς τύμθον 
μ᾽ Βίοερἢ. ἴἔστετον, φορά γαϊσο οϑέ περιέστελλον. --- 5 νῦν 
δὲ τεχ. Οοα., ΡΊαη., ϑυϊά.: οοττ. Βγαποκίαβ. ΜΙΗΙ δπιθη 
οδ] ἀἶιι5 ῬΓΟΠΙΠ Δ ΥΙσ56 υἱδδίαγ 786.: « νῦν δὲ [δγτὶ ποη Ρο- 

ἐοϑῇ. » ΑρΕββἰπηιπὶ δϑί νῦν δὲ τίς παρὰ πόντῳ πίστις : πἴ 
ἀδ Βυρουθαΐο οορίξαγα ροϑβίϑ : νῦν δὲ--τεχοῦσα θάλ. διώλεσε, 

“ «τίς παρὰ δἴο., ΡΓῸ γυ]ρατγὶ: νῦν δὲ, ἐπεὶ τεχοῦσα ἡ θάλ. διώ- 
λεσε,, τίς εἴς. 

ΟΟΧΥΤΙ. Πιϑιηπηὰ : εἰς ᾿Αρχεάνχσσαν τὴν ἑταίραν τὴν ἐκ 
Κολοφῶνος. ϑΔΙΠη 5118, ΠΟϑΟΪ0 8ὴ ἀ(θ Οοάϊοθ Ἰοχαοηβ : 
« Βοοθηΐὶ τηᾶπ ΠΟΠ θη ᾿Ασχληπιάδου τοροβίξατη: » ΕΓΔ ΠῚ 
ΡΊαπ. Αβοϊθρίδαᾶς ἐγ θεῖε, βοὰ αὐ Ρίαίοηὶδ ΡΒ] Οβορΐ ῥτὸ- 
(ἐγαπί Αἰμοπθθιβ ΧΙ, Ρ. 589, Ο, οἱ Ῥῖορ. ἔ,. ΠῚ, 31, 
οὐ ἰηϑίσηὶ νδυϊοΐαΐθ. « Ροποπάσπι. ἔαϊξ δρι σγδιηπηᾶ ἰπέον 
Απηιαίογία. ΘΑ]}166 νογεϊξ ΤΠιτοθθν. δὰ Οματῖξ. ἔ. 11, Ρ. 211.» 

8. --οΟῚ 5ἰ. σοᾶ. εἴ ΡΊδη.: ἴῃ οοΐογὶβ ᾿Ἀρχαιάνασσαν, Πάθι- 
41|6 Ἰοηϊοᾶβ [ΓΤ ἴδ γ6 ἀρίψαθ ΡΓωροηξ. (οἀ. ἑταίραν 58- 
ῬοΓΡΟϑΒΙίο ἡ. -- 2 ἐπιρυτίδων Οοά. ΒΌΡΘΓΡΟΒΙ[Ο ΔΙ ΓΘΙῸ ρ. ΑΡ. 
Αἰ θη. ἧς χαὶ ἀπὸ ῥυτίδων ( Ερϊΐ. κἀπὶ ῥ.) πιχρὸ: ἔπεστιν 

ἔρως. Πίος. ἧς χαὶ ἐπὶ ῥ. ἕζετο δριμὺς ἔ ἔρως. δ 1685 γν. ἹῬυτὶς 
εὖ (οά. οἔ ΡΊδη. --- 3, 4. Ηος ἀϊξέϊομοπ ἴῃ Οοάϊοα ἃ ρτῶ- 
οραθηξῖ ἀνα] 51 Πὶ Ἰορίξατ Ροϑβέ μὰ 80 2 Ρνοχίπηΐ ΘΡΙσγᾶτη- 
τηδί15. ΘΠ ἢδο ποΐὰ ἴῃ ΤηᾶΓο.: ἢ στιχ. β΄ ἄνω, φυς τοι εξ 
δα ΒΌΡΘΓΙΟΓΟΠῚ Ρασίπδο ΤΠ] ΓΙ ΠΘΠ., τ|0] ἰά6 πὴ αἰ ΒΕ! ΟΠ ἢ δβουὶ- 

Ρίαμη 516 : ν 

ἃ δειλοὶ νεότητος ἀπαντήσαντε- ἐχείνης 
πρωτοπλόου διόσης ἤλθετε πυρχατῆς. 

ΙΝ ΘΟΑΡΌΤ ὙἹ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

᾿ 

ἀμ 

Ὀοῖηαδ βθαιξιν ἐδ! τπι ΠΟΥ ΤΩ ΟΡ ΡΥ πΊὰ ἢ. 2.8, Υ. 3 
εἴ 4. Ῥοβί ἰοβ ἀομηιη ἀἰβίϊομοη. ποβίγιπι. Ταμ ἱποὶρὶξ 
ΘΡ. 218 ΘΠῚ 5ἰρία ἰΠ1{{8}}. Το γν. 3. ἀς νέον (οά., οοΥΓ. 
ὅδο.: εὖ ἄπο οοἀά. Ὠοσοηῖβ, φαΐ οαπὶ Αἰ μθηθοο πος αἰπ(1- 
ὁΒοὴ Θχ μοί 484}6 ἰοσίξαν ἴῃ τηᾶνσ, Οὐα οῖβ. ῬΊδη. ἣν νέον 
ἡδήσασαν ἀποῦρ. --- ἅ πρωτοδόλου Οοά. ἴῃ 5ογ6:; φιοᾶ 46 
Ρἰδης15 αἰοἰἔαν πόνο γογῸ ἔπη οβοθηξθι5. ΤΠ Τηδ 5. πρωτο- 
πλόου, υἱ Ὀῖοσ.: πρωτοπόρον Αἰμθηθιβ. Ποίηάᾷο Οοά. 
δισσας, ΒῈΡΟΥ ΒΟΥ ρίο ὄσης, ἰπ τηᾶγρ. διόσης, Ὀΐοσ. οἱ Αἰμθη. 
δι’ ὅσης, ἂρ ἀιοτη ἥχετε οοα. γοοθηΐθ5. Ρ]Δη. πρωτοθό- 
λοι δι’ ὅσης ἤλθετε πυρχαϊῆς. β4Ι|Πη85. ἰΔησπᾶπ οχ (ὐάϊοο 
πυρχαϊᾶς. Ἶ 

ΟΟΧΥΠ͵Ι. Τιομηηᾶ : εἰς Λαΐδα τὴν Κορινθίαν ἑταίραν. [π 
Οοάϊοο νϑθουηοηΐου ἐπν θαΐατη : ἱποῖρὶξ ἃ γουβῖθαβ 3 οἕ ἃ : 
[ἀπὸ βοΐ γθῦθυβ 3. οἵ ἅ ρυωσοαθη 85 δρ᾿σγδπηπιαῖς, 
Θοβάιο ὀχεῖριξ Ῥυϊμλιπλ αἰβέοο Ἀπ 8. 6Ρ., σαπὶ ΠοΥῸ 
Ἰοιημπηδία : εἰς τὴν αὐτὴν Λαΐδα τὴν Κορινθίαν τοῦ αὐτοῦ. 
Νογύτῃ ἰΐοπι Ἰθιημηὰ δὰ Υ. ὃ : εἰς τὴν αὐτὴν Λαΐδα τὴν θαυ- 
μασίαν ἑταίραν τὴν ἐχ Κορίνθου, τοῦ αὐτοῦ. Θδηπίπυ5 οὐο 
ἴπ ῬΊαδη. Τυτη 8. Ἰοζαϊίαν. --τ 1. « Χρυσῷ χαὶ ἁλουργίδι. 
Ηφὸο γϑῦθὰ υἱΐδηη ἀθ!οαΐαμη οἵ τηθυθένγοἰδι βισηϊΠοδηΐ : 
δ] ῬΌΓΡΟΥΑΠ οἵ ΔΕΙΌΤῚ τηθγθί 1065 ἰδηΐιπὶ σοβίαθαπηξ - 
ΡυΒΠοΘ. Η15 ἰσιέυν ἐθρύπτετο, ἐϊεχιιγαῦαί τι", οἵ σὺν "ἔρωτι, 
40] δῶμ πὸ] δἰξουατη Ὑ πού ςοπ αθαΐιγ. » ας. --ο 
3. « Βυϊάδβ : θρύπτεται" μαλαχίζεται ἢ βλαχεύεται, χαυνοῦ- 
ται ἢ ἀναχλᾶται. ἘΓ οΟ ἸοσῸ υἱέαγ. --- 3. 560]. ΥΥ̓ΘΘΙ.: 
Παυσανίας ἐν τοῖς Κορινθιαχοῖς (93,4) μέμνηται τοῦ τάφου τῆς 
Λαΐδος χαὶ πάμπολλα περὶ αὐτῆς διηγεῖται. ΗἸης 5υϊάδϑ : 
ἁλιζώνον, τὴς ὑπὸ τῆς θαλάσσης περιεζωσμένης. » Β. -- 
4, ῬΙγθηθη (Ὀπίθηι οἔϊατη Ῥεγβίυβ ραϊ άαηι ἀἰοὶϊξ, Ῥγοΐορ. 
ἄς ΑΡΘΙΙ65., αὐ πᾶτγαΐ Αἴμθη. ΧΠῚ, Ρ. 588, Ο, ὁ ζωγράφο: 
παρθένον οὖσαν τὴν Λαΐδα ἐθεάσατο ἀπὸ τὴς Πειρήνης ὑδρο- 
ςορηῦσαν. ἴῃ Οοἅ. λευχοτέρην. 5ἘΡΟΥΒΟΓΙρίο φαιδροτέρην, υξ 

ΡΙδη. οἵ δυϊά. ὑπο Ἰοοο, δἰΐθιο ταιδυοτέραν. --- 5 ἐφ᾽ ἧς 
δυϊά. --- 6 τυνδάριδος (οά. --- 7. « δυϊάδδ : δρέπεται᾽ θερί- 
ζεται, ἀπαυθίζεται, τουγᾶτα:. Εἴ ππαης Ἰοσὰπὶ οχοϊίαΐ. Εν 
Υ. 8 ἰάθη : ὄδωδεν" ὄζει. Εχ ν. 9 : χηώεντι" εὐώδει, τεθυ- 
ρμιαμένῳ. ἔχ Υ. 10 : θυόεν᾽ εὐῶδες. ἔχ Υ. 1141 : ἀμύσσω 
πωρς τὸ αἷμα... χαὶ ἀμύξω.. . ἄμυξε... ἀντὶ τοῦ ἐσπάραξεν, 

ἔξεσε. Εχ ν. 12 : λύζει, ἀντὶ τοῦ ποιὰν φωνὴν τραχεῖαν ἀφί- 
σιν.» 8. -- 8. « Εὐώξδει οἵ χηώεντι 516 Ἰαηχὶέ Ηομ. 1]. Γ, 
382. ΒΘαο]οθαΐ τ Ὁ] 6 Υ15 ἔστη] 8. ππσποηΐο οτοοίηο, {ὰ0 
υἱνὰ υ8ἃ [πδγαΐ. Οοηΐ. ϑ[αί απ 511Υ. 11, 6]. 1, 1587 5664. » 
«ας. --- 9 ἀεὶ δυϊά. ργῸ ἧς ἔτι. -- 10 θυόειν ΗΘΥΓΙΉΔΠΠΙΒ δὰ 
ΟΥΡΙΙ. Ρ. 70ὅ, οὁὉ πιϑίγιμη ( ὁοη!. Βαίίῃι. ατδγημη. ὃ 62, 
ῃ. 4, Ρ. 248 [.00.}: ἦ θυόεν οοα 4. οἴ δυϊά. --- ΤΙ. ἦ ἔπι 
Βευποκίυβ: ἧς ἔπι οοὐά. οἵ δαϊά,, φαοά ἀοίδηα! ροΐοϑβέ, 
564 ΠΠπ4 πιο! 5 ἀϊοϊξαγ. ΒοΙ 5 ἧς τ᾽ ἔπι. ΤΙ Ο515 ΡΙῸ χα- 
τάμνξε. Οοαά. χατὰ ᾧ. ἨοϑγΟἢ.: ῥέθος᾽ πρόσωπον, παρειά. 
- 12 ἐστονάχιζεν ΠὈΥῚ ἁἰαοΐ ϑυϊᾶθ,. --- 13,14. « Ουδ 
Ηἶβὶ σΟΠΟΙ ἔα ΟΠ ΠἾ 115 ΘΟΙ ΤΉ ΠΠοΙὴ ἴδοϊββοί, πουατὴ ἀ6 
θᾶ, υἴ ἀ6 Ηοίθηδ,, ατδοῖοο ΒΘ] πὶ Θχδυβιββοῖ. » κα. 

ΟΟΧΙΧ. Ποιὰ : εἰς τὴν αὐτὴν Λαΐδα τὴν Κορινθίαν. --- 
2. Τὰ οϑέ, σταΐδγαμπι ἀοηἷ5 οΥπαΐδ. -- 3. « δυ 4845 δαΐ Τη6- ᾿ 
ΤΟΥ ᾿ΔΡ505 δὺξ ργᾶγο ἀδοορίι5 σοάϊοα Βαθοὲ φάος ἦε- 
λίοιο ἰῃ Χρυσοχάλινον, 4ιδηὶ γοσθη ἱηορίθ ἰηξογργοίδίυν - 
λαμπρὸν, τερπνόν. Χρυσοχάλινος δρόμος 65 ΘσἸ 7515 φιὶ ατι" 
γοὶβ φιογίιηιν {[Γοηὶς γοχίζιγ ; ἀαοα ορ᾿ ἐδέθη οατη φάος 
πους 4αϑη σΘοηϊπησὶ ρΡοΐοϑί. » δβγιποῖ. --- ὃ ποθούντων 
ΠΟΠΠΏΠΠ}} ΠΠΡΥῚ Θαϊοθ, « 4ὰ1 Ὠἶπο ζηλώματα᾽ ζηλοτυπίας. ΕΧ 
Υ.  : χνίσματα᾽ σπαράγματα.» 8. --- 6. Μύστην λύχνον, 

οοηΐ, ΜοΙθασταμ ὙΙ, 6Ρ. 162. 

ΟΟΧΧ. Πιοπηηᾶ : εἰς τὴν αὐτὴν Λαΐδα. --- 1 ἀμφιχέλευθον 
ΡΙαη. οἱ Οοά., 4φαϊ ἀγχι βα ρουβου ρέαμῃ Ππαροξ, τ 51} οοῦ- 
Γθοῖίο ἄγχι κελεύθου. ΑἸΐογαμη οἴϊδηὶ Μηδ β6] 085 ΞῸ ΡΥ 6 ἢ, 



λ)λ᾽ 

σ᾽, ἐφάμην ἨρΟΚΟΓ. Ρ. 349. --- ὅ πόσων Οοά. 

ΟΟΧΧΙ. [οπιμᾶ : εἰς Πατροφίλαν ἑταίραν Βυζαντίαν. 
« Τηρρηΐππ) Ῥαιίϊ δὲϊοη αν ὶὶ γοίοτί ; οογί δαοίογθμη Πᾶ- 
Ῥοΐ {Π|π8 εοἴδί!β οἱ ἀἰβοὶρ!ης. » Ψας. --- 2. « Ηΐηο 5488 
ἰη Μύσαντος : ἔμνσας, ἤγουν ἐκάμυνσας. Ἐχ γ.3 : χωτίλος" 
πα οῦργος, ἢ κόλαξ, ἢ ἀπατεών. Εχ Υ. 4 : λαμυρόν᾽ εὔλα- 
λον, εὐτράπελον, χαταπληχτιχὸν, τερπνόν". Εχ Υ. ὅ : δυσχί- 
νητε᾽ ἀμείλιχτε, δυσμετάθετε. » ΜΒ. --- 3 χώτιλα Οοᾶ,, οἵ ἴῃ 
ἢμα ἀοιδῆς Βρουροβίίο ἅ. « δυπέ σγαία οἱ 7μοιπάα ἰο- 
γιιαοἰαίὶς ἐϊοοοῦγ. 51. ῬΕΪΟάδμηι8 Ὑ, 6Ρ. 131: ψαλμὸς 
χαὶ λαλιὴ χαὶ χωτίλον ὄμμα χαὶ δὴ Ξανθίππης. --- 4. Προ- 
πόσεις ἴῃ σΘοηγ ἐν 18., ἀΟΐ 115 τη Γ ίγ 665 ᾿ηΐΟΓ6 586 50] 6 Ὀηΐ, 
γοοδηΐαν λαμυραὶ ἃ αἰδοῖα : πᾶτὰ ωοιπαὶ οαἰςοδ πη 
αἰδονγος ἰδυΐυμι (οἰ αηΐ, 564 τ]ὸ βρ5. Ῥ᾽Ο ΘΟ υ08. --- 
5. ἄιδηι σοᾷ, --- 6. Ἢ τοίονίαν δᾷ δυσχίνητε. 16 Χο αὐ δ 
Ρ]αΐο μα] Προς αὐ οὉ 5011 δτη βρου [ἰη, ἃ ΔΙΊΟΓΘ 
ἴῃ δὰϊ ΘΟΙΤοἴτι5.. » Ψψα0. Τὴ τηᾶγρίπο Οὐάϊοῖθ : σημείω- 

σαι ὡρχῖον. 

ΟΟΧΧΙΙ. Τιοπηπιᾶ : εἰς Τρυγόνιον ἑταίραν τοῦ Σαχῶν (88- 
Ῥογροβίίο θα, υἱ ὁχ Σακῶν Ποιεῖ Σαδαχῶν, ΄αϊ Π}}}} βαηΐ}) 
ἔθνους ὁρυωμένην. ΝΙπλΓατη σ]οδβαΐου. βοὴ ἰπΕ  ]θχῖξ μυὶ- 
τάχη αἰβίϊομοι, δου ρίαν Θρ σγτηπιὰ ἴῃ τηοτίθπι ΤΥ - 
ῬΒθιὸθ, ῬαΘΙ], ἄσμα υἱνογοῖ, ἀ6} 10 ΕἸ 55: Πηθ0. --- 1 Τρυφέ- 
ρας δυϊάδϑ ν. ἱΡέθος ; 568 Οσοά. οἱ ΡΊαη. τρυφερῆς. Οοηΐ, 
Ὑ, 6Ρ. 1δ4. --- 3. « Τρυγόνιον, οοἰμεηιθιιία, ο5ῖ ἴῃ 

ἈΝΤΗΘΙΘΟΙἉ ῬΑΠΑΤΙΝΑ 

194,2. -- 8 ἀχοῆς ο(ἀ. Ρ]δι. --- 4 σέ γ᾽ ΝΥ ακοβοϊά. ἴῃ 1 φιι Ῥγίαρο, Τανθηδὶ. ΥἹ. 314,» ϑαϊπιᾶϑίι8. δοηϊθοογὰξ ἥ ̓ 
Ῥίδᾶν. (]4585. (. ΧΧΧΙΥ͂, Ρ. 21 οἵ Ψ80.: σε Οοάδχ οὐχ ἰδία ; : περὶ πεύχας χαὶ χαλύδην. σοπί. δἃ γούβαπι 8 ρυδϑθοθᾶθη-- 

δ (8. ΦΔ0005.: «'Ῥῦψαι πλοχάμους 46 οαρὶΕἰ5 τοϊα!οπὲ δοοῖ- 
Ρἰθ απ), 4185 ἰη ἔῃ ί οἷ Π15. 5ΔΟΥῚΒ 5016 18 δναΐ. Επτρ. 
ΒδΟΟΝ. 160 : Βαχχεὺς... τρυφερὸν πλόχαμον ( βῖνα πλόχον 
εἰς αἰθέρα ῥίπτων,» οἷς. Βοίβϑοη.: « )08 οοπιῶ ἰδοίαϊοη8 
τοὶ δα ΡΙδηα. Μοίδηορη. Ρ. 405. Οοηΐ. ΥἹ, 6Ρ. 281. 
ἨοΙΙΟΟγ8 1, 2 : τῆς χόμης ὑπὸ τῷ στεφάνῳ βαχχεῖον σο- 
ὀουμένης καὶ νώτοις πλεῖστον ὅσον ἐπιτρεχούση: (οοη, δᾶ 
ῬΔΟΠΥΠΊΘΓ, Ρ. 73)...» --- 3. « Λωτὸς χερύεις 65[ ΘσΟγγιν 36} 6- 
οὐ ]υλιυηι., βῖν 6 σαγντιβ οΔΙΔηγ18., δ πηθηΐθ5. θδΟΟ ἶο6 θχ- 
ΒΕ πη] 4858. ἱπρυη}}8 ἀρίυϑ : ν. ἱπίξ. δὰ Οδία}}. ἈΧΤῚ, 22.» 

. “ας. Ἠφοκον. οοηίογί Νόπη. Ῥίομ. Υ111, 26 : χερόεντος χτύ' 
' πον αὐλοῦ. --α 4 ἀκρήτους ΡΙαι. Ργοίον οαϊξ. ΝΙΟΟΙ. 580: 

χύλιχα οοὐᾷ,. δυϊάω ν. Ἄχρατος, Ργοβρδΐαμη. Τουρῖο οἱ 
Ἠδοκοῦο. γ ῦθαπι ἅπαξ λεγόμενον, 568 οὐ χύλιχας Θ5Γ6- 
σίαπι, χειλοποτεῖν Θομηοίογιι5 οἱ ΜΙ ΒΟ υ οἰ α5 ἴῃ. χανδο- 
ποτεῖν τη ῃδηΐ, φαοα τοεΐθ (δοΐαμι ἐπα! οααΐ ἩΘΟΚΟΥ, --- 
5 πτελέαις Οοα., ποη πτελέας. --- 8. « Ουἱὰ (δΔοϊοπάμππι οχ. 
Οοάϊοἰβ βου ρίαγα χαίρετε" “κεῖθ᾽ ἃ μυρίπνους, ποιάμι γῸ- 

ΡΥ. » ΜΒ. ΡΙδησᾷ. χεύθεται ἅδη ΡΘΓ ἀρογίαπι ἰπίθυρο δίϊο- 

᾿ΤΘΟΙΘη5, 568 ρυϊγοάϊποιη) }ασοί,, φιαην οἰΐην ᾿'ασγαηίος. 

μδιη. Ψ86. σοη]ϊοϊου δαί κεύθομαι ἄπνους, Ροδίθἃ χεῖτ᾽ ἀμύρι- 
στος, « «ισιθη ας οἱ οὐονῖϑιι5 ἀοοἔαα (ποῖ ἀπσαθηΐᾷ. 

ὁογονῶ ἰοηοναιί. » ἩδοκοιαΒ χεῖθι, αριυ 1 ΓΟ ΥῸ5., πῖτη]- 
απ χεῖθι (ἐστὶν) ἡ μυρίπνους ἣ τὸ πρὶν στ, οἴο., αἴαιιο (ἃ 
᾿ ΔΟΟΟρί556 υἱάθίανγ ὈγΖδπίϊηιιβ ΡΟ Ὑρὶ ΘουΓθοίον, ΘΟΥΡΙΡΙ. 
᾿ἀ ορὶπαΐυβ. Οἱ Πθο Θρροβοῖξ ΡΊΟΟΟΪΟΒ : « Μαὶδ δὲ ἰο116 οὐ 

ὈΙΑπα ἴὰ5 ἁιδηξίατη, αὐ ἂρ. Ρίασΐς. Αβίη. 1Π|, 586. 3, 106, ὁ 
Οαβίη 1, 80. ϑοααθηίθιβ Τυυρμογὰ ἀἰοϊαν ἐθηοὶ  αγ᾽ιι))ὶ 
οἱ ηιαγοϊαγιην "ΟΥ̓ οἰ νοι 058, ἄνθεμα ἱ. 4. ἄνθος [ ἴπι0 
ἀνάθημα, ογηναηιοτ νι}, ἀἰθοι5, οἱ ἀναθήματα δαιτὸς οἱ 
8114]. Σαδαχῶν ϑυ1485 ΘΧΡΟΙΪ Διονυσιαχῶν, 8564 ὙΘΡΙΟΓΘΙῺ 
ἰηΐογργοίαϊοπθιὴ βυρροαϊίαγο Υἱἀθίαν Ἠοϑυομ 8, σαδαχὸς 
ῬΓῸ σαθρὸς ἀἴοὶ ἃ ΟἸλ5. ΓΘΙΈΓΘΗΒ. [ «}ὲ 400 γορᾶθυ]ο 

. θομ᾽ ἐρίπναις. » ἈΘΟΘΡΙ αιοα ἴῃ Ροϑίθυϊονθ Οομπητηθηΐαίίομο. 

οἰὲ ᾿ϊαόα ἀν ροδίς, ἐϊ αἰναὶϊξ ργοναθδιθηιθη! φηιρίον ὁ 
τὺ αἰιίγ 6 ἠϊοὶ φιιο μωρίπνους ΡΟΊ᾽ οοΟπ  αδἔ6ι" αὐδς ἰδὲ 
ΘΟΙΓΌΠΙ65 ἄθ Ποιγβ. .6 π6 ἀοιίο ρα5 φιϑὶϊ τὴν οἵ! κεύ- 

(1) οοπ]θοῖξ Ἡθοκουὶιβ, κεῖθε μυ ρίπν οι ς... στεφάνων ἄνθεσι. 
ΟΥ̓Δ Δ Υ,, 6Ρ. 136, 3. Εἴ οὐμῃ χεῖθι ἱπ| 6 Προ ποη ἐστί, 568 
Ι κρύπτεται, 

ταβέγα οομβαϊαὶ Οοναγὶ ΟἸδιη Αγομοϊορίαμη. » 8. Οομΐ, ὦ 

οἴϊαπι 1|ι65. ν. Σαδάζω.  Σαλμαχίδων, τοντέστιν ἑταιρῶν, 

ϑυϊᾷα5. Νοία. ὨΥΠΡΙὰ δαϊηιαοὶδ, ῬΥΟΘῺΙ ἀμθῖο ΟὉ ονὶ- 
τηΐδιν Ταχασίατη δ πο ἰδ ἢ 51. ἀρ ΒοΙαΐα. Οοτίο ἴῃ υθῦβιι 
ἙἘπηΪϊὶ ἃρΡ. Οἷο. ΟΥ̓ 1, 18 : 

ϑα!τηδοὶ, ἀἃ ΒρΟ ἰὰ β'π6 βϑιάογο δἰ βδηβηΐηθ, 

μος ποῆθὴ ἰσῆᾶνο οὗ ἱπι 0 6}}} Ποιηϊηὶ {νυ θα ΓΤ, --- 8, Κα- 
λύθη ἴῃ ΟὙΡ6168 8δουὶθ οί ὡαίου!α ἄθ οχϑβίγαοία, οἰγοὰ 
{πᾶπὶ βδρογάοίοϑ οἵ πηϊηϊβίγοθ, θαλαμηπόλοι, ΟΥ])ΘΙ68 
1ηᾶσ 0 {ΤΩΡ ΔΠΟΓΆΠῚ. οἵ ἙΓΟἑΔΙΟπι οαπ βίγοριίι, δούπῳ, 
Βα! θδηΐ ; οὐΐι5 ἐραϊου!αΣ δἰ πη] γα πὶ ΟἰΓΟ ΤΙ Δ ΟΠ 

[υΐ5886. δ ἰϊ5. αὶ Μαρη θῶ οδιιϑὰ 5{Πρ6 πὶ ΘΟ] Προ ρδηΐ, 

ποΐπτηῃ οϑὲ.» 2.6. 1ἴὰ οἴΐατι Βγαμοῖ. Βοΐ58. χαλύδην 51Π]}- 

Ρ]Ἰοϊξον ἐπί Πσοθαΐ « ρουρυϊδηι, ἸΟΟιΠὶ ΘΟμΡΟΐ Δ ΙΟὨ 1158 

ἀρίππι. » Οοᾶ. οἱ ΡΊδη. δοῦμος,, ΟΟΥΤ. ΒΟΔΙΙΡΘΙ. --- ὁ θέων 
Οοά. οἵ ΡΊδῃ.: ΘΟΥΡ. ΒΔ ΠΙσΟΓ, --- ὃ. Μούνη, πα ργῶ οοΐ6- 
γὶβ. δ ἀμφὶ γυναικῶν ΡΓΌΓΒΙΙ8. 56. ΘΧΘΗΊΡΙΟ ἀἸοΙ [αν 5ῖνὸ 

μέ ο)"» ἠνιϊθγ 65 Ὑ6118 βῖνθ 5607 8:1}. ἃ Ἠνυ 6} δ ιι8. Οὐτὴ 
Τουρίο ; πο ἱπί6]]ἶσο. --- 6 ἁψαμένα ΟΟσά. βιρονροϑίίο ἡ. 
« ΤΥγρΒογᾶμ νϑηπβίαίο οἵ ΠΠ᾿ΘΟΘΌΥ5 ργοχῖ πο δὰ 1ναἰάθιη 
ΔΟΟΘβ51586 αἷΐ. --- 7 564. Οοηΐ. Ἀψροῃᾶ. 6ρ. 120.» ]ας. 

ΟΟΧΧΊΙΠΙ. 1ιϑτημᾶ : εἰς Ἀρίστιον ζάχορον Κυδέλης. Νίτηϊ- 
τα ζάχορος 51Π|}Π185 ΤΥΥΡΒΘΓΘ, 4υδη) ποο οΟΙΘ γᾶν 
ῬὨΠΟἄΘΠλιι8. ---- { περὶ πεύχας ϑ8]Πη88.; περὶ πεύχαις ΡΙαη. 
οἱ σοᾶ.: πδηὶ ἀθ Ῥδι 5βθηϊ ἰθϑεϊτηοηΐο (Πὰν ἩΘΟΚΘΙΙΒ,, 
4υἱ ορίϊπηα οοηΐα ΒΕϊαπυτα ΥἹ, 6ρ. 178, 1 564. --- 2 χαὶ 
χυθέλη (510) (οἁ. οἱ ΡΊδη.; τῇ Κυδέλῃ ἨΘΟΚΟΙΒ 1, 0. 295, 
« υἱ Διονύσῳ μαίνεσθαι ἃρ. Ῥαυβᾶη. 11, 7, ὅ ; κόμαι... αἵ 
χείοονται τῇ θεῷ 0. ὁ. 11,6. Εχ [0 1η15 Ρ] ασταὰ οοηδαχὶξ 

ρου καμρ. δὰ Ὑἱγσ. ΖΕ. ἅ. ΤΠ, Ρ. 84, ἰαΐον φαθ εἰμίαπί- ᾿ 

Ῥοβί υϑύβιση 400 Ρᾶρίμα ἀδβίηϊ φαδγέσμη ΡΥ ΘἀοΠΙ[8. 
᾿ ορίαν. ἴῃ τηδγρίπθ βου ρα δἰ ἰὰ ταδπὰ Ἰϊμοίϑαιθ οϑίου 8 9Ὁ- 

γ 515 δρ σγατητηαΐα ἄπο, αἰζογατῃ ἀδέσποτον, Βαϊ! ἀἀδ5 αἸ66- 
ταπι, ἀπ Ἰοσαμίαν ἴῃ ο] ἰἰ6 ΙΧ, ΘΡ. ΟἹ οἵ 397. 

ΟΟΧΧΙΨ. 1ομτηᾶ : εἰς Καλλιχράτειαν τὴν τεχοῦσαν εἴ- 
χοσι χαὶ ἐννέα τέχνα καὶ ζήσασαν ρε' ἐνιαυτούς. Ιρ88 ἸοΖαΐ- 
ἔν. -- 2 οὐδενὸς Οοἄ, οἵ Ρ]Δη., οοΥΡ. 7080.; οὐδεμιῆς Ρ]ΔΠ. 
Τριθθγο δἀοθαΐων οὔτε μιῆς ἃ Βηαηοκίο δϑοϊξατη, 4 ΘΟΓ᾽ 
τοχογαΐ οὔθ᾽ ἑνὸς οὔτε μ. --- 4 σχήπωνι (σᾶ. οἵ ΡΙδΔι).. --- 
1,αἴϊπο. γόγίϊξ Αὐβοηΐιβ ἘρΙζ. 34. 

ΨΊΡΙηΕἰ δίᾷας πόύϑαι σοηοί οἱ Οδι  ογαΐθο 
ΝῺ 5 ΒΟΧΕΒ ΠΊΟΥ5 ἼΠ1Π1 νἶβα Γαΐ, 

566 σδίαμ δἵ ἀυΪ Π 6 ΘχρΊαΥ! θΘΠ6 ΤΠ ΘΒΒ1015 ἃΠΠῸΞ.. 
1ῃ ἰνοιαΐατ θάσι!ο ΠΟῚ ΒΘ ηἴ6 πιαηαίη, ᾿ 

ΟΟΧΧΥ. Τιϑηηπᾶ : εἰς Λαέρτην τὸν πατέρα Ὀδυσσέως τὸν 
᾿Ιθαχήσιον. [π Τα πη! τη Πδουία. ἔθιηρου 5. ῬΓΟΘΓΟΒ88 οὐ]]ἃ- 
Ρϑ.η). -- 1. « Ηΐπο 5485 : Ψψήχειν᾽ χαταμάσσειν, τρίόειν, 
ξύειν. Οοηἵ, ΙΧ, 6Ρ. 704, 1.» 8. Ηφοκοτα5 οοηίονξ Β᾽πηοῖ- 
αἰβ ἔν. 60: - 

Ὁ χρόνος ὀξὺς ὀδόντας 
σύμπαντα ψήχει χαὶ τὰ βιαιότατα. 

-- ἃ δαπάνῃ ΡΙΔη. δα. πίη. --- 8 ἀχτῆς ἩΘΟΙοΓ, ΜαυϊΠο 
τ] πὶ ὡς χαὶ φαδιη ὥς. ΟΟὨ ΟΡ 6Ρ. θὅ4, 8, υδὲ οὐ οἱ ὡς 

᾿ γοοῖα ἱπιργοθαγιιηΐ.---- 4 λείπεται (04. Βαρονροϑβίίο ὁ « Βαιὸν 
ἄπο, Ἰὰ οϑὲ ἄπεστι. Ηδὸ γϑυλᾷ ροβί σχεδόν μ]δοηάϑηλ Πᾶθοηξ 
βρδοίθιῃ : ριορ ἃ ᾿ονθ, οχίσῃιο, ᾿μαυδῃι, ἱπέθγυδ!ο. ; 
δροβί.» Ψψας. Νοάιδ Βοὺ πϑαὺυθ δοκοὶ οομημπθηΐατη ὅ6' 
Ρ Ροβιἰἰομο οἵ βυθβίδηξινο οἵ δαθοιῖνο ἀρροϑίία, ἀπὸ ψυ- 
χρῶν ἐξ ὑετῶν, γγΟ Δ ΌΠ Γαίοια Ὁ]]αμι Πα οι ἘονίΆ5580 του 

«μὲ μνμκα ὼ, 



ἢ ΙΝ ΟΑΡῸΤ ὙΠ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
: : Αἰ 

᾿βοηρίυτη ογαξ ἴῃ (οάϊοο βαιὸν ἀπὸ ψυχρῶν λείπεται ἐξ Τρέσα:, ἀντὶ τοῦ φυγὼν, φοδηθεὶς, δειλιάσας. « ὅρα “[ΔΠΟΙΕΓῚ 

ϑετῶν, (παδϑσπαβ δὲ αἰξιϑ οἰϊπι) [Γιδογίδ ἕα πα! 8 ἢυης βαιὸς ἸΟχαθηαϊ ἀϑιμ βουνά! ρΡοοίἃ. ἷπ Βᾶς γόοθ. ΡΙαΐδγοι. 

ἀπολείπεται, Ῥᾶτγνιβ δὲ μυπ}}}5 γο!πααυϊξιν, γοβίδί ἃ ραν τ8. Αβ65. Ο. 30 : τοῖς ἐν τῇ μάχῃ ἀποδειλιάσασιν, οὗς αὐτοὶ τρέ- 

..8..-.- 3. ̓ Επὶ πυρχατῆς, 

δὰ τοφυπι. ΗδΟΚΟγιΒ ἰδ : « Αἀ 5βϑηΐθηξίδιι ἃμρίθ ὁ0π- ἠὰς : βοαδρόμος, ὁ βοηθός. » Β. Οοἅ. Βἴο ἀμόρακίας 8ι.- 

φοἰξ, αἰγὶ, αἱ πα θοηξαν τήχω καὶ λείδω Ἰαποίδ. --- ὃ μὲν 

Οοά., αἰΐογταμη ΡΙαπ. ᾿Ἀοιδὰς ΗοιηΟΥ, 4υῖθ5. [δογίοθ ἢὸ- 

δ Ἰαὰβ οοἰοθγαΐαν. --- 6. ᾿Αμόλύνειν», φυοὰ Α}10ὲ ἀμαυ- 

ν, ἰτητηϊπ ΓῈ δἰ ἰου 5 Γοὶ υἱμ δὲ ΒΡ Θμάογθηι. 

ἄσμ ἐγθμ θα Υ ΟΟΓΡῚΒ, ἰῃ ΤΟΡΌ, 

Τρη ροββαμΐ ἈΡροπάᾶ. δρ. 275. 2 : ἀμφὶ δ᾽ ἐμῆς μοίρης πᾶς 

Ερυιούς 6Ρ. 401,7 : ἀμτὶ δέμοι καὶ δῆμος ἅπας ἐδάχρυ- 

σεν. ϑοὰ ἴΐα ταΐδὶ νοῦθὰ ἐπὶ πυρχαΐης Βαρογυδοδηθα υἱάθη- 

τ δὲ οπιηῖπο αἰΐοπὰ : Φαδιη Ὀγομα μοθίδηι 80 Ρ ρ51556 Ραΐο : 

πᾶσ᾽ ἐπὶ πυρχαΐης ἥδ᾽ ἐπέδησε πόλις, ἰά οϑί δημοσίᾳ ἔθα- 

ψε. » Ὑἱ- ἃ. ἀρ. 7146. οἔ Βομιποίἀθνν πα ἴῃ Ποία. Ρ. 371 
ἷ ἐγόησε, 564 ἱπέορογγίμηαπι οϑί ἐδόησε. --- ἀ ἦνά- 

ρισε ΡΙαη. Στροφάλιγξ ρΓΟΡΙΘ ἀἰοϊταν ἀθ Ρυϊγογῖβ ἐαγθῖηθ. 

ΘΟΧΧΥΙΙ. Πιοιμπηᾶ : εἰς Κοιναγόρην στρατιώτην τὸν Λαρι- 

᾿ σχιέα (510). Ουἱ ἀ6 ζαγίδδα Ραΐγϊα γδϑοῖγθ πο μοίογαΐ, 

 ηἶδί χ ἰπΐοστο Εξα]ο, οἱ 5] θοία ἀἰϊδέϊομα. --- 2 « Οοη- 

ὅν ΟΔἸ πιδοῖν. 1ἃν. ΡᾺ]}. 44 : Μίμοννὰ ἵππων χαὶ σαχέων ᾿ 

ἀδομένα πατάγῳ. --- 3. Κάλυμμα ἴδ ΔΟΟΙΡΘ ἀδ ταϊαϊο, ὦ 

 4υϊ μάννα! δγὰξ ἴῃ γθρίοηθ ἃηϑιϑία, βοᾷ (ογξϊατη ΥἱγοΟΓ ΠῚ 

: ἐογδοῖ. » 2ας 
τ 

ΟΟΧΥΠΙ. 1ομτῖᾶ : εἰς τὸν τάφον Ἀνδροτίωνος χαὶ τῆς 

Ἷ αὐτοῦ γυναιχός. « ΘΔ]}106 γονε Πᾶγομον. δὰ ΟΠανῖξ. ἔ. Ἡ, 

Ρ. 171.» 8. Βορυϊογαπι ἃ Υἱνὶβ βίδὲ βίνασίαμπη ἸΟαΟΪῸΓ. 

τ 1 οὐδ᾽ ἑνὸς Οοὰ., «υοὰ Ῥτγοίεγ! ὈοΥνΙ. --- 4. Ἐχίγο- ᾿ ρων Ρἴδη. δὲ δυϊά. γν. Ἴτυς, περιφέρεια ὅπλον, θὲ] Ρ]ο σας 
᾿ μηΐβ αἰμεα ἴῃ τόσον. Νὰζ. δρίρν. 85 (οᾶρ. Υ11) ἱπάϊοα- 

᾿ς ψεππξ Τιαἴϊης Αὐδοηΐιβ ἘΡΙῚ. 24. 

αἱΐ 7110. --α 1,αἴϊπα νου Αὐβοπίι5 ἘΡΙΐ. 37: 

Μὸ 5:81 οἱ ἀχοτὶ οἵ παῖϊβ σοι ππη 6 5ΘΡῈ ΠΟΥ 
σοπδιϊταἱξ Ξογὰβ στ ἃ Θχϑθι ἷαβ. 

Ζαιθαο αἶα πποπαπιοπία ναραπξ : βἰίψαα ἰδία φαθγοὶα 
ποπρῖου, οἵ υθηϊαΐ ογϊπθ {5488 5110, 

Ναβοθπαϊ αυὶ ἰ656 ἀδῖαϑ ; μἰδοϊἀσμησηδ ρὲ ναιη 
Οοπάαϊατ, παΐα ααΐ ρῥγίον, [16 ᾿γίου. 

ΘΟΧΧΙΧ. Γμοιμμᾶ : εἰς Θρασύδουλον τὸν Λαχεδαιμόνεον 

ἑπτὰ πληγὰς ἐπὶ τοῦ στήθους δεξάμενον. ΠΓΘΥΌ τη Ἰοσιίαν ᾿ηΐγα 

Ροβέ δρίβν. 721, οὕτῃ Ἰοιημηδΐθ : εἰς Θρασύδουλον υἱὸν 'υν- 

νίχου τὸν Λαχεδαιμόνιον. « Εϑὲ οἴϊαπι 'π ΑΥ̓ΒΘΗΪΐ ὙἹΟΙοΐΟ 
Ρ- 4ἀδέ. » ΜΒ. Ναγγαΐ Ρ]αΐΔΡΟΙΝα5 ἈΡορΡΒένοστη, [μΆ60η. 

Ρ. 235, Α : Ῥύννιχος, Θρασνυδούλου τοῦ παιδὸς: ἀποθανόντος, 

ὑρώ ἤνεγχε᾽ καὶ ἐπίγραμμα εἰς αὐτὸν ἐγένετο᾽ Τὰν εὐρώστως 
πΠιτάναν χτλ., 4 οδὲ αὐὴϑ δα Επγοίδῃι 51ἴ8. --- 1 τᾶι 

Βοῖβ5. Αδουβαϊϊν σὰ χ ΡΙαξ. γϑοορὶς Βρυποῖ., τϑεΐο, υἱ 

ΜῊ] υἱάοίαν ; ἀαί᾽νατη ΡΓῸ εἰς Πιτάναν 5ογναρθαΐ δἔδιῃ Μο - 

ΠΟ μοκ.. 86. --- 3 ἀντία ΡΙυῖ. εἰ Οοά. αἰέοτο ἸΙοοο (ἄντιχ); 

ΟΠ Βίο οιμῃ ΡΊδη. πρόσθια. --- ἅ οἷς Οοά. μῖς; πυρχαϊῆς ΡΊΔη.: ὦ 

᾿ πυρχαϊὴν εἶπε φέρων Οὐ. αἰξετο Ιοοο; θεὶς ἐπὶ πυρχατῆς Τ΄. 

εἶπε τάδε ΡΙαΐ. --- 6. Ἐμόν, 56. ἐμοῦ ἄξιον. Ηδιιὰ [Δ] Ποἰἴον 

ΘΟΟΧΧΧ. Πιϑρυτθὰ : εἰς Δημήτριον Λαχεδαιμόνιον ὑπὸ τῆς 

ἰδίας μητρὸς ἀναιρεθέντα. ἘΧΡΥΘΒΒῸΠῚ 6. ΤΎΠΙΠδΣ δρίσγατη- 

χῃαῖᾳ ἰηΐτα 433. --- 1 Βὲ5 Ἰοσίξαν ἴῃ Οοά., οἴ ἃν. ϑυϊάδπι Υ. 

σαντας ὀνομάζουσι. --- 3. .“Οπλιστὰν χόσμον, 80. τὰ ὅπλα, 
βουξαμν ἱηρυϊπνῖβ, φυοὰ βουγαΐαμ δεῖς, Δ] θοΐπη ἰηἴα- 
πιΐατῃ φομο  αραΐ. --- 3. Ηϊαΐαπι, Δαμάτριε, αὐτίχα, Ρᾶιϑἃ 
οχουβδῖ. » Χ66.. 4|1ἃ ΘΧΘΤΏΡ]ὰ ἃ ΓΘΡ ΘΒ. ---- Τὴ τηδγρίηρ Οοά. 

᾿Ἰορίξατ ορίσν. Τα] δηὶ, ααρα ἴῃ 5θγῖθ ᾿ηΐγα ΙΧ, 447. 

ΘΟΟΧΧΣΙ. Πιοιημηᾶ: εἰς ̓ Αρισταγόραν ᾿Αμδεαχιώτην. ΠΟΥ 
Ἰεσίξιν ᾿ηἴγα ροϑβέ δρίσυ. 438. « ὉΒῚ Ἰδτηπιᾶ : εἰς Ἀριημένην 

᾿ υἱὸν Θεοπόμπου τὸν Δωριέα" 50 106 ργορίου 86] ΓΑΙ 
ὙΘΥΒῸ5 βθοιπαϊ ἴπ Δ]ΐθγο ἸοΟΟ : 

Τεθνάμεν ἢ τὸ φυγεῖν εἵλετ᾽ Ἀρηϊμένης, 

᾿δῇ οογτϊσοπάθπτῃ δὲ Ἀριημένης 5ογρίαμῃι. --- 1. Ηΐηο 51- 

ΡοΓροβίίο ἧς. « ϑομιποίάογο ἰπᾶϊοθ ορισγδίηπιᾶ δὰ Π]υὰ 
διρο5 ρορεϊποῖ, φὰο ΡΆΠΙΡΡα5. Το μηθέγι! ΠΠ 5. οατῃ Ἐρὶ- 
τοῦβ σθοῖὰ ΑἸ γδοίδτη υἱ ὀχρυρηῃᾶνξ, πᾶγγαηΐα Ρουθ ῖο 

ΙΨ, 61. Ἐχ δηζιχυίΐίογο δυΐθπι δὶ ροοΐα ὀχ ργθϑϑαπι δϑί, ρὰ- 
ἰδυθυῖβ βουϊρία πη 6556 ἴῃ 1,δοϑεθυηοη πα πὶ ΔΙ σα θη ΘΧ 115 
41 ἃῃπο βϑρίϊπιο Ὀ6}}} Ῥϑορομποβίδοὶ, 0]. 88, 4, 80 Ατὰ- 
Ὀγδεῖ» εἰν θαβ ργωϑιαἸϊ οδιιβᾶ ΡΟ βϑιῖ ἔμδγαηΐ, αἰ οϑέ 

ΠΡ. Ὀοάον. ΧΗ, 63.» “ας. --- 2 5ἷ. ΡΊδη. δ Οοᾶ. Πΐο, 
᾿πἰβὶ 4υοά ἀριστογόρας. δυϊά. ἢ φεύγειν ἤθελεν, ΟΠγ580 Ἂρ. 
δ αἰΐογα Ἰδοΐ. βυργα Βοῖββ. --- 38 βίο (οᾶ. δἰΐθγο ἰοϑο; ᾿ηῖς: 

᾿ νυἷός τἐυπόμπου, ΡΊΙδη. υἱὸς Θ.., 51η6 τί. - ἅ οὐ ζωᾶς Οοᾶ. 

μῖς οἵ ΡΊδη,: αἰΐδθσο ἴοοὸ οὐχ ἥδας, « φυαοα ργεία!ϊ αἵ 616- 
βδηξαβ : οοηῦ. 6Ρ. 254 οἵ 258. » Χα6. δε Βοῖ55.: « ΑΡΟΡΊΥ. 
Ῥαγ. ἰδὶ οὐχ ἡμᾶς, 5οΠοες ἡδᾶς. ΜΗΔΙ οὐ ζωᾶς ἰὈΓ 5 ἀϊ- 

οἴσπι υἱάθίυγ. » 

ΟΟΧΧΧΊΤΙ. Πιϑιμᾶ : εἰς ᾿Αμύντορχ υἱὸν Φιλίππου. Ιῃ 
᾿Ρίδη. ἀηψέα ᾿πβου ἔν, « ΘΧ ΟΠ ΡΘΗ 18, ἀνυτ. οἵ ἀντιπ., 

οΥὔἵο ϑύτόῦο πΐς δὲ τῆοχ 6ρΡ. 230.» Ψας. --- 2 μάχης Οοά, 
ΒΠΡΟΓΡΟΒΙίΟ α. --- 3 τϑοίίυ8. ἤγαγε. --- ἅ ἑτάρωι Οοᾶ.;: ἑτά- 

᾿ φρο. ἔχων. 

ΟΟΧΧΧΠΙ. Ποπηᾶ : εἰς Αἴλιον Ῥωμαῖον στρατιώτην 

ἑαυτὸν ἀναιρήσαντα. --- 1 στῥατιῆς Οοα., ποη στρατίης, υἵ 

ΡΙδη. οἱ οαά. --- 2 τωρεύσας Οοά. ἃ ΡΥ. Π!., σ ἃ ΘΟΥΓΘΟίΟΙΟ. 

« Στέμματα ἅ6 ἐογηιῖδιι5 ἱπίο! Πσοπάα, αὐ ἰηΈ6Π] χη! ΡΉΠρ- 

Ρὰ5 ἴῃ βδαιθηξὶ ορὶσγαπημιδίο ΑΡΟ οἰ ἀδπῃ ἱπηϊξδία8 : Ψ ε- 

λιώσας αὐχένα στεφάνοις. 6. ἰογαυϊθαθ. ἀυΐ ΒΟΠΟΥΒ 

οδυβᾶ υἱγῖβ ἰογεϊθιι5 ἀοπαρδηΐαν, νυ. Τδοῖξ. πη. 1|,.9, 
Οὐἰπί!!. ΥἹ, 3, 79, 51}. 14]. ΧΥ͂, 255, ἃ]. » Ψας. -- 3 εἰς 

ὑπάτην Οοά., ΡΊΙΔη., εἔ ἐοβίαίαν βυϊά. 5. ν. « 504 4υϊπᾶπι 

τροτθὰ5 51 ὑπάτη νόσος, πο ἰμΐθ!Πἶσο, ποαὰθ δα]θοίνο 

ὕπατος {τἰριὶ ροίοϑδί υἱβ ἐηδαπαὐ ἐδ, ἰοἰαἰδ. Οὐδγθ 

βουῖθο εἰς πυμάτην. Βοοία δυΐοπι ἀἰο αΠὶ ὠλίσθανεν εἰς 

“τέρμα ἄφυχτον, 1. 6. εἰς Ἅδον, υἱ 68 ἈΡΡδιηᾷά. 6ρ. 238, 1. 

Ιηἴτὰ 6Ρ. 273, 3.: ἀπώγισθον δὲ βίοιο. » ΠΈΕΠΕΥ. Οογε5- 

πιτάναι Οοά. Νῖς οἱ ΡΙδπ., οὐχεπιτανας (ἡ ΡοΒΙ(Ο 5ΌΡΟΥ ᾿ οἰπιὰ δμηθηβαδίο. --- 4 ἐς ἰδ. Οοἄ., 1ἀομῃηαπι6 ουπῃ ΡΙαη. οἵ 

ΟΠ φηοτγο αἢ) Οοά. δἸΐοτο Ιθοο, ἱ. 6. οὐκ Πιτάνας, φυοὰ ἀραϊῇ | δια. ἐμφανὲς, 4υοα ονγοχὶς Ἡθοκονῦυϑ, 00]]. Υ. 4 86- 

4αοηε5 6Ρ.; ἔργων μιαρτν ρίην. « Εἶδεν εἰς...» δα υἱνξαΐομη 

ΘΌΔΙΩ ΤΟΟΌΡΥΙΕ οὗ Ὁ Πᾶς βα!αἴθμν μοί. 516. ἀἰοιίαν βλέ-. 

πειν, ὁρᾷν εἴς τι. » Ψαο. Οἱ ἐμφανὲς 'π Ὠεἰθοίι Ρ. 428 80- 

᾿ οἰρίερθαξ ρῦὸ ἀμφαδόν, ηιαηϊ [650 ; ἴῃ ποίϊβ. τη58. δι 6 πὶ 

᾿ ἘΡΙ5ΞΚΗ οοπἠδοΐαγαμη διηρίθχ 8. Ροϑαϊέ 

νοῦσον ὅτ᾽ εἰς ὑπάτην ὠλίσθανε, τέρμα τ᾽ ἄφυχτο, 
εἶδεν, ἀριστείην ἔφθα σεν εἰς ἰδίην» 

βοουσπάστη μος ΡΒ ΙΡΡΙ : ὃρά μεν ἐς προτέρην ἔργων ἄρ- 

σενα μαρτυρίην. --- 5 ἑὸν ἔγχος 514 1θνῖ τ ΘΠ ΙΟΓ6Β ̓ς 

θνάσχων Ουὰ. --- 6 ἔχοι ῬΙαη. 



λλθ 

ΟΟΧΧΧΙ͂Γ. 1,6ῃλπη)8 : εἰς ἕτερον Αἴλιον Ἀργεῖον στρατιάρ- 
“ην. Υἱάο δά νυν. 1. ---Ἰ ἄργους πρόμος Οοά,, ΡΙδη., Θἔ δὴ 
ϑυϊθαθ, οοα. Το, ἀργοῦς. 56 Ἄρεος (ΟΥΓΙΘΟΙῈ Οὐ 
Βιοάωο, Κιιξίονο οἱ Βυαποκίο ἤθη αι ζαγί ; ὁρίου ἃ ῬΓΟΥ͂ΒΙΒ 
οηηἶΐὰ ΑΡο]οηϊἀδ ἱπη  αΐπτη μοθίδτη οχ “ΕἸ]1Ὸ Ἀοιηδηο ΑΥ- 
ϑουατ οἰγοπὶ ΖΕ] ἰστ [6586 πο 10 }}6 οβί. « Ἠΐϊηο Βαϊ 88 :, 
θρασύχειρ᾽ τολμηοός. Εχ γ. 3. : τηξιμελεῖ᾽ φθοροποιῷ" Εἴ : 
χεχολουμένο:" ἀδυνάτως ἔχων, ἀμηχανῶν, ἐχτετηγμένος. » 
ΒΒ. Τὴ πο ΡΊΙδη. ὀψὲ διώσας, 66 Βοδ) σοὶ δου η ὙΘΡΔΠῚ 
ἸΘΟ ΠΟΘ Θυιιουΐ. --- 83 ἔδραμε οἰΐδιη δυϊααθ. Ὀἰ5:; ἔδραχε 
Ἠδοκοτιβ, 0011. ΑΡΟΙ]ΟηΪ δ γ. 4 : εἰ ὃ εν εἰς ἀριστείην ἰδίην. 
564 βοηϊθηξδιη {ΠΠ1π|5. (ππὶ ΘΟΙη06418 ΘΧργ ββιί, ῬὮΠΠ ΡΠ 
ΟΥΥ ρΡ888 οἰϊαπι Ἰοσα 0η68 56 4πὶ οορδμλαβ" ΟΟηΐονί 980. 
ΡΙηΐατῃ Ἐρίβί. ΠῚ, 7: ταί εἰ πη αίιι ἱηδαπαῦθεϊς οἴαυιι, 

οὐ 75 ἱᾳφαΐο αὐ πιογίοην ἐγγϑυοοαὺ ὶ εοπδίαπίϊα ἀδδιιν- 
γἱ. --τ-ο ἅ προτέρων ῬΊδη.: Δ᾽ ογ 5148 ΖΌΟ(6. 

ΟΟΧΧΧΥ. Τιϑιητηδ : εἰς Θεμιστοχλέα τὸν ᾿Αθηναῖον ἐν 

Μαγνησίᾳ τελευτήσαντα. ΟΠ ΓΘ ἀδ ΘΡΡ. 78 οἱ 74, οἵ ποί. 
- 1. « Μὴ μέτρει, πο ἀδίϊηϊαν δ. Ἑδάθτα Υἱ ηἠιθ γὴ πὐβαγ- 
μίαν ; γοϑροηάοίααο τεχμαίρου. » Ψας., αὶ γοοῖο ἀἰγη δι: 

ΑΝΤΗΟΙΘΘΙΜ ΡΑΤΑΤΙΝΑΣ 

ἰ 
" 

| 
] 
Ι 

86η81. Ορἐτή6 διηθηδαν! ΒΘ δῖ ι5. δὰ Ἠογὰΐ. νυ. 317, ἣν Ὶ 
τις ἐρείη, φιιωγαί, ἐπι ογγοχοὶ εὐδὲ 5,4.» Βριριοῖ, Φαρ. 
ὁοοη]. ἦν τις ἀθρείῃ, δὲ φιιὶδ οἱγοιϑριοὶαί,, οἰἰθν οἰ) αὶ. 
Βοί ἶι5 : « Ὑυϊσϑίσμι ἀείδηῃ, βρη! οατο υἱάείαν ςα ΘΥ6 ἰῃ- 
δἰ ει; 5ιουξ ἰη ουάανη. γθῦθὰ ποηηΐδὶ γοϊαπίδέοιη ΘΧ θυ 

. Τηθηΐ ἀρΘΠ ΔΙ ΠῚ ΘάΡΠῚ ἀτιὰ 8. 51 ΘΠ ΗΠ ΟΔΩΐ ΤΘΥΊΜΠ}..».. 

ΟΟΧΠ. Γιϑυμηδ : εἰς Πτογεμαῖον τὸν βασιλέα τὸν μιχρὸν 
τὸν νεώτερον, τελευτήσαντα. Οἷ ἸοΙμδι! ποία ἀρρίοίδ : 
ζήτει τίς οὗτος. ἸΝΟΒοϊΓα Ρ Θηΐτα Ου) 8 δὲ} ῬΙΟΙΘρθου πὶ δρὶ- 
[ἀρ πη. --τ- {σοι Ρ]Δ1.: τοι Οοα. οἱ δυϊᾷ.; ἔγοβ ἀοῖπᾶο ἐπὲ 

᾿ μυρία. διηβα σοὶ ἔπι. 51. ὅλο. δὰ ΑΔ}. ΘΕ 1 Ἰ)οϊεία Ρ. 810: 

“τ᾿ ὌΡΟΣ ΘΕ ΚΕΕΡΞΝΝΕΣΕΙ 

Ρχϊοτθηι οοηδοία τὴ τηλίχον, αἀυδηὶ Βοί Ἶι15. 5] οί. ---- 
2 μὴ δὲ Οοά. --- 3. « Ολχάσι : ᾶτη ΡΥΐπλι5 ΤἬ τη βίου 68 
ἐπεχείρησε τοὺ: πολίτας ἐμόιδάζειν εἰς τὰς τριήρεις, ΡΙ]υΐ. 
ΤἬριη. ο. 7. » Ψας. 

ΟΟΧΧΧΥΙ. Πιϑμλμᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν ἐν Μαγνησίᾳ. 1η Ρ]δῃ. 
Απμίω ἰυναϊξαν; οομ, δὰ Θρ. 232. ---- 2 χαχοτροπίης ΡΊδη. 
Οοηΐ. 6Ρ. 74, 8 864. 

ΟΟΧΧΧΥΤΙ. Πιουὴᾶ : χαὶ Φιλίππον Θεσσ., ῬοΒί ὙΘΥΒΌΓΩ 
ἰοῦ ίϊατη δαΐοιη., αθὶ ἤονὰ ρᾶρίπᾶ ἰῃηοἰρὶς : ᾿Αλφιοῦ (510) Μι- 
τυληναίον. [ἢ τηδῦρ.: ἕως ὧδε τὰ Θεμιστοχλέους ἐπιγράμματα. 
--- 1 5644, θδηὸ Θχρ!οαΐ 9840. : « 68. ἃ ῬΠΘΙηἰβίοο 6 σϑϑίθ 
δαροηΐο" ΘΠ ΘΙ ἃ 0η6 ΡΟΐθ 9 ῬΘΡ ΒΑ γΠῚ, ἴῃ 20 ἰ- 
θιι5 ΡΥ οβϑὶ5, ἡτανὶ γμοπίθ [αποίο,, “ι))ελη τι 5 Βοτηϊπα τὰ 
οΟρίὰ 5: οδί5. Θομϑρθοΐδθ. : 4 {γ]ἃ ΒΘΙΏΡΘ. ἵπποι ηξι}" ἃ 
Ρορίϊβ δέ βορ βίῖθ., αὶ 48 ΧουχῚ8. ὁορ 5 ἃσαηΐ. ΗΒ ΓΘ 118 
Ροδία δαὰϊξ Λητοίδην ἰοϑίθῃν, 50 θὴ.,, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷ χαὶ 
πάντ᾽ ἐπαχούει. » --- 3 ῥοόν (510) Οοᾶ. --- 4 ἄρη ΡΪδη. --- 
ὃ χηρύσσῃ ῬΊδη. « ΟὈμ᾽οοθιᾶμη Θεμιστοχλέους ἵνα λῆμα 
χηρύσσῃ Μάγνης ὃ.» τυ τηᾶρηϊ ΥἱΡὶ ἱπμάο!θοι ὁΧχ [8}} ογηδία 
Β6ΡΌ]ΟΥΪ ἀριια 86 81{1 φοπβρίοἰθηάδιν ρυθοδηΐ Μρηρβιὶ. 
δρᾷ ἵνα 6586 νἱἀοίαν τὲ, οἵ βθηϑιιβ : 1 οὐ Ροηθμ ἃ 
6586 οὗ βἰσηδηᾶα ἰδὲ, οὐδὲ ῬΟρΡῸ 5. Μαρηθβίαβ. ΤΠὨΘΙ βίοοἹ 
το τηοηΐαμ, ἰδηατδηι ὈΓΘΟΟ 6 ἢ ΤΟΙ σοβία απ, Ρὸ- 

βαρ. ἸΚηούσσει Θηΐηλ ΡΥϑσιδηςὶ Υἱ δοοὶριθηάπη; ΗΪδὶ 
οΤογία ροβίξαηι οϑὲ ριῸ εὔχεται, αὐχεῖ.» Ψας. 

ΟΟΧΧΧΥΠΙΙ. Τιριηηὰ : εἰς Φίλιππον τὸν βασιλέα, τὸν πα- 
τέρα ᾿Αλεξάνδρου. Τὴ ΡΙδη. ἄδηλον. --- 1. Ἐς Ἄρεα βῆσα 
ἀϊοΐαμα υἱάθυὶ οχ ἰπηϊζαϊοηθ Που Θ οὶ πϑιι8 γουθὶ ἐπιδῆσαι 
αὐτὴ βϑηϊἶνο ορϑουυαΐ 080. --- 2. ἰσῶ ἀγ08, οι μληδ 
ΒΘΡΌΪΟΛαμη τοσαμη ΜΔΟΘ ΟΠ ΘΟΥ . --- 3 οὐδέ τις ΟΟά.; ἃ]- 
ἔδυιιαι τϑοῖθ ΡΊαη. Αᾷ Αἰοχδηᾶνιμ ΤΌΒΡΙΟΪ ἃρρᾶγΓοῖ. - 
4. Νοὴ ἀοθοθαΐ 740. (οαπὶ ατοίϊο ) τοῦτο Ρ᾽Ὸ οὗτος Δοείρθι, 
ααυοά ἴῃ (4]1 Ιοοο Πουὶ πο φοίοϑί. Ὀ]οῖξ : δέϊατι πος, φαοὰ 
0] ΐοτὰ Ἰαοίατα ροΐοδί, ΠΟΒΕῸ βδμριηΐ, ΟΥἸϑΊηἱ 6Χ ΠΟΒῚ5 
ἀοθοίαν. 

ΟΟΧΧΧΙΧ. Ποιὰ : εἰς ᾿ἈΑλέξανδοον βασιλέα, οἷ ΓΌΡΒΕΒ : 
εἰς Ἂλ. τὸν Μαχεδόνα. --- 1 φθεῖσθαι Οοά. οἱ δυϊᾷ. ἴῃ Φάτις" 
φήνη, λόγος. ΑἸξογ ΡΊΔΠ. --ο 3. ΑΡΟ]]Ὸ Θηΐμὰ ΡῸΓ Ργυ- 
Κυϊδιὰ ΑἸοχδηᾶνο αἰχοιδί : ἀνίκητος εἶ, ὦ παῖ, Ρ]αΐ. ΑΙ. 
Ο. 14. « Οοηΐ. ΡΊδη. 6Ρ. 369. » Β. 

ΟΟΧΙ,. Τιϑηητηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Αλέξανδρον. [η ΡΊδη. α)- . ν 

ΓΗ δΟκδΡυ5. ἐπ᾽ ἐμεῦ ἰοδόστουχον, αυοά 510 ἔαθίμν - ηιο)υϊοτὶ ἸμΒΟΥ αν, -τττ 1. « Βὶς, ἀείδῃ, ΠΠΡΡῚ ΟΠΊ68. 51Π6 

ἴῃ Ραϊαΐ. Ἰπησοθαὶ ἐπὶ μυρία, « ἀϊοίινη ιἱἱ ἐπὶ πλέον, ἐπὶ 
πολλά. » ῬΘΡ ποΐαπι χϑιιρτηδί8 σθηϊι5 ΒΟ θη ἃ ΔἸ ΓΕΥ 50}- 
βίδηϊίνο μάτηρ δι: Δοοοιηιηοααίονἃ. ---- 3, « Ηΐης Βυ 488: 
τείρει" χαταπονεῖ: Εχ γ. 4 : δνοφερόν" μέλαν, σχοτεινόν. Εχ 
γ. 9 : θοινήτωρ, ὁ κατεσθίων. » Β΄. --- 8. τιθηνήτειρ᾽ ψυ]σαί 
ἃ}. δυἱ4., 56] τη θ] ΡῈ 8 θυ] τιθηνητήρ, « Ρεράδροριβ Ρίο]6- 
τςοὶ, υἷν, αὖ νἱἀθίαγ, (ον 5. οἵ θὰ Ἰᾶ46 ΕἰδΡ3 : Φυᾶγθς 
οἱ ἀνδρομάχοι χεῖρες {θαπῃίαν, Β μον ἰπτα δρ. 404 τ 
χεφαλᾶς ἐπαμήσομαι αἰγιαλῖτιν θῖνα, » 7.66. -- ἅ ἀνδροφό- 
νοις ϑυϊα, ἴῃ Δνοφερόν, 564 αἰξογυϊη ἰη Τιθηνάς. --- ὅ ἑάνωῖ 

[5|0] δάψατο Οοᾶ.; ἑανῷ δάψατο Ρίδηῃ. οἵ Βιυυϊᾷ. 15; ΘΟΙΥ. 
᾿Βολ]ίσον οἱ Βοηίοῖιβ. Ηοβυοἢ.: ὀλόπτειν' τίλλειν, « Βοά 
οιηθηψαϊοηἶβ γουϊ[αϑ. ἴῃ ῬΥΪμλἶθ ἀρραῦοΐ οχ ΟΠ πδο ὶ ΗΣ 
1 Πίδη. υ. 76 : 

Στήθεος ἐχ μεγάλου λασίης ἐδράξαο χαίτης, 
ὦλοψας δὲ βίηφι. » 

“ας. Ῥεὶμάς Οοά. χαίτην, ϑιιρορροβίίο αν. 1π|0]]!ρϑηάιβ. 
δυΐοιη γϑὶ αἵ σοηΐαϑ5 Ἐρυρίί. ---- ὁ. Θαώνὶξ σΔοΟ 5115 : « ΝΌΤΩ 
παπίϊο 46 τορὶβ Ταοΐα δοοθρίο, 6) 5 τηϊβουία ἢ ΑἸΪὰ ϑηΐπι 
οδιϑᾶ ΠΟ ἂρρᾶροί οἷ ΔΠΊΡΙ ἘπΤΟρδΟ γϑρίοηθ8. ΡΌΘΥ 
τηοτίθηι Πχίϑβ ἀἰοδηΐαν. » 564 ποὴ πουϊΐ δι]! οογατῃ δάι- 
Ἰαΐϊο βᾶπ: πηθη 5. ἐου Πΐη05. ---- 8 οἵ 9. ὙΘΓΒΕ5. ἴῃ τηδύρίηθ 
ΒΟΙΡΕ ; θυ 5 ἴῃ βου οἠηϊβουδί. ---- 9 θοινάτορα ΒΡΏΠΟΚ. 
τθ} 5 ; ὅλης 5814. --- 10. σχῆπτρον δα. οἱ Οοᾶ,, βοὰ ἃς 
αἱ ΒΡΘΓΡοβίίο. --- {{. « 56 η885 : Εχ [θη6Ὀ}}5 [18, αυΐθυβ. 
ΠΊΟΓβ ἴδ γᾶν, πο 80 1018 δὰ ἐθηθΌγὰ5 ᾿Ὠ ογηὶ γορηΐ, βοᾷς 
ἴῃ ΟἸνιραμη. » Ψας. Οοά. δεῖ γὰρ, ΒαρΘΓΡΟΒΙ[Ο ἡ. 

ΘΟΟΧΗΙ. Τιϑητηᾶ : εἰς τοὺς μετὰ Λεονίδον (810) τελευτή - 
σαντας ἐν Θερμοπύλαις. « ΑΔ ἀιο8. γΘΙΟΡΓΙ ΟΡ στϑιητηδ Ὑ6} 
ΡΥΪμι5. Ὑθῦβιι5. πο ρα αν. ΝΘάι6. Πηδρῖ8. ὑγοοθαϊ, φυοὰς 
Βηοάωυβ. ἂο ΤΠΘΌΪΒ 0 ΑἸοχδηᾶνο αἰρα 15. βυιβρίοδίαγ. γὰ- 
ἢὰπὶ οϑέ ἴῃ (Δ Π 10 115 Πὰν ΙοἸατὶ. » 766. -- 4 θνάισχειν Οοά. ἴὰ 
τηᾶνρ. δα  ἰοηἷ5. ΨΥ ΘοΙι.: γράφεται, καὶ ἔν τισιν πετίδος 9) 
ἀντὶ πατρίδος. ᾿ 

ΘΟΟΧΙΠΙΠΙ. Πιομηηϊᾶ : εἰς τοὺς αὐτοὺς τριακοσίους Λαχεδαι- 

μονίους τοὺς μετὰ Λεονίδου ( 510). « ΟΔ]1106 γ ΡΥ Γδοθον.. 

ἂᾷ Ηονοδοί. ΥἹΙ, 225, ἡ. 349.» Β. ὍΒΙ Ὠἰδίοτίουβ : ὁ δὲ 

χολωνός ἐστιν... ὅχου νῦν λίθινος λέων ἕστηχε ἐπὶ Λεωνίδῃ. --- 

4. Λαχεδαιμόνιον Βοἰδβοπδάϊι8 οἱ ἨθΟκθΡ5. Οοιημπιθηΐ. 

ΟΑΠΠ ποῖ. ν. 74; μῆδον καὶ λαχεδαιμονίαν Οοά.; Μήδων 

χαὶ Λακεδαιμονίων ΡΙΔ.;: Μήδων καὶ Λαχεδαιμονίας 60η͵. 

786., « ἴῃ 480 οἰδρϑῃβ ογθέ οὐ ΔΙ ΙΟὨ15 γαγιοΐδϑ.» --- ὅ ὑπ᾿ 

(ϑιροιβουρίο ἐπ᾽ ἃ Θογγθοίο "6 ) ἐμεῖο βοόστρυχον Οοά.; ἐπ᾿ 

ἐμεῖο βόστρυχον ῬΙδη. οἵ βυ]ά., ΡγΩΙΘΡ ΟΡ λαμ, Ραγ]8.,. 

βοοστρ. ΡΓωθοηΐομι ; φαρα Ρ] ΟΊ Π}18 τη0618 δπηθη δυὸ ο0- 

παίΐϊ βυμξ οὐἰεἰ : ἐμεῦ πυροδόστρυχον γοὶ διαδόστρυχον 

Βιοάτιιβ; πολυδόστρυχον γ6] πολυδοστρύχονυ ὁδοο ϑῖ08 ; ὰ 

εὐβόστρυχον ϑ0δ]ροι οἱ Τουρίιβ, « αυοά ΠδγοΒοΥ.. υἱάθίαγ : 

ΡΓΟΡδΙο { ργοθανῖ οἱ Βοιμμαγάγτβ 1, ἃ ΒΡυΠΟΚΙΟ οἵ ἃ τὴ6 ' 

τϑοδρίυμι. Ἐογβδη οἱ ἐπ᾿ ἐμοῦ χαταθόστρυχον. » 8. Οᾶρδὰ- 

Βοπι ἐμεῖο τανύτριχος. ΑἸ1ὰ ογαῖε[ο. ΜΈ ΔΕΟΙΘ ΡΓΟΡα ἢ8}1ὰ 
« ΝῸΒ ᾿ 



! ΣΣΟΒΕΡΗ͂Ν ἴον, 56 ΔΙ᾿ ὙἹΟἸ ΓΌτη ρθη «οἰ αν 
όχεον, Υἱο ἃ ἤανα, ἐμίφα, ραϊίδη5 ρα 1,δξϊποβ. Ἡΐης 

ΥἹ, δὃ 
ΒΏΘΓΘΙΩ λει ἰοδλέφαρον ἃΡ. [μιοΐδ:. ΡΓῸ ἱπηᾶρ,. ὁ. 26, 
Πανῖβ ἐδρι]ι15 ἰμ Βα ρΟΓΟ "5 οτμαίαμι. Ἐξ Βδοοθ5 
ξανθοκόμης δια! ξ, εβὲ ἰόπλοχος ἰηΐτα ΤΧ, 6ρ. 534, 

ἰρίξαν ἰοδόστρυχος ποι αἰ τί ἃ δαιθόκομος, 
᾿8}}15. Ἰοοῖβ Ἰϑοποπ ἀϊοΐαμη ἱπυθηίαβ.» 1π ἢπο θήρης 

ἡ- ) Οοά. εἔ δυϊάαβ. πᾶς Βογηδγάμβ βλοσυρὸν λῖν 
ογςς. --- 6 « Ηἴπο δυϊᾷδ5 : ταγότ᾽ ἡγεμών. ξιάγο!6- 
οἷξ τοῦ βαγοῦ. ΗεδΥ ΟΝ 5 φαϊάθπν ποπιθη βαγὸς 

᾿μλορἀτοιπιοηϊίς ἐγιναϊξ : 56 1,0}}10 Βα550 ποὴ 

:-ἰωνξανθαῖς ἀχτῖσιν. [άριη ΡΙπάὰ- 

ἕων. ΠΏΩΟ ἴῃ ἐγεοθηΐοβ 5ραγίδποβ οἵ Ατρίνοβ, αι! 

Ὁ ἄβγῸ 
πρλνμα οἰθοὶ ἰπ ἐπι δ! ἴθιι5 πο γῖβ οάγα πατη υἱξίυτη 
« Ηἴἷπο 5υϊάδϑ : θοῦρον χαὶ θούριον᾽ πηδητιχὸν νν ταχὺν, 

μιχώτατον. » Βὶ --- 3 ἐπ᾽ ἄλλῳ Φαροθβίυθ; ἐπ᾿ ἄλλον 
ς εἰ Οοὰ., Βΐο Βυρογροβίίο . --- 4 Θυρέαι ᾿Ἰδοοββίιις, 

ἐπὶ βάθια γϑγοῖβ βου ρίαν ἀρ. ΟΠ δυθεβομθη ἱπίγα 6ρ. 
»,,2: θυρέα Οοᾶ. οἱ ΡΙδη. Αἀ ᾿Ιάδπιὶ ἀγραμηθηΐαιπι Ρογέϊ- 

πδηΐ εἴϊατη θρρ. 430, 431. Βοῖ55. μῶθο Δάβευῖρβιξ θχοθρρία 
: 5680]. ΥΥ δεἰϊ.: Παυσανίας μέντοι: φησὶ δύο μὲν Ἀργείους, ἕνα 

Σπαρτιάτην. Φησὶ γὰρ (1, 32, ὶ 58) « Θυρέα χωρίον ἐστὶν 
« ἔνθα δὴ ἐμάχοντο ὑπὲρ τῆς γῆς ταύτης λογάδες ᾿Αργείων 
« πρὸς ἄνδρας Λαχεδαιμονίους ἀριθμόν τε ἴσους 

Σπαρτιάτου χαὶ δυοῖν Ἄργε! οἷν, τοῖς μὲν ἀποθανοῦσιν 
'« ἐχώσθησαν ἐνταῦθα οἱ τάφοι, τὴν δὲ χώραν οἵ Λαχεδαιμό- 

Ἂ « Αἰγινήταις ἔδοσαν ἐχπεσοῦσιν ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἐκ τῆς νήσου" 
'« τὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἐμοῦ τὴν Θυρεᾶτιν ἐρογτὸ ̓ Αργεῖοι" 
« ἀνασώσασθαι δίχη νικήσαντες.. 

ΠΌΟΧΕΥ. Τιοτωτηᾶ - εἰς τοὺς αὐτοὺς Λακχεδαίμονας. « Εαϊ- 
Ἢ Ἰοτημηᾶ. 5680}. Υεοι. δὰ υ. ὃ : 
᾿" χαὶ Μαχεδόσιν ἀ ἀντιτεταγμέ νοι, ὧν ἦν χαὶ πολυάν- 

; τῶν δι διάκο πυλῶν οὐ μαχρὰν, ὡς: Παυσανίας ἐν 
᾿Βοιωτιχοῖ- (ς. 10,4)" ἢ μᾶλλον τὸ ἐπίγραμμα. ἐπεγέγραπτο 

τοῦτο τῷ πολυανδρίῳ τῷ ἐν Χαιρωνείᾳ τῶν ἐν τῷ πρὸς Φίλιπ- 
πον ἀγῶνι ἀποθανόντων. » ΒΜ. Τάθῃν 56ηβ1 Βιοάθυ. --- 

᾿ρέ δια. ν. Λεωνίδης, ουὐα5 ορέϊμηϊ ἰδτηθη ΠΡ ἄγγελε. --- ᾿δσώιζειν πειρόμενοι. σοά. 

 ΘΟΧΙΥ͂Ι. Τιδπιμιᾶ : εἰς τοὺς ἐν Ἰσσῷ Περσῶν πεπτωχό- 
τας ἐν τῇ πρὸς ᾿Αλέξανδρον τὸν Μαχεδόνα μάχῃ. --- { προῦο- 
᾿λῇσιν ΡΊΔη. --- ἅ. « Ηἴης Θυϊάαβ : οἵμος ὁδός.» Β. 

᾿ ΘΟΧΙΥΠ. ΠμομΠ)ᾶ : 
σόντας τρισμυρίου:. Βοπρέατη Ροϑβὲ ρυρηδιῃ δὰ ΟὙυποβοο- 

"185 ρυσπαΐδπι,, « ου]μ5 υἱοίογϊς οἱογίατῃ (αἱ Πῖνὶ σον- 
ς υἱᾶτ ΧΥΧΙΠ, 11) ΖἘΠΟῸῚΪ ἴπ 856 γταρίοθαηΐξ οἵ νδηϊξαΐθ 

τᾶ οτηηΐυτη ΔΌΓΟ5 οἰεάουαηξ.» Αἀάϊξ Ρ] υἴδτοπαβ, Ὑἱΐα 

εἰνου: ὑπὸ ποιητῶν χαὶ ἰδιωτῶν ὑμνούντων τὸ ἔργον. Ὧν 
ἄλιστα διὰ στόματος: ἣν τουτὶ τὸ ἐπίγραμμα" 

τοι... 

τὸν Ῥίτον, φιλοτιμούμενον πρὸς τοὺς “Ἕλληνας, ἢ τὸν Φῶιπ- 

τον.... Διὸ καὶ ὁ Τίτος: τὰ ὑπόλοιπα τῶν πραγμάτων ἔπραττε 
δ᾽ ἑαυτὸν, ἐλάχιστα φροντίζων τῶν Αἰτωλῶν. --- 1. « Ἂ- 
αὐστοι χαὶ ἄθαπτοι : δᾶπο ᾿πποίαγατη δρ Πθίογαμι 1}- 

Ἰακίγανὶ δὰ Ἐσυνριἀϊ5 δου. 30.» Β. Βθγδγᾶ ἸομρΙββῖμηο 
ὭΡΟΓΟ ἱπβθρυ μος ἰδοῦϊπβα ἀρρατοῖ ἐχ 5 Τ᾿ ΧΧΧΥῚ, 

καὶ ἐπιλέκτους ὁμοίως" ἀποθ δὲ ἁπάντων πλὴν ἑνὸς Ω Ι - » , -᾿ ΄ 

ΚΟΛΉΜΉΛΩΝ ΜΈΨΟΝ ἐνὸς ᾿ Βοῖβ5.) μαχεσαμένους πρὸς Πέρσας ἐν Θερμοπύλαις. 

νοι, γενομένου πανϑημεί στισιν ἀγῶνος πρὸς Ἂρ φχείους, ᾿Ξ διὸ τ 
; βεθαί ᾿ ΒΟΒηοί ον. 

ΠΣ πϑραντθια, ΝΕ ΟΣ τὸ ἐρὶ ἘῸΝ ΟΡ εῖ ρῴμπο ουῆηθβ, Πελοποννήσου οοἰοτ. 

ΙΝ ΑΡΌΤ. ν" ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

φασὶ γὰρ 
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ἐρριπι ΜΙ ογαϊοροϊ ἡ ατιηι επεηὶ αἰιεοῦτις ἡ ΠΠΠϑιι5 ἢοῊἩχῖ- 
γιηι αἱ ἰσφονάία οσδα Μαςεάοπιηι οἰγσα Θυψποβεθρίια- 
ἰα5, δὲ ἀφϑοίίαίμηι ογαΐ οὴὶ Ρμϊρρο, ηεϊδὶΐ ; δῖσδ 
αὖ ἵρδο, φιδγεηπίο δἰδὶ σεογεπιοπἰαἰϊοπθηι αὐ Μασεδάο- 
πηι σοπίσηι οἱ ἱπυϊάϊαηι τερὶ, φιοα ἱπδορι 65 τε 65 
γεϊἐφι55οΐ, πιονίξιϑ.; βῖθα αὖ ἑπδίία τασίϑιι5 σαπίαίο... 
Ταηιῖι5 δδὲ ἔπ ππιὴν οδδὶδιι5, φυιῖ ρμαδδῦπ εἰγαία 
ἐγαπέ, ἐοαςεγυαίδ γασίιι5. « ΑἸοδοὶ ορρτδιητηὰ ἰσίξυγ (0Ὁ- 
βογγαΐ 746.) νἱἀθίαν δοτηροβίζα πη δηΐθαθδτη πη} 5 ἢΠ16 
δχβίγυσξιβ δβϑϑοῖ, Ουοὰ Ὑθῦοὸ ζπμη! 8 ΘΟΙΩΙΘΓ ΓΑ ὮΙ, 
τῷδ᾽ ἐπὶ τύμόδῳ, ἴος ΥΥ ἐββϑ! ησὶα5 τηοπϑῖ πο ργορτῖθ 
ἀ6 ΒΘΡΌΪΟΓΟ δοοὶρίθπάυτη 6586, 864 ἀ6 ἴρβο ΤὨθββα 
ΟΔΠΏΡΟ, ἰπ 400 οὐοἰδὶ φοπέγα ΟΥθοοΥτν ΤΠΟΓΘὰ ἱπΒΘΡῸ 
τηϑηδβοῦδηΐ. » Ουοα γε οί τη «αΐ 58η1 51 ̓ πάϊ οἷ ργόθαθὶξ 
ἤθηηο. 56 Βοπαπι [δοΐαμη. χυοὰ ΡΙαΐδγο 3 ρᾶγοάϊδτη 560- 

᾿ ΥΑΥΪΕ ΠΕ] 5. ὙΘΓΒῈΒ : ὁ μὲν γὰρ ἀντιχωμῳϑῶν, ἱπαυΐξ, τὸν 
ϑηδγαηξ. Ὑἱὰ6 δᾶ Υ. 4. --- ! βίσσα ᾿ Ἀλχαῖον τῷ ἐλεγείῳ παρέδαλλεν" 

Ἄφλοιος χαὶ ἄφυλλος, ὁδοιπόρε, τῷδ᾽ ἐπὶ νώτῳ 
᾿Αλχαίῳ σταυρὸς πήγνυται ἠλίδατο:, 

πᾶς νώτῳ ἃ ΡΙ αΐατοῦ οαϊξονῖθι5. ΑἸσθο φπθααδ γϑο ββέπηδ 
ἐϑέ γοβεξαξατη. --- 3, 4. γὙϑῦϑβ ὁχ ΡΙαἴάγοθο δαάδϊἀογαπξ 
ΒεαΟΚα5 οἵ Ἠθοκογαβ 10 Ρ. ὃ. Υἱχ ἘΠ} Ππ5 τηοιηθηΐὶ δϑβξ 
αυοὰ ορροποραΐ 786. : « Αἴ αἰξον ῃογαπὶ Ὑϑυβαῦτη, 4, 
6ϑΐ δχ δ]10 δρ᾽ σγατητηδίθ ΑἸςρὶ, ρρ. Ῥίδη. 5. » --- ὃ θοὰν 
ἐλ. ὥλετ᾽ Οοἄ. « πυΐππβ τοοΐθ ». βαί). 

ΟΟΧΗΥΊΙΗ. Πουμμᾶ : μετὰ Λεωνίδην ( Λεωνίδου 
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ποιηΐηθ. ρορίς ἃρ. Ηεογοᾶοῖ. Υ11, 128, Ὀιοάον. ΧΙ, 33, 
Αὐβεα. οὐ. ἔ. Π, γν. 380-512 Θὶπά. --- 1 τᾷδε τριαχ. 

διαχοσίαις Ὀϊοά. -- 2 5. δδῃπι Ηρτγοάοίἑ 

εἶ: τοὺς 

ΟΟΧΗΙΧ. σοά. Σιμωνίδον. δῖπ6 ποιηΐηθ Ροοϑΐξ ΔΡ. Ηοσο- 
᾿ ἀοῖ. ὙΠ, 128, Ὀιοάογαϊῃ ΧΙ, 33, Πγσαγς. ΟΥν, ἴῃ ΠΘΟΟΓ. 
ΠΡ. 163Ξ:5915, δίγταθοη. 'Χ, ἡ. 429: διτηοηϊαάϊ ἐγ δ οἴδιη 

οὗτοι ἴσως εἰσὶν οἱ ᾿ 
Οἴεογο Τυβξεα. 1, 42, δὶ ᾿ὰ γτε : 

Ὀῖς, ἤοβρδ5, ϑραγίςθ, πὸβ ἴ6 ἢΐς υἱαΐββε ἰδοθηίεϑ, 
90ηι βαποῖῖβ ραΐγι [65 3 ΟὐΞΘαΕΙΓ. 

« Ἐχϑβίδέ εἕ ἂρ. ἄσβθη. ὙΥἱ0!. νυ. 118...» 8. -ττ 1 5[6 δέϊδτη 
ιχόυγα.: ὦ ξέν᾽ ἀπάγγ. 5ΐγαρθ.: ὦ ξεῖν᾽ ἀγγέλλειν Ηδγοάοξ. 

2 ῥήμασι πειθόμενοι Οοἀ. εἴ Ηετοᾶ., « ᾳυοᾶ 1μδοράφπιο- 
πἴοσγαπη 5ουτῆοπο αἰσΐυτη εβὲ  οδίϑγὶ κείνων πειθόμενοι: νομί- 
μοῖς σοπηπηΐ ΟΥΘΟΟΓΌΙΩ τἰβὶ1 5ΟΓΡΒΟΓΘ. » Πθγηνάτι. 

᾿ Νοΐφ βρδυίαπογαπι ῥῆτραι. 

εἰς τοὺς μετὰ Φιλίππου τοῦ νεωτέρου ᾿ ΟΕΙ,. Τιϑυτηᾶ : Σιμωνίδου εἰς τοὺς αὐτού:. « Νοη ἴπ 605- 
ἄδτη 1,Θοηϊάδο το 65, 56 ἴῃ (ον ο5 4} ἴῃ Ρυσηᾶ Ξ8- 
Ἰαγηϊπία ροτίογαηξ, ἰθδίς Ρ]υΐάγοο θ6 Ηδγοᾶ. τηδ]ίση. 
α. 39, Ρ. 870, Ε [4ὰ] ἀϊπέϊεμοη αἰΐοτί 1. Ουδίξιοῦ γογββ 

Ι ΒΡαποΚῖα5 αἀάϊάϊξ οχ Ατιβίάθ Οταῖ. ΧΕΙΧ, ἢ ἢ, Ρ. 380-:- 
- δ. 9 : ὥστε χαὶ γράφεσθαι χαὶ ἄδεσθαι προτέρου: ἡ 

ΠΡ. 499. 
Ἄχλαυ- ᾿ 

(οἱ τοΐα τη ϑΡροηΪ,.) Τοῦτο ἐποίησε μὲν Ἀλχαῖο: ἐφυ- ᾿ 

Φιλίππῳ χαὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀποθανόντων ἐπιφευσά- Ϊ 
γος" λεγόμενον δὲ πολλαχοῦ καὶ ὑπὸ πολλῶν μᾶλλον ἢ ἥμα 

Ϊ 

ὶς ϑοχίο Ροϑὲ ΠΠ|ὰ5 τὸϑ σϑϑίαβ δῆηο : Αηπίϊοοσξις... ῬηδῚ 

512 Ὀιηα. ΘΑΠΠἶο6 σου Τάγοθοῦ. δὰ Ἡοτοάοί. ΕΥ͂ΝΕ 
» ἃ. ἴῃ 5680]. δὰ Ατϑα. Ραηασΐ!ι. ν. 136 (52 οἀ. 

Ἐτοϊμα. ) Βος αἰπίϊομῃοη οοθογοῖ συ 6ρ. 257. 268. -- 
1 ἀκμῆς ἕστηχκ. ΑΥϑδὲ. « θὲ Ἰοουϊξίοπα ἀχυῆς ἐπὶ ξυοοῦ 
μοὶ δὰ Ἀπροᾶ. ἔ. ΗΠ, Ρ. 199: δὰ Τβϑορηϊά. 557. Αὐδὲ 
ΕΓΔΒΙΠὰΠ Αἄδσ. 1, 1, 18: 812. δὰ Αγξθη. ἢ. 226; ΒΙοιη- 
ΠοΙά. 6]ο85. Ομοορὲ. 870; Κιοββίίησ. δὰ Τμθοοῦ, ΧΧΗ, 
δ: ἅποη. ἴῃ Ὀϊαγῖο ΟἸαϑβϑίοο ἔ. ΧΥΤΙ, Ῥ. 208. Οτορου 5 
Να:. Οταῖ. ΧΧΙΗ, Ρ. 408, 2 : ὡς ἐπὶ ξυροῦ τὰ πράγματα εἷ- 

στήχει τότε παντὶ τῷ τῶν ἙἭ δραίων γένει., Γάδπη ἴῃ σαγπηΐηϊ- 
Βι8, 1. 1,0». 26 : 

Ἐπὶ ξυροῦ βέδηχκεν ἢ σώζεσθ᾽ ἔτι 



ζ 
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τὸ σεμνὸν ἡμῶν δόγμα χαὶ σεδάσμιον, 
ἢ μηκέτ᾽ εἶναι, τῇ στάσει διαῤῥυέν. 

Ὁοηΐ, δ. ΙΧ, ορ. 475 2. ΜΙοη Ῥαγδάϊβο Ἀθοιρ. 1, 93 : 

ἢ 

᾿ 
! 

Υ6 866 Οο1" «ἰαη61) οἡ {}ν6 εἰξηιοδί Θάρα οΓ καξαγά. » δ. ' 
- 2. Ῥογρὶξ 50})0]. Αὐβι]ἃ, : ῥυσάμενοι 

δουλοσύνης" ἸΠέρσαις δὲ περὶ φρεσὶ πήματα πάντα 
ἥψαμεν, ἀργαλέης μνήματα ναυμαχίης" 

ὀστέα δ᾽ ἄμμιν ἔχε. Σαλαμίς" πατρὶς δὲ Κόρινϑος 
ἀντ᾽ εὐεργεσίης μνῆμ᾽ ἐπέθηχε τόδε. 

γοῦϑα 3 ἄμμιν ΒγαΠΟΚ. ρΡιῸ 80ρίο ἡμῖν. 6 δὶ γϑεῖα 
ΒΟΒΠοΙἀθυν 8 Η. 1δά : « Θιιῶ 5ἱ βἰηξ βιγηοη ἶβ, οὐν οΥηϊ - 
56 ΡΠ αξ., 5680}. οἵ Απἐβοϊορία αΐταααθ ἱπίο Πσὶ πϑαυϊ. 
ΝΟΡΙΒ Ἰνδθο Ἰη8η185 Ἰοαυδοῖί8 ροοία 60 βίᾳαϊα αἰϊὰ ἰηαϊσηᾶ 
νἱάδίαν, ΠΟΘ ΘΟ.8 5615. γουβίθιι5. Θ᾽ πη η ἰδ ἱηροπίατη ἃρπο- 
5085 : πὸ (υἱὰ ποιηΐηὰ ΒΘΡΌΪ Οὐ πὶ ἀδβι ἀθυθ8, ἴῃ αὐ Ραί γα 
ΒΘΡΌΠΕΙ οὐδηΐ. Ῥοιβοηδί! Β᾽ τη ἢ 18. γΟΥβι15, 405. ΥΠΟΙΟΣ 
ἱπηροηὶ 510] ραβϑ15. δϑί,, ἀουϊόδηιλ ἀϊαϊοοΐαιη ἴδγ6 Θχιθυαηξ. 
Οδἴουαπι ὁχ ΠΟΒΟῸ]8. μη η  ἀοῖ5. πο ἱροῦ [6 ΘΟ ΒΟΥ 
58ηΐ. » 5᾽ Πρ] ΠΟ ἴον ροβίξιι ἢ) ῥυσάμενοι ἀηδᾶπὶ ἐἰοαϊξ θαρ- 
ῬΙοιηθη, ἤρα 6 γᾶτῸ δι] αΐὰ οἵ Βυρρθιηθηΐα γϑοθηξία 
ϑομαξ δ ΦαΟ απ ΒΟΥ ρου αι ΒΟ Υ  ἔαβ. 

ΟΟΠῚ. Τμοπηπιὰ : εἰς τοὺς αὐτοὺς μετὰ Λεωνίδου πεσόντας. 

Τὴ ΡΊδη. δϑί ἄδηλον. --- 2 θανάτοι᾽ ΑΠΓΘηΒ., 4αδη [ΟΡ Δ ΠῚ 
ΒΘΉ ν᾽ ἢ01} τηθιἱηΐ υἱοῦ οἰ ϑᾶτη ; ῥυσάμενοι θχνάτον δ᾽ 
ΒΟΒ οἰ ἀθυνίηι5. Ηθιη 5 ΕἸ ΟΠ ΟΓα ΠῚ 5665. Ῥρϑβίπιδ ρουπιαίαΐ 
Ἐνραθιηδημ). 1)8 τηρᾷ. 50}}. ρϑηΐ. ἢ. 287. --- 3 χαθύπεοθε 
Οοᾶ., αιοὰ γΓορδρὶς Βοῖββ.;: γυϊρο χαθύπερθεν. --- 4. Οοπὶ- 
ΡῬᾶγδηΐ Ποιαίίδηα, Οα. 11, 2,.21 : 

ΨΊΓίἢ5 το δὴ 5 ἐπ 6. 115 ποτὶ 

αἰ, πσραία (οηζαΐ ἰΐου Υἱὰ, 

ΘΟΙ1]. Τιϑηλιη : εἰς τοὺς αὐτούς. Το ἄδηλον ἴῃ ΡΊΔη. 
Τηοουίαπι 8 ἴῃ ἰγΓθοθο8. ραν ἔδηο8 βου ρίμστῃ 5ἰξ, --- 1 ἐνό- 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΟΙἉ ΡΑΠΑΤΙΝῈ 

᾿ ΤΟΥ πηδγρίης Ρᾶρίηδο ἀἰγουβα Τδηι ΒΟΥ ρέαπι ορὶςῦ. οαπὶ 
Ποο Ἰοιημηδίθ. Αἀάϊέυμι : τοῦτο δισσῶς χεῖται. 50α ΔἸ} ἴῃ. 
,«Οοάϊεθ πη Θχϑβίδί. --- 1 χρῆς Οοά. --- 2 δαΐ ἐμπορίαν οὐ, 
ΒΟΒηοίάονν. 80} }0.. δὰ ξ γενεήν. 

ΟΟΠΥ. 1ϑπληᾶ : εἰς ἑτέουυς: προμάχους Θεσσαλῶν, δδη- 
᾿ Ἰοῖαβ ραΐξανὶξ ραγεἸου]ατὴ 6586 οἱ οσο αυδη Δ ΒΟ ν 5 ἐπ θοφ, 
᾿ ΒΟΥ ρβὶΓ αι ἴῃ Ραρηα Μαγαϊμοηΐα οοομθαθγδηΐ, ἰοβία Ὑἱΐω 
᾿ Ἔβ0Β. δοιίρίονο : κατὰ δ᾽ ἐνίους (Δ 5ΟΠ.Ύ] 5 ἰπ 5] οΠᾶτὴ δὰ 
ἨΪΘΡΟΠΘ ΠῚ 86 Οο 551) ἐν τῷ εἰς τοὺς ἐν Μαραθῶνι τεθνηχότας 
ἐλεγείῳ ἡσσηθεὶς Σιμωνίδῃ. 564 δᾷ Ο55αηι Ρουϊθραηξ 408 
Ροοία οθἰθθναξ. ὕπᾶ6 οἹοββαίου Θεσσαλοὺς Ἰοααϊαν, ποααθ. 
ἰδιηθὴ ὁοηβίδί «ιν Ραφη αἰόδίιν οἱ σὰ0 θροῦο Ρὰ- 
δηδία, --- 1 μενεγχέας Οοά. --- 3 ζωὸν ΡΊδι.: " ζωὸν ΒΌΡ6-, 
Ῥοβὶίο οἱ 'Οσοά. 

ΟΟΠΥῚ. ᾿μϑπιμιὰ : εἰς τοὺς ᾿Ερετριεῖς τοὺς ἐν ᾿Εχθατάνοις. 
χειμένους. 51η6 ροθίς ποηνΐηδ δον ΡΠ] οβίν. ΥἹΈ. ΑΡο}}. 1," 
24. τ « Οοηἴ. 6Ρ. 259. ΘΔ]}Πο6 το ϊαϊξ Τιάνοθον. δὰ Ηρτο-. 
ἀοί. ΥἹ, πῃ. 206. » Β. Τῃ ΡΥΐπο Β6110 Ῥουβίοο αἴ ῖ5., ψαῦπι, 
ἘΌΒΡώδιη οΘρ ββοῖ,, τη] 608. οαρέϊνοβ ἴῃ Ῥογβίδην δὰ τόοβθιη, 
τηἰϑίξ, ἀυ λ5. 1 Υ α8. Υἱξέθ 5668. ἀϑδίσῃηανι! ἴῃ τϑρίοπθ. 
Οἰββία τ ν. Ἡδιοάοί. ΥἹ, 119 οἱ ΡΒΠΟβίν, 1. ο. ΤΙ ΠῸΒ. 58] 
βουρίσμηι. δέ Θρ᾿ σγδηληᾶ ποϑέλα μη, ΠΟ 88 {18 ἀρραγθί {ιο- 
τη ἴῃ τηθᾶϊο Εοθαίδηδο ἀργὸ βΘρῸΪ ἑ 6586 ἀἰοδηΐαγ, 
ἀυσηὶ Ἐοθαΐδηα ἃ γορίοηρ Οἰβϑία δι ιβίβααθ (ὁρ. 359) 5αζ5. 
Ἰοηρο ἰηίθυνυδ!!ο δἰ ἀἰβϑίία. ΝΙβὶ ἰρίξαν 4111 Ἐγοίνθηβίασα 
ΡΙΌΡΟ 5.88, 4}}} ἢ) ἄστο Ἐοθδίδηο οο]οοδεϊ βαπξ, Ἐοθαίδηδ 

ΟΡιὸ Μραάϊΐα, ᾿ὲθο ῬγῸ Ὁπίνουβο ῬΟΥΒΆΓ πὶ ̓πηρουΐο ἀἰοία νἱ- 
᾿ ἀδεὶ ἀθθεί. ὕ7ας. --- 1 βαθύῤῥοον οἶδμα πλέοντες ἃρ. ΡΙ ἷ- 

: σάτῳ. » Μδοῖδε. Οοάοχ Αηΐῃ. χείμεθα ἐν μι. δδοοθβίιβ σοη- 
᾿ΠΙαρθαΐ κείμεθα μεσσατίῳ. 

πλιον ΟΔβδΌΡΟηι5 οἵ 98 6., αὶ ΘΟΠραγδΐ Δ᾽ θυ 5. Απέρδέν! Ὁ 
γΘΡὰ, ΟΡ. 493, 4 : (ΡγῸ ραίγ!) ἀΐδαν ἄλχιμον εἱλόμεθα. 
Οοά. οἱ ΡῬΙὰη. ἐνύπνιον, φυοα ποιὸ ΘΧρ!ϊουϊξ, ἰδοϊία γθᾶα- Ὁ 
οοθαΐ Βοίβ8. [ἡ {πὸ ἅτερ ἄλλο: Οοά., ἅπερ ἄλλοι ΡΙΔη. 344- 
ΟΟΡΒἴ15 ἄλλος βού γαραΐ, « βιθαιπαϊίο τις. » --- 3. Προίθ 
ΘΧΡΠ οὐ 7180.: »γῸ υἱγίιο, χιρξαὴν ρισηαη θα ργ 5 {6- 

Ἰοϑίγ., υἱ πανία) 2) Ἐτοίν Θηϑί τη βθραϊοῦο ἱπβογρέστη, 
αἰεἰξ, ἐπὶ ναυτῶν τε καὶ ναυχλήρων σήματι. --- 2 χείμεθ᾽ ἐνὶ 
ΡῬΙδη. οἵ ῬἘΠ., ουλα8 « φοἄ. ῬαΑγ5. 1696 χείμεθ᾽ ἐνίμμεσ-. 

ΟΟΕΥ͂ΙΙ. Τιϑιημηᾶ : ἄδηλον, εἰς τοὺς ᾿Αθηναίων (5ῖνο Ἀθη- 
ναίους, ἱποργξαμη) προμάχους. δὲηιοη ἰὴ {Υἰν} 5680]. Αὐῖ-᾿ 
5[|415.,. « δρᾷ 4ιθὶ δχϑβίαΐ θἷβ, ρ. 136 οἵ 165 ἔ. ΠῚ ρᾶ. 
Ὀίηά.; Ρυΐογα ΙθθΟ οαπὶ δουλοσύνην, αὐ ΡΙδηάδα, φαοᾶ, 
Ρυΐα]: Οὐ οὶβ βου ρίαγα; δουλοσύναν. » 18. Βἰπηοηϊἀοἷ5 ἰη-, 

᾿ ΒΟΡΠΘΓΙηΐ Βοῃηρίἀθνη. οἱ Βορρι., αὐΐ Ρ. 902 : « ἘοΥ- 

γι, αι οηι οἱ φἰογίαηι ναοί βιυνυΐ, μΥθαηΐο 5 μδοἴοτο Σ Ἂ ᾿ , 
Σ 7 Ρ ..3, ὅ, τοῖς μὲν λοιποῖς: ἐστιν “Ἕλλησι μνῆμα χοινὸν, Ααχεδαι-, 

᾿ μονίοις δὲ χαὶ ᾿Αθηναίοις ἰδίᾳ τέ εἰσιν οἱ τάφοι καὶ ἐλεγεῖά, 
᾿ ἐστι Σιμωνίδου γεγραμμένα ἐπ᾽ αὐτοῖς. » --- Ἴ ἐξελάσαντες 

ἃ}. θη ἢ. 973. Ὑἱὰ6 ΤῊ65. ν, ᾿Αρετή. 

ΟΟΠΗΠ. Τιϑιιηὰ : εἰς τοὺς αὐτούς. 5΄η6 ποιηΐηρ ἃ οἴου 5 
ἴῃ ΡΙδη., οὶ πομΐη6 ΒΒ ΔΡΡΟΙΪ 5680}. ΑΥΙΒ 115. ἴῃ Ρἃ- 
παίῃ. ᾿. 88 οἱ 357 Εγοιηη. (Ρ. 1585 Ὠἰπά.). --- 1 ἀρετῆς 
Οοά. βυρογροβίίο ἅ. --- 8 σπεύσαντες ᾿Ιδ6 1 ἀηι8. 5680].:; 
ἐλευθερίην 418; ἐλευθερίαν ἄπο, Οοά. οἵ ΡΊδη.; παραθεῖ- 
ναι ὉΠῈ8 5610], ---  ἀγηράντῳ Ρ]δη.: ἀγηράτῳ Οοά,, ἰπΐον 
αυοᾷ οἱ ἁκηοάτῳ νϑτὶδηΐ ΠΥ 560}0]. 

ΟΟΙΗΨ. Τιοιημηᾶ : εἰς τοὺς ᾿Αθηναίων προμάχους. « Ἐρὶ- 
ϑτϑιημηἃ Θρτοοῖθ ἀυδάγδη8 ἴῃ Θαυ1 68 ΑἸ ΠΘηΐΘη 5685, «αἱ ἰηΐ- 
Ἰΐο 6}}} ῬοΙορομῃηῃθβίδοῖ, χασῃι Ρ]οτίψαθ αγῶοὶ ἱπ Αἰμ6- 
ὨΙΘΉ868 ΘΟΟΟΥΪ οββθηΐ, μαίνῃ ἃ ῬΘΙΟρΟΠΘβἰου τ ἱπ αν 15 
ἀοίδηάοθαηΐ. Θυδῦα ἃ ροθΐὰ 60 Ῥγοδοίαμη 6586 μθααϊ Ἧ 
αὖ τροΐθ ορβουνανυϊ 98 0008. Νβὸ ΤὈγτηἃ δριργδιηπηδί 8. 5ὶ- 
τηοηϊάθἃ. Ἑογία886 ἀἰοπηΐαν ΐ Αἰ μΘηΐθηβ68, αὶ πα ΑΥ- 
ΘΒ’ ἀδηητι8. ὈΥΪ ΠΟ ᾿β[αἐϊ τη ἃηηῸ Π6}}} ἴπ Αἰξίοδτα ἐριιιρίββοί, 

νους, Τῆπο. Π, 19.» δου ἰθιυΐη. μ. 324. --- 4 Ελλήνων 

ἴαβ856 ἴῃ 1105 ἀυὶ Ρ]αίεο 8 οοοἰἀογαηΐ ; δὶ, υὐ᾽ Ραιβδη. ΓΧ, Ε 

ὉΠῈ185. (04. 56Π0]. --- 2 ἀργαλέαν Βομηρίάονν, ἘΔοραΐαν δου-, 
λοσύναν. Ὶ 

ΟΟΠΝΊΗ. Τιϑι πὰ : εἰς τοὺς μετὰ Κίμωνος ἐν 1ὐρυμέδοντι. 
ἀριστεύσαντας. « ΞΟΠ ηοἰἀθννίμι8 Πο6 6Ρ. οἱ φιοα βοαυϊξιν, 
ἢ. 448, ἃ 5᾽τηοηϊθ Δ0} υἀϊοαΐ, φαϊρρα χαὶϊ ποθὴ ροΐιονῖ! υἱ-᾿ 
οἴου 5 81 ἘὈΡγτηθἀοηΐθηη γϑρογίαϊδϑ ΘΟ θΌγαγα : ἂ υἱᾶθ 
Κνύρογιμη Η δέου, δίννα. Ρ. 53 οἵ δά βθ44.» δογσῖ.. 
Ρ- 904. --- 1 εὐρυμέδοντι ΡΙδη.; ἀγλαὰν Οοἅ. οἱ ἥδην δαροῖ-. 
Ροβίίο α. --- 4 αἰχμηταῖς Οοα. 5 

Ἰθγο ῦὰν 

ΟΟἸΩΧ. 1ιΘμημηᾶ : εἰς τοὺς Εὐδοεῖς τοὺς ἐν Σούσοις τελευ-᾿ 
τήσαντας. ἴῃ Ρ]δη. ἄδηλον 6δ8ΐ. Ὀίου. [..ὄ {Π|383΄: φασὶ δὲ χαὶ 

᾿ τὸ εἰς τοὺς Ἐρετριέας τοὺς σαγηνευθέντας αὐτοῦ ( Ρ]αίοῃ 5). 
᾿ εἶναι" Εὐ6. χτλ. ΥΙ46 δᾷ 6ρ. 2506. « ΘΔΠΠ|66 τοααϊαϊ! Τ1ν-᾿ 

ὉΘΟΟαο πηΐ ἴῃ ᾿πί δ! οἱ ρυρηᾶ περὶ τοὺς Ῥεΐτους χαλουμέ- Ὁ 

ΒΟΒηρίάονν. ριῸ οαϊίο Ἑλλάνων. 1ῃη πα Οοᾶ. μαχόμενοι; ᾿ 
ἴῃ τηᾶγρ. : γρ. μαρνάμενοι, αἱ ΡΊδΔη. 

. ΟΟἸΗΥ “᾿ Τιϑιημηβ : εἷς Βρόταχον, Σιμωνίδον, Ιῃ 8106- 

ομον. δᾷ Ἠογοδοί, ΥἹ, η. 206. » 8. --- 1 Εὐθδοέων ϑε!ά., 
ν. Ἱππίας. Ποϊπάθ ἦμεν Ὀίοσ. --- 2 τόσσον Ὀΐοσς. Ν᾿ 

ΟΟΤ,Χ. Πμοπιπηὰ : εἴς τινα ἐν εὐδαιμονίᾳ πολλῇ τελεντήσαντα,, 
᾿Ρίδη. Καρφυλίδου. « Μυϊΐᾶ ἴῃ Ποὺ 6Ρ. σΟμδρίγαηΐ οαπτὰ 118. 
ἀυῶ ἀρ 9. ΜΘΙθ]]) [δἰ Ἰεἰξαΐο παυγδηΐ Υ 6]]οἴ8 1, 11 οἵ γα ]οῦ,. 

᾿ 



᾿ 4υοιηίπι ἱηίϊξαἴτατη ᾿ξογ οοπῇοοτεῖ. » 

Ῥοβίίαμη νυ Δετὶ ἀεβοῖ. --- 1. 5: πη 6γ Ἐπηΐα5 ποῖ! τεγϑίδαϑ - 

ΠΟ Νδπιο πιο Ἰδοτίπιϊς ἀθοογοῖ, πὸ Ταπετὰ δεῖα 
᾿ ΡΒαχίῖτ., 

ἊΣ σὐνεμτησπι Βυδοϊϊουτα, μ- μύδον Ὁ παριὼν τὸ μνῆμά 
ΟΒου, ὦ παροδῖτα. » «7α(. --- ὃ ἐνὶ χοίμισα ἐγαδίτα ΠΟ ΠΠΘρ. 
δὰ Οτοί. Ρ. 236. με 

ο΄ ΘΟΙΧΙ. Πρηπιᾶ : εἰς Βιάνορα ἔμπροσθεν τῆς μητρὸς τελευ- 
φῆρφυνα. - 2 ἣ τέχοι εἰ μέλλει ΗἩΘΟΚοΓαΞ : μὴ τέχοι εἰ μέλ- 
λοι Οοά. δ ΡΙδη. ΑἸϊογαπ οοηἸδεΐαγαβ Ἶᾶπῃ Πἰσδέ οτηϊ 6 γο. 
5 πη] ὁχ Γιδιϊπᾶ Απίμοϊορία οΟἸ]ορῖς 186. δὰ Απαϊοοξ. ἴ. ὙἹΙ, 
" 108. --- 3 σᾶμα Οοά. 

ΘΌΕΧΠ. Τϑιημηδ : Θ. βουχολιχοῦ εἰς Γλαύχην κόρην, 
(χάρην ἑταῖραν Οοὰ.) οὖσαν. « Νοη ἰηϊατία Μεοὶπο- 

ων 184 δος 6ρ. δχϊιβ μαθυϊξ εἴ ΤΗθοον τ θογίαΐθ 
ἐπαϊρηστη. ΑΒ αἰΐογα εἰρρὶ ραγίε ἰογίαββε ἱπβογίρέιο ρία- 
Τυπι Ἰοσοθαΐαγ γθγβαιηὶ, 40 ΒΟ. ἀπὸ ἀϊδέϊοϊο υἱαΐογος 

Ῥοοσία. » Ηδολοῦ. 1, ν. 104. Αἤγθηβ. ἰηΐον ἀπθία. 
τ 1 αὐδήσες Οοὰ,, ΒΌΡΘΓΡΟΚΙΐΟο εἰ. 780 005. οοη]. 

γράμμα:;... αὐτῷ ; ΑἤγεΠ5. αὐδήσαις, Ξ6α δάᾷᾶϊξ: "Ἢ 

. Θυρβι ατὶ. 
᾿ἰμαιομαν, 

8 ἀνέγχυος Οο. « σοπηιηνίξογαΐ πανϊσίατη Νοίο,, 400 τεπίο 
᾿ δ πιδγῖ πιραϊξογτθμθο πΌ]]ὰ5 ρογίοα]οβίου; Υ. Ηογαδΐ. 1, οἄ. 
38, 21 54. Ηἴο ἰοτηροϑβίαβ. ογΐα δυτη εοἠέδιϊί, ἐπέδησεν, 

β ΠΟ πυρναρμαα κρετμμα Ρ. 259 οἵ Βεογρκίαβ : ἔκλυσεν σοά.: ΝΜ 
᾿ ἀπέχλυσεν οἴϊατηβὶ ᾿ος 5688 ἀἰςοΓθίΌΓ, ἱπᾶϊ 

ἘΘΕΆΣΕΥΙ 1ιϑιηγηᾶ : εἰς Κλεήνορα. Ουΐθυ5 Ξἰδέϊτη 5Ὲ}]}- 
: εἰς τὸν αὐτὸν χλε ( ΘοΙηροπαϊο). Εχ δύγογθ ροΐϊϊῃιβ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ Υἢ] ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

Μᾶχ. ΥἹΙ, 1, 1; τηϊπἰ πη ἔδηηθη ἱπ ΠῸΠΟ ὙΪΓΌΓῚ 6556 ΘΟ ΠῚ- 

ἀλη 

χτερείζω ᾿, « 46 40ἃ ἴοτιπα δὲ ἴρβα “θῖῖο. Δα τὰ ᾧχτί- 
σατε. » Ηδοϊ. Ῥοβῖ θάπτετε ρυώϑβθηξὶ Ἰοοὰξ οϑξ, δἴψαβ 
οἰχτίρω ἰοκίαϊαν ΟΠ ΤΟΡοΞΕιΙ5. 

ΟΟΕΧΥΠΠ. [μομημᾶ : εἰς ναυγγὸν ὃν εὑρών τις ἐξέδυσεν 

ἱματίων. --- { ὃν ἡ χτείνασα Ρίδῃ. οἴ εοαἂ. ῬαγῖΞ. 2720 
(Ά5.}), )ξ ποὴ 6556 Ρ]δηπτ δογγθοοποιῃ ρρᾶγθαΐ ; 5οα 
ὙΘΓΌΓΙΩ 6536 οἱ Οοαϊοἰβ οἰχτείρασα « ἱπυΐδυτη δ {ΓΙ Ο] Τὴ », 
ΤΩΪΐτη6 δϑϑθηΐοῦ ϑοιμηοίἀθυνίπο. Οὐοᾶ παυΐγασιιβ σΌΓΩ 
γαβία ἰη ξέι5 οἰθοΐαβ ογαξ. ἰᾷ, υξ ἃ ρμορίαᾳ,, τη βου οογαϊο 
οἵ τευθγεπξςθ τηδγὶβ ἐγ ναϊΐξαγ. ΡΙαη. θάλαττα, ργϑίον δᾶ. 
ΡεΪπείρεμη. -- 2. Αἀϊοοϊϊνϊ πυμάτου 56 η5805 Θχ γυμνῶσαι 
Ρεπάεσξ : υὑὐ οοἴογὶβ ΒΟ. οτηπίθαβ πυᾶατογαξ, ἰΐὰ δἔϊδτη 
γοβίθ εὐέέητα ποϊθθαξ. Απέρ 9 δοοθβίυτω Ρ]6 πη αἰξέϊησαθθα- 
ἴ ρΡοϑβί ἠδέσατο. --- 3 ἀταρδήταις Β5. --- ὅ χεῖνό χεν ἐνδ. 
Οοὰ., Ἀ5.: χεῖνο μὲν ἐνδ. Ρίδη., φαοᾶ ορξϊπηθ. ομηθπάανῖξ 
Βοδηοίἀθυνίηιϊβ οἵ οχ 5. ροβυϊξ εἰς Ἀ. Μαῖρ εοΐοσὶ οδἕ 
οἀά. εἰν Α. Ὑδγάτη βου ρίαγαπη ἴάτὰ τοί τοαϊαϊξ. --- 
6 ῥάχος Οοά., ευἱ Ξυρογβουρίμχα : γρ. φάρος, ααοα Βαθδηξ 
Ἀ5. εἔ Ρίδη. 

: ἐπιτύμδιον ΟΟΘΕΧΙΧ. Ποτημηᾶ : εἰς ἕτερον νανηγόν. Β5. 
᾿ εἷς νανηγόν. « Ναυΐγαρὶ ἴῃ ΠΠογΘ 5ϑρυ εἰ σγουρὰ δα παυξα5 

αὲ υἱάοῖατ, οἱ ὀοτταρίαπι δρίατάιηππ. ἜΣ ᾽ : Ἶ : ἜΤ ποη Ροββ6 υἱάθέιγ φυΐη Οἰδιιοα εἰ παγαᾶα εἱὲ Ῥγοροτῖο, χὰϊ Ρφτὶ δα ΐγασὶ ΘΟΓΡῸΒ. ἴῃ Πἰϊἴοτα σα]ξ 56 ρ6- 
Ομΐα οἔ μοί ἐυ!ῖβ, ἃ ἴρϑο τηθιηογαΐα Ὁ 

ἣν, 3. ἀϑὶ Υ. 56}0]. ΟἸοβεβδίογοπι [ 500 ἀἰχῖββο ἑταί- ᾿ 

ΡΓίθγυθῃθηΐοβ. Ηος ἰογίαββο αἰβίϊομῃοπ οδυθιβαθαΐαν 

Ἰἰγὶ ΠῚ, εἱ. 5, 39 

τι χυοίες Ρᾳῖ ἐγδηβδὶξ πδαΐδ βοθρυϊογατη 
Ὁϊοδί : Εἴ δυάδοὶ ἴὰ {ἰΠῚῸΓ 6556 ροίθβ5. » 

3 ᾿ ας. --α 2 σῶμα Ἀ5. 
ὉΠ] ΘΟΚΝΧΠΙΙ. 1διημὴᾶ : εἰς Κλεανορίδην ναυαγήσαντα. --- ᾿ 

: 2 θαρσήσαντι Οο. Νότου λαίλαπι ΒοπΙΘΓΙΟΌ πη Π. Δ, 306. -- 

μα ΘΧ δηξχαδ ποίΐδίϊομα ποιηθη ργοίδοξυγη Ραΐδ. γα]. 
ἩΘΟΚΘΓῸΒ 1, Ρ. 103 ἴῃ οἰυβάδπι εἰρρὶ Ἰδΐθγ ᾿ 

πο δου νσνυις ΕΥὰ 

᾿ 
Ψ- ; 

8264. -- Ἰ οἵ δ᾽ σοὰ. 

 ΟΘΟΘΚΧΥΠ. Ποιυπηᾶ : εἰς ἕτερον ναυηγὸν Νιχήτην ὄνομα. --- 
᾿ς ῬΆἄνευθεν ΡΙδη. --- 2 ναυηγῷ τλήμον: ΒΓαποΟΚΙα5 οὗ ΗΘΟΚΘΟΓΙΒ, 
4 υ88ϊ γ6ΓῸ ΓΑΓΙΙΠῚ 518 δρ μία δ Βοιηϊηῖθαβ δ ΤῸ5 ἴρβο- 
 ΤΌΠῚ ἰγδηϑίογγὶ. --- 3 αὕτως Οοά. --- 4 5ὶς (οα.: οἰχτείρετε 
Ρίη. 786. οοτϊηραγδῖ 4}10] Ἰοοΐα ἐρίσας, δανίσας ῬΓῸ ἐρείσας, 

- ΒΟΔ σοῦ οἵ ΒΓΌΠΟΝ. ἐχτέρετε (ἃ χτερέω, 1. 4. 

᾿ δάγογϑο ᾿πβου]ρέυτη βαΐδδθ ορίρτ. 266 5Ξίδίαυϊξ, ροβέ ἐξα] τὰ, 
Οἴπ ΑΥ̓́ΕΓΞΟ δυΐεοπη ἰδίογε ποβίγα αἰβέϊομα ἄιιο. Ναυΐταστις 
᾿ μανίρδηίε5 ΔΠΙΟ΄ΟΪ ΌΓ. -- 1 ὃν δ᾽ ΗΘΟΚΟΓαΒ ; Ἰροθαίυγ ἣν δ΄. 
᾿Ρίδῃ. ἀΐτης. --- 2 λιμέσι Ρ]Δη. 

ΟΟΈΧΥ͂. Πιοπητηδ : εἰς ἕτερον νανηγόν. --- (. « Ηἰδίυτη Ράτιδᾶ 
τοαᾶϊξ ὀχουβδίίθιη, ψφαδτηνῖβ ἴδε! οοΥγῖσὰβ ν. τ. εἰμ᾽" ὁ δ᾽ 

᾿ ἐναντίον.» ὕας. Ουἱ εοτηραγαΐ ἢφς Ροέτοπη!! : ΛΌη δοῖα ὨΔΟΥ- 
ἑαϊίδις πιατία απο βάθηι ργαείαπέ : ἐἰϊυιγα, δεϊϊαπίεδηα 
ἀγηϊα ἀεοϊρέμπέ; εἰ αἰὲς υοία τοαάδηΐθηι ροπαίιηι 
δογη, ταῖπα 56ρεῖϊέ; εἰ 6 υεπιίσιῖο ἰαρβιιδ ργορεγαη- 
ἕδηι Ξρὶγιξιηι δαοιι5εὶξ; εἶδ αὐἱάμηι εἰγαπσιίαυὶϊξ, 
Ἵ αδείϊπεπέεην [Γυσαϊίαϑ5. δὲ θεπ6 οσαἰοσιζιην ρόπαξ, εἰϑὲ- 
Ἷ ψιιδ παιζγασίνηι 651. 

ΟΟΧΕΥ͂Ι. Τριηπᾶ : εἰς ναυηγὸν Διοχλέα. Οοηΐ. 84 6ρ. 

ΑΝΤΒΟΙΟΟΙΆ. "ν 

ΟΟΙΧΧ. 1ομημηᾶ : εἰς τοὺ: ἀπὸ Σπάρτης ναυαγήσαντας. 
Πγυτη Ἰοσίἐον ᾿ηΐγα ροϑέ δρ. 650, οὕτῃ πος Ἰοιητηδΐο : Σ - 
“εἰς ναυηγούς τινας ἐν Τυῤῥηνίᾳ ναναγήσαντας. « ὕδιὶ [ηϊ- 
ἔϊαπη οϑὲ : Τούσδ᾽ ἀπὸ Τυῤῥηνῶν. ὕπάδ ἴῃ Ἰδτητηδΐο 5ενῖ- 
Ῥεπάσυμ ἐχ Τυῤῥηνίας.» Β. « Ηος 5ϊ γόγθ ἰορίξιγ, δυΐξ 
Ργᾶς ἀδεϊπηδηι ἃ ΤΥ ΘηΪ5. ἱ. 6. Εἰγαβοῖβ, γορογίδἔδιη 
εἔ ἃ υἱεΐογο ἀθαϊεοδΐίδπη μορία ἀϊοῖϊξ, δὺυξ Εΐγυβοοβ, «αὶ 
{μοβδῦγοβ 805 ΠοΙρΡ 5 μαΡοθαηΐ, υἱεΐογοβ ἀθοίτηδπι ἄθῸ 
ἀδάϊοδβϑο. ΝῸ5 ἔγγδηποβ ϑ᾽ουϊοβ, ροβέ ἀδυϊοίοβ. Εξγιβοοβ 
δἰϊοβᾷυθ Βάγθαγοβ,, ἀχροθινίοις ὨΘΙΡΠΟΒ ΤηΪ5515 Πεθο ἰηβοσῦῖ- 
Ῥ5ῖ556 δοῃ)οίγηαβ ; οοηΐ. ΥἹ, 6ρ. 214.» δεμποίαειρσίπιι5 
Ρ. 163, σαὶ ρΡοδέγοιηδ ἱτηργαάοηεὶ Θχοϊἀθυιηΐξ. --- 1 ἀχροθήντα 

σοά. πἴτοααο Ἰοοο ; φοῖδ᾽ ἀγαγόντας Πῖς, ΔΙἔΘΓΌτμη Αἰ ΘΓ ΙθοῸ 
εἴ ἂρ. ΡΊδη. --- 2 μία ναῦς Ρ]ᾶη. οἱ (οἄ. «ἰΐογο Ἰοοο ; ἕν 
σχάφος ἐχτ᾽. ΡΊδη. εἴ σοά. πος Ἰοζο. 

ΟΟΘΙΧΧΙ. Τϑιηπᾶ : εἰς Σόπολιν (516) υἱὸν Διοχλείδου: 
(519). Ηος 6ρ. Ηθοκϑιιβ ἴῃ πάχη ΘΟ Ϊηχὶξ οαμ 6ρΡ. 496, 
δὶ νυ. δηπηοίδία. --- 3 ἀντὶ δὲ χείνου ΜΕΙΠΕΚ. --- 4 σᾶμα 
Οοά. οἱ ΡΊδη., δοῦν. ΒΓΌΠΕΚ. 

ΟΟΠΧΧΙΙ. [ϑιημᾶ : εἰς ναυηγὸν Αύχον, Νάξιον ἔμπορον. 
---- ει θάνεν (οά. -- 3 ἔπλεεν (σά. --- 4. « Ἄλλως, 1. 6. εἰς 
χενόν. ΝΙΏΠ Πῖβϑὶ ΠΟΘ η Ὑδηιπὶ ΠᾶΠ6Ὸ 5ΘρΡΌΪΟΓΙ, αυῦτη 
τηογἔέπτ ἱπίγα 6 ΠΟ ΓΘΟΘΡΟΓΙΠη. --- ὅ. Ης ἴῃ Οοαϊοα 
πουαπι δρίσταιημηᾶ ἱποῖρίξ, οαπα Ἰδιητηδΐθ : ἄδηλον, εἰς 
νανηγόν᾽ θαυμάσιον. --- ὃ. 515 6Ρ. 502 : ΝΙοασογάτη Ἐρίφων 
ὥλεσε πανδυσίη (δὶ εοπῖ. ποΐ.). Υἱάς Αγαΐατη ῬΉΦΡη. 
58 οἵ 56}0].; ᾿πίγὰ δρ. 640.» ὕΧας. 

ΘΟΙΠΧΧΙΠΙ. 1οτηπιᾶ : εἰς Κάλλαισχρον ναυηγόν. --- 1. 510 
Ηοτγαΐ. σδγηι. ΠῚ, οὔ. 17, 11 : αἀδηιίδδα ἱδηιροδίας αὖ 
Ευτο. --- ἃ καὶ ροβί νὺξ οἵα. Οοά., φυὶ ἀοῖηαδ πανσυδίης, 
ΒΙΡΕΓροξίίο γρ. δυσίης. --- 8. Οὐΐοπὶβ οσοδϑαμα ἰοιηροβίαΐοβ 

οδοτηϊαπΐαγ ; Υ. ΑΡοΙ!. ΒΒ.1, 1202, ἱπέϊ. δά Ηογαΐ. Οἀ. 1, 

48, 19. ---ά πλέων Οοᾶ., ΒυΡΘΟΓΡΟΒΙΐΟ : γρ. θέων, υἕ ΡΙδΔ!. --- 

5, Ῥτοροτί. 1Π, οἷ. 5, 8 : Νουα ἰοπσίπιιῖς ρίδεῖδιι5 Ἔ5οα 

29 



ἀὸο 

παίαϊ, 6 παυΐναρο. Οοα, χύρμα. --- ὁ οἴχευμαι Οοά.: οἵ- 

χημαι ΡΊΔη., ἃ Μοίποικ. γσθοθρίαηι; οἰχεῦμαι γυϊρο. Βοϊηάο 
Οοά. ὕπεστι, ΒαροΡροβίίο ἔ, 

ΘΟΟΙΧΧΙΨ. Τιριητηᾶ : εἰς Τιμοχλέα νανηγόν. ΟογἹηυϊῖ, αἱ 
ἃ. Οτοΐ., σοοχ 4110]. Οομοίδρ ἴαπι ἸΟΧαΪαΥ. ---ἴ. « Ὑο66 
χηρύσσω τοϑρίοὶ νἱἀοίαν δὰ οοηϑυδίιπαϊηθηι πομληὰ θο- 
γαπιὶ 4αἱ δυϊαρογδηΐ Ρ6᾽ ῬγΓΘΘΟΠΘ πὶ ΘαἸοΘηαϊ. 5᾽Π}}} ἔδαθ 

ποπῖθῃ ἀοίαποί ῥγοοϊδηηδί εἴρρα8, δι πη] οἰγοιπηβρθοίαϊ δῃ 
ΔΙΙΟα ὶ πϑυγασὶ ΘΟΥΡῸ5 ἀρρᾶγοδί. » 760. --α ἃ σχεπτομενος 
(5ϊπ6 8ο6,}, βιροιροβίίο ἡ, Οοά. --- 4 τορωθὲν, βυρθΓρο- 
βἰἴο εν, (οἂ.; τυπωθὲν ΡΙδη. 

ΘΟΟΙΧΧΥ. Πρτ τᾶ : εἰς Ἀστυδάμαυτα, υἱὸν Δάμιδος νανη- 

γόν. ΡΙαπ. Γαιτουλλιχοῦ, 6. Ὀγίηο. Γετουλίον. --- 1 ἁ πέλοπος 

νάσος Οοἅ., 5 ρογβουρίαπι γρ. πόννασος τηᾶητι ΤΟΟΘΠΕΟΓΟ: 
ἅ πελοπόγνησος ΡΊΔη. [πὰ ἔπ χρῆτα Οοἄά. --- 2. « Μάλεον, 

Μαϊοιηι 7ισιην, Ῥἰθσιθησαθ Μαλέα ἃυξ Μάλεια ἄχρα, 
δὶ ἱπρυϊπηῖθ Ρουου]οβὰ πᾶυϊρδίο; Υ. Θάγββ. Γ, 287: 
Ι, 80. Ιπη6 ΡγογοΓΡί απ : 

Μαλέαν δὲ κάμψας ἐπιλάθον τῶν οἴχαδε. 

ϑωυα Μαΐοα Ῥτοροῦξ, Π1, οἱ. 19, 8.» Ψας. --- 3 χυδω- 

οασπὰ δοιπηῖηθ οχίυ! Θευ]οὰβ : ΝΟη τηΐγατη, [4}}ὰχ ΤηῸ- 
πυτηθηΐαχη οοηϑρίοὶ ἀρ Ογθίθηβθϑ, δὶ ἰρϑῖιβ δου 8 πηοη- ᾿ 
βίγοίαν βδρυ!οσαμι. Νοία ΟΠ τη ΔΟῊΪ Πώθοο, Ψον. 8 : 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται" καὶ γὰρ τάφον, ὦ ἄνα, σεῖο 

Κρῆτες ἐτεχτήναντο, σὺ δ᾽ οὐ θάνες. 

Ἐοάριῃ δουπῖπθ Πποδηὰ8 ὙΠ, 871 : 

Αἴ οὐ Ἐβυρίαβ Ῥοραϊο [οΥγἴαϑδϑθ Πθ ρου 

Τὰπι πιομᾶαχ Μασηὶ τὰπι!ο ἀαλπη Ογοΐα ΤΟΠΔΏ 8.» 

7αο. ἴῃ Οοᾶ. δἀβουρίαπι : ὡραῖον, οἵ ἴῃ ΤῊΔΓΡ." περὶ τῶν 

Κρήτων θαύμαστον (510). 

ΘΟΟἸΧΧΥΙ. Πρ : εἰς ναυαγὸν ὃν ἁλιεῖς ἐξαγαγόντες 

ἔθαψαν. --- 1 σιγηνείς [510] Οοἄ. --- 2 πολυχλαύτου ἀδ σοη]. 

ἈΝΤΗΟΙΘΟΘΙΜ ΡΑΤΑΤΙΝῈ 

τίν 51} δοουβαίϊ νι, « ἄδ {πὸ γ. Ηδπηὰδη Ορυβο. 1, 
Ρ. 257. » Θαογαπῃ τηἰηΐ πὴ ἢ 48 βοπίοπεια, πδς ογθά  ]}6 
οϑί ἃ διηθίσιια ῬΓΟΓΒ8. γοοῦΪα ΘΧΟΥϑαΓὴ {π|586 ΟΠ] Πηᾶ - 
οδυπη. ΡΟΣ ὁοπηἸδοίαγα Υἱγὶ ορίϊ πη 60 ἁγτϊἀδΐ, φυοὰ τοῦ τὸ 
ἴυο Ἰοφιθηΐο ᾿ς ἤυηΐ ἠθιχώτερα. --- 2 αἵ ἴς Βοη- 
{Ἰοῖθ: « [ογΐδββ6 ἴδίηθη αἰγιαλοῦ ΒΥ θοηᾶσπι. » Μοῖι. 
Οοᾶθχ αἰγιαλούς. --- 4 ἥσυχος, αἰθνίῃ ΗΦΙΩΒΕΘΓΒυΒΙιι85 : 
ἥσυχον αἰθύη, ἃ οοΥτϑοΐίογο αἰθνίη, Οοᾶδκχ. ἐντς 

ΟΟΠΧΧΥΤΙΙ. ΠΘπηπηὰ : εἷς νανηγὸν ἀνώνυμον, ἀλλὰ θαυμα- 
στόν. « ἈΠΟΠΥΙΙΠῚ ἀἰοἰξ ; ΠδΠ Ποη Θῇρις ὙΘΓΒιι ῬγΐμηΟ, 56 
θηρσὶν Οοἄοχ Θχμ θεῖ. Ἐβδί Θῆρις Ἰοοίῖο ΡΙαηυᾶθεθ. 16 πὴ 
ΠΟΠΊΘΙ τρα Ὁ ΡΡ. 295, 447.» Β. Νοβοῖο υπᾶθ τοί 
Ταγοηϊῖηϊ. ϑαηΐ παυίγασὶ ἴῃ ΠΠοτΘ ΒΘΡΌΪ 
1 θηρσὶν Οοά. --- 2. ᾿Αγρύπνων, απὸ παπφαδηι ΄αϊοδοπηΐ ἃ 
Παοίαμμη βίγορίία, ἀκοίμητοι, οἴ κοιμίζεσθαι Θἔ 5: τὰ ΒΡ 
ἀϊοσπίαν ἀ6 τηᾶτῖ. 510 ᾿πΕθ Πσᾶπὶ ροίϊα5 ΤΖυδηι οαπὶ 780 0}- 
βἷο « ᾿ϊξέογτὰ αι, πὲ 'ρ8ὰ ἃ Πυσθα5 παπααδτῃ ααϊοϑουπέ, 
50 Τη6 4υΟΘΑ4Ι6 ΒΟΠΊΠΟ ἔγαϊ ΠΟ βἰπαηΐ. » --- 3 ποτὶ χοιρά- 
σιν ΡΙΔΠ. --- 4 ξείνων ΡΊΙδη. --- 6. δοῦπον ἐπερχόμενον ΡΊΔη. 
δυηρο χαὶ ἐν νεχύεσσιν (ὧν) ἀΐω. --- 7 κατ᾽ ἔναυσεν Οοά., 
{Ππἃ ΡΙΔη. ϑίγαοίυπι αξ κατέπαυσεν. --- 8 θανὼν λείῃ ΡΊδη. 

ὃ ὙΦ 

εἴ σοά., βοἃ Ηΐο τε Βῃρογροβίίο υἱ ἢογοῖ τελείῃ. Μοΐδρ)ο- τ 

γίον Οοά. --- 5. Οοη. 6Ρ. 273, 6. --- ὁ χρήτες (0. « Ηοο ἱ Τἂπι ΡΟ Π8πι 6886 ἃ ΠΑΙ͂ ῥδοαίο, φυοᾶ ρμοοίῶ λεῖον γοοδηΐ, 
ορβογγαΐ Ηυϑομκίαβ, {αἱ ἀ6 ποὺ γοῦϑα δοουγαΐα ορξ ΑΠὰ]. 
ΟΥ̓ . Ρ. 122 564. ' : 

ΘΟΙΧΧΙΧ. Ποπηπιᾶ : ὁμοίως εἰς νανηγὸν ἀνώνυμον (516 
ΔΡΟρΓ, Ρᾶγ.; 8 σᾶ. ὁμώνυμον δ[δτγίιιΓ), --- 2 αἰὲν (οα. δἴ 
ΡΊδη., οουγοχὶξ σάθ 05. : ἐπ Κγἱσίαο υδῖι εἴπιογ. Μαϊοραΐ 

᾿ἩΟΚΟΓῸΒ [, Ρ. 9 : ἃ ξέν᾽, τοοίθ οθβθυυδη8β ἰπ ΑἸῈΝ Ἰδρίαϊ 
Ἰηβου!ρίο Ποτὰβ. Ξ δ 1 υἱχ (ηιΠατὰ αἰ ονγθ. 06 4101 
ῃδαΐδυι πὶ {ππ}}} 18 ΓΟ ΠῚ18 ἱπηροηϊξαν, ἰη46 40 Ηογαθγο Οἀ. 
Α, 77, ἴΐα Πῖο τιν οἵ τοβίγα ρἰηρυηέαν γὙ6ὶ ἤπραπέαν ἴῃ 

᾿ ΠΊΔΥΠΊΟΓΘ. --- 3 νανηγοῖο τὸ ΡΙδη., 4αΐ ἀοίπαδ ἐνὶ, σοάοχ 

δαϊαϊξ 7α6., 601}. 6Ρ. 495. « Πολύχλαντον σχύδαλον, ἰαονἷ- ὦ 

"υὶς ἀἰφηιιηι, ταϊηΐπιο οὐαί ἱπθρέαμῃ. » Ἡοίπθι. ν. 140. -- 

δ ὦ χθὸν Οοᾶθοχ, 'π 40 πονατῃ ἢἴ0 ΘΡΙ βγδγημηᾶἃ ἱποῖρὶξ, 

οαχῃ Ἰοτηπιαΐο : ἄδηλον, εἰς νανηγὸν, ἕτερον. Ὅλον, ΠἰΠΉΪΓΌΤΩ 

οατη Ῥἰβοῖθιι5 ΒΘΡῸΪ ἃ δὰ σΟΥΡΟΥ 8 ρᾶγίθ απ ἀθυογανογδηΐ. 

Τη ἤπο Οοᾷ. δὲ λοίμιης, ΟΟΥ. ὈΟΡΥΠΙΙΌΒ. --- 6 τοῖς σοά. 

Λεοντίχου. --- 1. « Τιορορδίαγ τίς ξένος, ὦ νανηγέ; 1ὰ τὰὰ- 

ἰαπάσιη ογαΐ, οἵ τομίανϊ, αἵ υἱἀθρθαΐαν,, ΠΟἢ ΟΠΊΠἶΠΟ Π]Δ]8..».. 

Β. Ουἱ 5ογρδβιῦ Τοὶ ξένος. ΑἸϊδ οιηδθπάδίοηοιι ἃ Βοῖββ. 

Ργοϊαΐδυῃ δᾷ ΟΠ τηδοῖι. Ρ. 192, Τὶς ξένος, ὦ νανηγέ, ΔΛ. 

ἴῃ ποβίγο θχθιηρῖο τθοορὶξ ὅθ 5., ἃἀάθη5 : « Οοηΐ. Ηδγ- ὦ 

τοᾶπη. 6 ομοηᾶ. ταί. σγϑιημη. αν. Ρ. 94. Ῥοδβϑὶξ δἔϊδη 

βου ὡς ξένος. » 568 φαΐβ [ογδξ τὶς ξένος ποτηῖηθ δάϊδοίο 

Μοϊποιῖαβ οομ  οἰθθαί Π1ἃ γσϑυρὰ δχ ἱηΐθοτο αἀἰβέϊομο οἵ ἀἰπηῖ- 

ἀἴα ἰουτ γοῦϑαβ ρατίδ βαρογοββὸ, « αὐ σα ὀχοϊἀογιηΐ 
Πδηὴς ἴοτο βϑηΐοηίίδτη Βδθαθηϊηΐ : ( ἐδ 6 ᾿0865, 9 

μαι ᾿ ἴογοὸ Ἄοοπαϊαϊἐ ἢ παιγασιην θην ἐδ. : 

ΤῈῦ8.,) ΘΕΌΣ ΟΣ ταῦ ᾿ ἐργὴβ παυϊθαβ Ὠἰ 81] τηδὶ δοοϊοθαΐ. » 
6586 δι αἴΐο ἩϊοΥ 5 φΘΉ.67.6 οσουιθιιῖ586 ἐπαϊεαΐ “η0ο- 
δἰζιι5 5Θριογο ἰτιο γϑηλιι5. ϑθααθηξδ γοϑροπά θη 8 δυηΐ 
τποτέαϊ.» Ηδοκοῦιιβ ἀϊβέϊπριυ! ξένος ὦ νανηγέ, υἱ ΥἹ, 6Ρ. 
467, 1 : φωσφόρος ὦ σώτειρα, ἃ]., 501] ρ5!ψας. τὶν, 80 ἴο- 
πἶοα ααϊάομι ἀἰδ]δοῖο ροοίαγιιπι ποὴ ἃ Ιθηιιπη, 56 ἀαϊὰ 510] 
ὙΟἸΪΕ ΠῸΠ ἀβΒΘ ΌΟΥ. Ντη σοὶ ξένος, απο οἰἶδηι Βοΐ55. γο- 
Ἰυΐθ86. υἱάοίαν, πὶς ποθὴ ργοοθαϊξ. διὰ υἱᾷθο Μοίποκίαμη 
ἀύοααθδ ἱπ Αἀα. Ρ. 311 ΘΟΥΥΊΘΟΓῈ τὶν ξένος ὧν, νανηγέ, αἱ 

ἐν, αοᾶ τοοίϊι5, ΟΡίμου, βθυυδίαπι [αϊββοί 80 δα! (ον 8. 
- 4 αὗτις ΒΡΟΠΟΙΚ, ἣ 

ΟΟΠΧΧΧ. 1μοπηπᾶ : εἰς τάφον ἐπὶ χώρας χείμενον ᾿ἀρο- 
τρενομένης. ἰαμόιχόν. [π ΔΙΈΘΤΟ τηϑγρ. : ἀπὸ νανηγοῦ πρὸς 
γεωπόνον. --- 1 τωῖ βόε Οοά. -- 2 τὴν ὕννιν, οἵ Υ. 3 τοιαύ- ε 
τὴν Ρίδῃ. 

ΘΟΙΧΧΧΙ. Τιοπιμηὰ : ὅμοιον ἐπὶ τῷ αὐτῷ, 
8 αὔτα Βταποκ. Κέκλανται, ἸΔογίπιῖ5 ἰγηραία 68έ. Ἀοδάίαϊ 
ΟγΟΥῦῸ Δρρυϊοίαπο. Οὐάοχ χεχλαυσμένας. -- 1 χομάτας 
᾿Βτιυποκίαβ; κάματος, Βιρογροβίίο χό (810), Οοᾶθχ; χοματὸς 

[ογὸθ Ὁἱ ΕΠ Ππ88). 

ΘΟΊΧΧΧΠΙ. ΤΠιΘμληλα : εἰς νανηγόν. 1ῃ ΡΙΔι. 4πήραΐ)}Ὸ 

{ηθαϊίαν. --- 1 ναναγοῦ Ρίδη. ργερίον Θἄ, ὈΥΠΟ. --α 2 ὧλ- 

λύμεθ᾽ ΡΊ]Δη., ῬΡγΟΡδηΐθ ἨΘΟΚΘΓΟῚ, Ρ. 108: ὀλλόμεθ᾽ Οοά., 

ΘΟΟΊΧΧΥΤΙΙ. Τιϑιημηᾶ : εἰς ναυηγὸν ταφέντα ὑπὸ ναύτου ΡΊδη. Πεἰπόθ Οοα. ἀνοθαλύσεται στάχυν (ϑιιροτροδίίο σ 11- 

ὀλλύμεθ᾽ ΒΓΆΠΟΚ. δὲ ΦΆ 0005. 'π ποϑέτο δχθιηρῖο, ὠλόμεθ᾽ 1π ̓  
δα. Οαἱ τοοίδ οοπέα!ξ ὁρ. 676, σϑιαξ γοϑρομάθῃβ δρίστᾶπι- 

τηδί 5. 204, 266, οἷ 5: "ΠΡ 5, οἵ βθηξοπεϊδγα 810 οχροηϊ : 

« Θυδιηααδιη πος ἡδαϊγαρὶ υἱᾶθ5 {ππηα! απ, ἨΘ ἰδηθη ἰα- 

οἶτοο ἃ τηδυὶ ἀρβίϊηθαβ : 8}11 δαΐπη πδαΐδυι πὶ ΘΘΡΥ ΔΗ ΙΓ, ; 

4111 ρογθαηΐ. ἔβο συΐϊάθιι ααπιμὴ πα γδρΊ απ ΓΔ ΟΟΓΘΠΊ, 66- 

ΘΟΟΙΧΧΧΠΙΙ. Πιριπῖδ : ἕτερον εἰς νανηγὸν. Ἀμφιμένην 

(πιο ο͵ὰ8 ΠΙαμ). --- 1 ὀϊζυρὰ οοἀὰ.; θάλαττα ΡΙδη. 

5... ψηλῆς Οοά. --- 8. « Νοίδπαδ Ἰοουίο ἐπιειμένος ἀχλὺν 

ῬΓῸ χόνιν, γῆν, 
Τιοοηϊάδβ.» 66. 

δ δ  ὧν.-- λυ 

: 
{πῶ αὐ νυϊράτία οἱ Ὡΐπιῖ5. {γ{ἃ τοβρυϊξ 

-- ἃ φρλεὺς Οοᾶ. εἱ ΡΊαη.; Φυλλεὺς ᾿ 

ΒΟΔΠΙσΟΓ, Παρ φοπί|6 οϑΐ ; Φυλεὺς Μαεϊπεῖκ, Ρ. 188, « αυοὰ 



δ. ΠῚ τη]. ἃ}1ὰ Πδγοῖσα πομπηῖπα, ἴῃ υἱέδπι φομηπι-. ἢ 
6. ἀοσοέ Ρδιιβδη. ΤΥ, 13. » 

᾿ν λύδιν. 1μομημηὰ : ἕτερον εἰς νανηγὸν, θαυμάσιον. --- 
ἔλαττα ΡΊΔδη. ργέοίον δὰ, ρήης. --- 4. Βὶ5 ροβίξαπι ἰη- 
Ἐ6 εὑρήσεις. ἈΘΒρίοἰ ἔῸΓ τηΔΓΙ5 γὰρ οἰ 88, 

ΘΟΙΧΧΧΥ. 1 μπᾶ : ἕτερον εἰς νανηγὸν ᾿Εράσιππον. 
5ἴπ6 σα μεΠῚ ἴῃ ΡΊδη. --- 1 πέτρας ΡΊΔη. --- 3, 4. Οοπηρᾶγαΐ 
«δο. Βοτιηογίοα Οἀ. Α, 161 : ὑπρουῦ δῆ που λεύκ᾽ ὀστέα 
πύθεται ὅμδρῳ, εἴ ῬΓΟΡΘΓΕΙ Π|, Εἰ. δ, 27 : 

ΟΠ 968 ἴπα πῦπο γοϊπογοβ δἀβίδηξ βιροῦ οβϑὰ Ἱπαυῖ πᾶ, 
ΟΝυο Εἶδὲ ῥγο ἴαιπα!ο Ολγραι εΐαπι οπιπα πιᾶτο, Ϊ 

᾿ ΘΟΙΧΧΧΥΙ. Του πη)ᾶ : ἕτερον εἰς ναυηγὸν Νιχάνορα, Τύ- 
Ῥίον πλουσιώτατον. Ρ]Δη. ᾿Αντιπάτρον 5'π6 ποης}. --- 1 Νι- 

᾿ τ ΡΙδπ.: μεμαραμμένε Οοάδχ, ποη μεμορ.; ΡΙδη. μεμο- 
ἢ Ῥημένε, ̓ φιοᾶ οἀϊέαν : ΠΠμὰ τϑοΐο Ργδίμ! δοκοῦ. --- 
2 ἠΐον. Οοά. -- 3 ἤσυχα πρὸς π. ΒοΙΙ ϑβοιηπίαπι. ---ῦ 
Ἶ ᾿ξ γροῦδα " πάσης Οοά.: φροῦδά τε καὶ πάσης ΡΊδη. οἱ Βοῖβ8. 
ΒΑ] μηδβ[ 05 εἴ δ. φροῦδ᾽ ἄρα χαὶ π. ΗΘΟΚΟΓΙῚΒ : ὡς φροῦδ᾽ ἃ 
πάσης. 568 προιηο ΘΧρ οι «αζομδπι 5ἰξ 118 πάσης Τύρου 
᾿ ἐλπίς : φυοᾶ ἀδ ἶρεο Νίοδποιο αἰεὶ, οἰα5 αἐυέέϊα. πιοᾶο, 
᾿ τἰγαΐοβ ΠῸΪ]166 πιθτηογαηίαγ, ῬΘιπιργοθ 6 εϑέ. Βουῖρϑβὶ ἰρὶ- 
ἔπι πάτρης, ορροϑίξατη ξείνῃ ἠϊτόνι, Ἰλοῦπατη 1115. Θοτημἶ- 
4688 (ο]ϊοῖα5. Θχριθηάδιη. Τηβρογαΐα τπογία οθίθη5 Ρεγάϊαϊε 
᾿ 8δᾶδ5 τιδρηϊῆοαβ, 4υθι5 ΒΌΡΟΓΌΙοθαξ, οἵ ᾿ρϑᾶ βθρα οτῖ ἴπ 
 Ραϊτία ἔδιτα 8ρ6ὲ8 ρεγίογαΐ ρογοστίπυτῃ ἴῃ Πἰξέι5. ο]δείο. 

Οοπίγαιϊπη βυγίθιι 1,οοηϊᾶα5 ἔδγο σταΐυϊαίαγ ΡΥ ΠΟ 
ἱπίτα ἐρ. 608, ὅ 5644.: 4:8 ἙοηΐοΓΆ8. --- 5. Τὴ τηᾶτρ. Οοά. 

. 

τς ΟΟΠΧΧΧΥ͂ΙΙ. Γδιηπιὰ : εἰς ΛΑύσιν ( Λῦσιν οογγδοίοῦ) 
 ναυηγόν. Οομΐ. 6Ρ. Ατοδῖε 278. --- 1 θάλαττα ΡΙδη. -- 
᾿ 83 στηνὲς σοά. βαΡΕγροϑιίο ο. Βεϊπαθ παρ᾽ οὔατα Βγαποκίαϑ 
᾿ς ἐγυβίτα. --- ὅ οὐχ ἐπὶ ϑεϊιποίάογιβ; οὐχ ἔτι οοαα., 508 
᾿ς δἸϊοπᾶ ἂἷν δος ἴοεὸ υἱάθξιιν πιθηξίο [ογία μᾶυ τη Τιγείάϊς δχ 
Ε δα ξον ϊα5 οἸΐπι ἰπ δηριιϑέϊει5 γθἀδοίδγαπι : Ροξία « ἀγαγίεα, 
οἰ πῇ 5οϊδξ, δ ἰηνιαϊα τηᾶῦὶ ΘΧργοθγδίαν, φιοά Πιγβίῃ υδπι- 
ΟΟΥΪΒ Ρᾶτγο πᾶνϊαῖο υδοΐαμν οχὶσυΐίξααρ ἰηβίγασξι πη ΘΟρ Ϊβ., 
᾿ ἔδπηθη ΒΕ ΡΙΠογβουὶξ. » Χ6ο. --- 6. Οοηΐ. δᾶ 6ρ. 295, 4 

ος ΟΟΠΚΧΧΧΥΠΙΙ. [Πριημηὰ : ὁμοίως εἰς ναναγὸν ἀνώνυμον 
ΟΠ { 6. λῖῶις φιίάθηι ᾿ἈΠΟΠΥΓΠΉΙΙΠῚ ). -- 1 οὐδ᾽ ἑτέρης Οοᾶ.: 
᾿ θάλαττα ΡΙδη. --- ὃ σάρχα μὲν γὰρ Οοά. --- 4 Ψψηχρῇ Ηδο. 
᾿ ΚΟΙᾺῸΒ 1, Ρ. 94, γοοδθ]ο ἀπθῖο. 

ς ΟΟΙΕΧΧΧΙ͂ΧΣ. Τρ : εἷς ᾿Ανθέα τὸν ναυηγὸν, ἐχ τῆς θα- 
᾿ άσσης σωθέντα, ὑπὸ θηρὸς δὲ χερσαίου ἀναιρεθέντα. --- 8 λύ- 
᾿ χοὸς ̓ ἴπθὲ5 5υρογβευρέυσω ἴῃ Οοα. « Ἄσχοπον, ἀ6 δἰ πβηηοᾶϊ. 
Ο Ῥεγίουϊο βθοῦχιπι. --- 4 πιχρότερα ΡΙδη., ΙηΔ]ὸ. Οοηΐ. ΙΧ, 
Π ΦΡ. 271, ἀδ Τηϑνῖβ Ρ6Ὶ ἀἴθ5. ΒδΙ υΟηΪΟ5 ἐγαπ αἴθ, ὡς 
᾿ χρῖναι χέρσον ἀπιστοτέρην. » 66. 

ς (ΧΟ. [οιηᾶ : ἕτερον εἰς νανηγὸν ὑπὸ ἔχεως δηχθέντα. 
᾿ -- ἃ βεδαρυμένον ΡἸδη. 

ςς ὍὉΟΧΟΕῖ. [ϑεηηᾶ : εἰς Λυσιδίκην νανηγήσασαν Κυμαίαν. ἡ 
ἢ οεποίδρίπμι 1 νϑἰἀϊ θῶ, {πξθ, ραΐγθ ΑὙΙβίουηΔ 0 Θᾶπη 

ῬΟΙ τρᾶγὸ δα βροηβιπ ἀδαἀμποοηΐθ, ἐθπηροβίαίθ θχογία ἴῃ 
 πηαϊ5 ρεεϊξ. συρ᾽ξαπᾶα 6βξ δυΐθιη, αὖ οὔβογυαΐ ἨθοΚΘΓΙΒ 
ΓᾺΡ 94, δπδρίγριιο οἰποίδ 4815 ἀσβου Γ συ. 1. - 
Π 1. 5ὶε Ουϊάϊας (8ρ. 8ε.} ἀ6 δυοθ πδυΐγασο : πιράϊπεηι 
εἰ αὐΐας διιπιδηίε εαρεϊῖο. --- 3 νασηγὲ Οοά.; νανηγοῦ 
 ΡῬίδη. Μεϊποκῖαβ Ρ. 225, ουϊ 5ἰπιρίεχ εἰς ἁλί πἴπηῖβ ἰδ απατη ᾿ 
 Υἱάετείιιγ, οοπεεἰξ ναυαγῷ φθ. εἰν ἁλὶ, ἐπὶ παπἤγασο πιαγὶ. 
ΠΦΟΙ͂]. ΙΧ, 6ρ. 105, ἀνέμους νανηγούς. --- 3. θαλάττης ΡΙδη. 
᾿ τορρρ Θἄ. ῥΥπο. « ῬΘΙ] τη Ραΐᾷ ἴῃ τπᾶγ 5. ἑαμηυ!α δυξ ̓  
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βΡ τ 8 δ! αυϊαπὶ ΡΓΩ {ποτ Ρᾶβ558πι, ἃὰΐξ γογίϊσὶπο οἂ- 
Ραμ, 6 ΠᾶΥΪ θχοϊῖββθ. 515 ἴδγ 6116 ἃ0. Τιποίδη. [). ΠΔΓ. 
Ι1Χ,2. » Χ2ας. --- ὃ χθόνα χύμμιν σοᾶ., ἴῃ 4πὸ Κύμην ἅἃσπο- 
γογαΐ δυσίου Ἰθιημηδίβ : χθόνα Ταρσὸν Ρίδη., Βα ἀυθῖα 
ἀδ 800. --- 6 Ψηχρῷ ΗφΟΚΘΓ. --- 7. [η Οοά. πογαπῃ Βίς ἴη- 
Οἷρ᾿Ε 6ρ., ὁπ Ἰομητηδΐα : εἰς τὴν θυγατέρα Ἀριστομάχου 
ναυαγήσασαν. Οοηΐ. ΙΧ, 6ρ. 245. 

ΟΟΧΟΙΙ]. Πϑυητηᾶ : εἰς Ληναῖον νανηγόν. « Εβί 46 δος 
ορῖστ. ὁοοηἸδοΐαγα Υἱγὶ ἃ. υἱχ ἀἴσπα {ατ τηθιηογοίιν ἴῃ Βὶ- 
ΒΙοΙ. ταϊοεῖη. {. ΧΙ, Ρ. 344.» 8. -- 2 μύρεθ᾽ ὑπὲρ 
χρυεροῖο μυρομένη (σά. Βροορὶ ΘΟΥΓΘο ΟΠ θ πη 086. ἴῃ ΑΠΔ]. 
Ρτγοϊδίδμι ἔ. Χ, Ρ. 196, χρυεροῦ δυρομένη, « ευϊ 4υὰπὶ 8]}}- 

| «αΐϑ ργῆχίββοί Υ6] ΒΡ Γ βου ρβίββοέ ο, οὐΐα πη οβί χρυεροῖο. » 
Τάθπι ἰπ ΡᾺ]. σμύχεθ᾽, ἰῃ ποξξ. τη58. δύρεθ᾽ ὑπὲρ χρυεροῦ μυρ. 
Ἠδοκογιβ. χρυεροῦ σμυχομένη, « 4υοᾶ γοΥθΌμ ἀρ  5βίτηθ 
ΘΟΗσταΪ οὰπὶ Δἰίοο χωφὰ μύρεται. » Μοϊποκίιι5. Ρ. 182 
ΘΟΠ] ]οἰοθαΐ μύρεθ᾽ ὑπὲρ χρυεροῖο μινυρομένη φέτόψον. 

ΟΟΧΟΠΙ. Πιορημηᾶ : εἰς Νιχόφημον ναναγήσαντα ὑπὸ δί- 
Ψους ἐν τῇ θαλάσσῃ. « ΟΔΠΠ|66 νογέϊξ Γιάγοθογ. δὰ Ομδτῖ- 
ἴοη. ἔ. 11, Ρ. 223.» 3. Αρυὰ 4πθπὴ ΠῚ, Ρ. 48 : ἐν ταύτῃ τῇ 
ϑαλόσοῃ!.: γαλήνης μαχρᾶ: γενομένης δίψει πάντε: ἀνρρέθη-" 
σαν. --- 3 χύματος, Οοά. εἔ ΡΊ]δη.: κύμασιν ΔΠΟΠΥΠ,τ5 ΔΡ. 
Ἠμποίϊυμη Ὁ. 23: χύματ᾽ οὐ δ!ἴυ5 ἂρ. ΘοΥΎΠ]. ΟΠαν. Ρ. 272. 
τ 4. « ᾿Ανηνέμῳ πλόῳ Ἰάθιη 65 «ιυοᾶ νηνεμίᾳ. Τπἴτὰ 6Ρ. 
θέ0 : ἀπλοΐῃ πεπεδημένον. Φρύγομαι ἀ6 51{| οἴίδιην ΞΕ] ἴλη. 
Ν. Α. ΧΥΗ,, 37. » 9αε. ἨδΟΚΟΓα5. οοη]. ἐψύγη, (011. Η6- 
5ΥΎ6}.: ἀπονύγῃ ἀπεπνευματίσθη. ΡΊδΔη. δίψης. 

ΟΟΧΟΙ͂Υ͂. Ιιριητηᾶ : Τατυλλίου (510) Λαυρέα εἰς Γρυνέα 
τὸν ἁλιέα ἐν θαλάσσῃ ἀποπνιγέντα. 1η Ρ͵αη. Στατυλλίου ἴη- 
βουρίαμη. --- 3 ἐχ δοροβϑὶξ ὁχ Ρ]δη. --- 4 5ἷς ευδά., « φυοᾶ 
ἀοίδπαϊ ροίεϑέ ; πᾶτη δἀϊ]θοίϊϊ νυπ χρόχαλος πιθπιογαΐ ΤΠθο- 
δηοβίαβ ὕδη. Ρ. 21, ὅ : χρόχαλος αἰγιαλός, ἱ. 6. χροχαλώδης, 
μππξπ5 δογμροδιηι. » ΗΘΟΙΟΙ. Ῥ. 204. Οδἔθγαμπι ργοθαὈ}}15 
οοηθοξαγα δοοῦ 51} ἠϊόνος, 60}}. ἈΡρεπά. 6Ρ. 312 : Τυρση- 
νῆς ἠϊόνος χροχάλη, οἴ ἃ]. Βοίῃϊι8 ἠϊτόνι. Οοά. ἐς, ΡΙΔη. 
εἷς. 

ΟΟΧΟΥ͂. Ιομηπιᾶ : εἰς Θῆριν ἁλιέα ἐν τῇ ἑαυτοῦ χαλύδῃ 
τελευτήσαντα. --- 2. Αἰθυΐης, οοηΐ. 6Ρ. 277, 4. Αταΐ. ΡΏξρη. 
296 : πδυΐς ἴχελοι χολυ μόίσιν αἰθυίῃσιν. --- 3 ἰχθύσι ληῖ- 

᾿ στῆρα Οοά. φἔΡΙΔι.: ἰχθυοληϊστῆρα ΘΟ Βποίά6Γ. οἵ 740. « 508 
γραία ἀϊοΐυτη ἰχθυσιληϊστῆρα, αὐ ἀφροσιδόμόαξ ἃρ. Τίπιο- 
πϑῖὴ Ὠΐορ. 1..ὄ ἢ], 120, ὑδασιστεγὴς ἂρ. ΡΒΠΙΡΡαΙΙ ΥἹ, 6ρ. 
90, οἵ τηυ]έα οἰ βάθη σϑπουΐβ α]ῖα, ἀ6 φυΐθιι5 οοὶξ Ποθθῦ- 
κππ5 δά ΡΏγγη. Ρ. 687. πη χηραμοδύτης, ρτῸ 400 ἔμϊξ φαΐ 
χηραμοδύπτην ΒΟΥ ΒΘΠαστη ὁδηβογοξ, γθεΐθ ρθη] ἰπηὰ ΡΓγο- 
ἀποιυγ: υ. Πόθθοκ. Ῥδγαὶῖρ. Ρ. 432.» Μοίπϑε. μ. 133. 
ΕΓ 1. 180. ἴῃ Βεϊθοΐα Ρ. 452. ᾽ατη ϑδ!τηαϑ 5 510 ΘΧΘΙΉΡΙῸ 
δαΞογιρβογαξ : « ἰχθυσιληϊστῆρα τιηΐοᾶ γΟ66. » --- ἄ. « Ναυ- 
τιλέη ΡΓῸ παῦε ροβίξατμῃη μορίϊεθ, υὐ εἰρεσίη ΡΔῈ}10 ἃηΐα 
6Ρ. 287, 6. --- ὅ. Π6 υἱοϊδηξία Αγοΐασὶ ν. Ρ]διυξ. ἱπ Βα- 

. ἀἰθμξ 5 ργοόϊοσο 69 56644., Ρ]η. ΧΥΤΙΗΙ, 31, 74. » Χας. -- 
7 ἔθανεν (οά., ΦΟΥΓ. ϑέΘρἢ ΔΙ. --- 9 τούτου π: Οὐάοχ, 
ΘΟΥΡ. Φά0005., οἵ τοῦτ᾽ οὐ ἃ ῬΓΙΠηδ ΤΠ. βου ρέστη ἔαΐδβ6 ἴῃ 
Οοαϊΐεα ἃσπουέ Ραυ]ββθη.:; τῷδ᾽ οὐ π. ΡΊΔη. 

ΟΟΧΟΥΙ. Πιθτηᾶ : Σ. τοῦ Κήου, εἰς τοὺς μετὰ Κίμωνος 
στρατευσαμένους ἐν Κύπρῳ ᾿Αθηναίους, ὅτε τὰς ρ΄ ναῦς τῶν 
Φοινίχων ἔλαδεν (516 (οἄ., ποη ἔλαθον). ϑ5ῖντα υξ 5680 ]͵ 
Αγ βεαῖβ 1Π, Ρ. 209 (525) : εἰς τὰς αὐθημερὸν ταύτας νί- 
χας ( Οἰμπηοπὶβ) Σιμωνίδης ὕμνησε λέγων" Ἐξ χτὰ. Αἴΐουξ 
Αὐιβίιοβ ἔ. Π||, Ρ. 209 οἵ οὔτ ποιηΐηθ 5 πηοπίαϊθ 1. 
Ρ. δ12 6ἀ. Ῥἰπᾶ. Ὀἱοάοτας ΧΙ, 62 : ὁ δὲ δῆμος τῶν Ἀθη- 
ναίων δεχάτην ἐξελόμενος ἐκ τῶν λαφύρων ἀνέθηχε τῷ θεῷ 
χαὶ τὴν ἐπιγραφὴν ἐπὶ τὸ χατασχενασθὲν ἀνάθημα ἐπέγραψε 

29. 



ἀὸᾷ 

τήνδ᾽. ἘΕ χτλ. ὕὶ γτὸ5 ποία πδιγαΐαν οἱ ἃρ. Ρ]υΐ, Οἷπ:. 
α. 12, 13. “ιμιϊονὶ ϑινηοηϊαϊ {Ἰθυθθαΐ αοθηβ. 6 5ἴπη. 
Ρ. 33. Ὑἱάς Βογαῖ.. δᾷ 6ρ. 258. « Ἐχϑίαξ ἴῃ ΑΥΒΘηΪ ὙἹΟΪοΐο 
Ρ. 329 [6χ Αροβίο!. Υ11, 57]. » Β. -- 1 οὗ γ᾽ (οὰ,, 
ὈΙοά., Αὐϑ.; οὗ τ᾽ ὁχ Αὐι βία οἵ βοο]. ροκον. οἵ Βουρκ. 
Ῥοϊπᾶο Ἀσίης ΟΟἀ. Ξο]88 ; ἔχρινεν ΑΥἰδί, οἵ 5080}. Νοίΐατῃ 
Δριυα δ ον 8 ἴῃ Αβίδπη οἵ ἘΌΓΟράΤη ΟΥ̓ΠΘ ΠῚ ἴρΥΓΔΓΌΠῚ 
αἰν!αϊ ἰοίΐιιηι. --- 2 χαὶ πολέας (Θαἀ. πόλεας) θνητῶν Ὀἰοᾶ.: 
πόλιας θνητῶν ΑΥΪδί., 50}|0]., ΑΓΒ. Τῃ ἤἥπα ἐπέχει ΠὈΙοᾶ. 56 
οοηΐ, Ἠομ. 1]. Υ΄, 358 86. -- 3 οὐδαμά πω χαλλίων Οοἕ.: 
οὐδενί πω χάλλιον ΑΥἰϑί., 50[10]., ΑΥΒ.;: οὐδέν πω τοιοῦτον 
Ὀϊοὰ. -- 4 ἰπ ἤπο ὁμοῦ ΑΥἰϑί., 868Π0]., ΑΥΒ. ---- 5. ἐν γαίῃ 
Αὐὶβί. οἵ 8010]. « φιοά 50] υτὴ ὙΘΓΏΤῚ 6886 ἀοροΐῖ Κῦρον. 
ΒΌΡΓὰ οἷἕ. » Βογρῖ. ἴῃ ἤπο ἐλάσαντες γ68 ΠΠὈγῚ ΠΙοά. --- 
6. ΡΒΟπίοῖθιβ τηᾶσηᾶ ῬΔΓΒ Οἰαββὶβ ῬΟυβΆγατη οοηβίαραί : 
οοηΐ. Ὀϊοᾶ. Χ, 60: ΤὮγο. 1, 100. --- 7 γογϑι8 ἴῃ Οο- 
ἀϊοθ βἷο ἀθϑιηϊ! : δ᾽ ἔστεν... Οδἴογα δοοθββουιηΐ ὁΧχ 
Αὐὶβῇ., 50}0}]., Ὀϊοᾶ., ουὰ8 οοἀ. ορΐί. δεσγενέασις, οοίογὶ 
ἴογ ἀδργαγαίίυβ δ᾽ ἐς γενεὰς ὑπ᾽ αὐτῷ. --- 8 ἀμφοτέρας Οοά. 
ΒΌΡΟΓβουρίο τ. Τηϊογργοίδηΐαν ἀμφοτέραις χερσὶ ἀ6 Πᾶγα]]- 
θυ οἱ ἐδυγοϑίγιθιιβ οορ ϊβ. ΗΘΟΚΟΡῸΒ. οοη οὶ, πληγαῖς 
ἀμφοτέραις χερσιχράτει πολέμῳ, δἀάθηβ, « ΝῸΠ ὁ0- 
οὐὐτὶν 101 δαϊθοί ναι χερσιχράτης, 564 Υἱν Νὰ} 18. ποηηΐ- 
πΐβ. το μογδίοῦ ἃ ΟΠΒΟσΌθοβοο ὅδη. Ρ. 751, 7. » ΒοΙδ8.: 
« χράτει πολέμον, οοηἴ, δὰ 6Ρ. δ41.» 

ΟΘΟΟΧΟΥΤΙ. Τιϑμμᾶ : εἰς τὸν Λεύχιον ὕπατον, ὅτε τὴν Κό- 
ρινθον ἐξεπόρθησε. ΕΓ ΤυΥΒι5 : εἰς τὸν ὕπατον Λ. τὸν ἐχ- 
πορθήσαντα Κόρινθον. Εδί οἷ ΜΌΓΙΩΓΤΩΪΙΒ. --- 2 σύντρο- 
φον Ῥ]α"., ργωΐοῦ ΑἸαϊ οοάϊοθη). « Σύνδρομον ἠόνα δ0οὶΡ6 
46 Ὀϊπὶβ 1βίμνηι ΠἰΠουθα8, αὐδὸ ἀτιο ηιαγία αὖ οσοαδιι θὲ 
οΥγίι, 8οἰὶδ ηϊϊηνια αγοίὶς [ατιοδιι5 αἰγιηυιηί, Τὰν. ΧΙ, 
28. » 7αο. Βοίμ᾽ιϑ ἀρροηϊΐ « Οἷο. Οομίνα ἈΠ] υτὰ 11, 86 : 
Οογίπίϊιις δὶς ροδίία δγαΐ, εἰ ἰόντα οἰαιδίγα ἰοσογι 
ἰθηογοί, δὲ ἀϊο ηιαγῖα ἡιαχίηθ παυϊφαίοηα αἰυοῦδα 
ρῶπϑ δοη ποῦ θέ, φυμύην ρον ἰθηιὶ ἀἰδον Ἰ ιΐ)}6 δορὰ" 
γογυΐιιγ}..» --- 8 ἐστυφέλιξε ΟΟ4., α Βα ροΓΡοβίίο ; ἐστυφέλιξα 
ῬΙδη. « Ουοᾶ ἱπορι ββίγησση δϑ ; τηϊηϊγηΐηδ δηΐπὶν. ὃ Μυτη- 
τοϊὶ γα ἀο!αΐοιι θχοιβδί ροοίὰ, φυοᾶ Φδοο βίο υἰβυπι, βοὰ 
οϑϑἃ τηϊἰξιηι, 4108. ἃ ΟΠ] ΔΠἶ85. ΒΌΡΓΘΙΩΟ ΒΟΠΟΓΟ ΒΘΡΌΪΟΥΪ 
ΡΥναΐοβ 6556 ἱπαϊσηαθυπᾶιϊβ ποίαϊ Ῥοϊγβίγαίιβ,, ἃ Οουίη- 
{8115 ἴῃ πἀηαμῃ ἑατη] πὶ οοδοογνδία οἵ 80 ἀπὸ Ἰδρὶἀ6 86- 
Ρυϊΐα αἱΐ, υἱ ἀρρᾶγοΐ ὁχ δουγίβίο νόσφισαν Υ. 4. Νοτίθη ἰρὶ- 
ἴυγ σχόπελος ἰάθιη βρη! οδί φυοαᾶ 4110] πέτρη. » Ηδοον. 
- ἅ σωρευθένθ᾽ γοὶ ρΡοΐϊι8 σωρευτῶν οΟΥΡΙΡΙΓ ἨΘΟΚΘΡῸΒ : 
οδ] άπ, πὶ (ΠΟΥ ; ἱπαϊοδυὶ νἱἀθ ΒΑΧΟΥΊΙ ΠῚ 81 {π|5 ΔΟΘΥΎΊΙΒ, 
4άθμ, ἀυτὶ νἱοίογ!β τηθία, 1} πολνανδρίῳ ΟἶΥ 68 Βα ρογβίγυχθ- 
τἰηξ ῬγῸ εἶρρο δυΐ τηοῃυμηθηΐο βου!ρίο οἱ Ἰἰογαΐο. --- 
ὅ. « Πριάμοιο. 5610]. ΥΥ̓́ΘΟΒ.: ὅθεν χαὶ παροιμία" Τοῖς Κοριν- 
θίοις οὐ μέμφεται Ἴλιον" ΠΠολυδ. ε΄. 1η ῬΟΙΠαΟ6. ποη ἰηγθηΐο 
Ἰοουμ ; 868 οϑὲ ἰηἰξίο Πϊοηΐβ Ρ] ἴδιοι, ἴῃ ἩΒοίοτίοδ Ατὶ- 

βίοίθ!!β 1, 0, 24: ἰὴ Ργουθι. ϑίγοιη. 756 ; ἴῃ Αἀδρὶϊβ Ἐγδ8- 
τηΐ ΤΥ, 1, 44. » Β. --- 6. Ἄχλαυστος ἰυπρὶ 58016ζ οα πὶ 
ἄταφος 8. ἄθαπτος, οἵ Θοάθτηῃ τοὐϊῇ. 

ΟΟΧΟΥΤΠΗΙ. Τιρϑιητηᾶ : εἰς νυμφίον Εὔπολιν καὶ νύμφην Λύ- 
χαιναν, οὗς πεσὼν ὁ θάλαμος ἀμφοτέρους ἀπέχτεινε. --- 8 τε 
Γλυχέριον ΡΙδη. Ιῃ ἔπ οογγθοίοῦ Οοαϊοἶβ ὑμέναιος. --- 
ἡ ἔσθη ἐν Οσοᾶ., αἰΐοταμη ΡΊΔη. ---- 5 οὐχ ἄλλῳ ϑδ)τηδ 5.8: 
οὖχ ἄλλος Οοά.: οὐ καλῶς ΡΙαη. Ἰ)οϊπᾶς ὡς ὁ μὲν Οοά. εἴ 
ΡΙαηπάθδ 16 ν ορίϊπηιιβ ἃρ. Βγιποῖ. ΑἸάϊηδθααθ, 811 ὡς 
σὺ μὲν, οαἰϊξον δυΐδι ᾧ σὺ μὲν, πυ}1ὰ, αἵ νἱάθ᾽ον, δαοίοτ!- 
ἰαΐθ. « Τὴ σὑϑῦϑι γαγθίδίο Ἰθοίοπβ ἱπηρϑαϊίο βογρίο ὦ σὺ 
ὲν... σὺ δ᾽, Ργὸ ὡς, τΐπΐ! υἱβὰβ βὰπι δἰ φαδηΐαπι ργοΐδ- 
οἶ586. » ΒΒ. Μοίπομίυβ ρ. 232 οοηΐ. ὧν. --- 6 νιχία σὺ δ᾽ 
ἔχλαυσας εὔδιχε Οοᾶ. οἵ 6δἄ. ῥτίπο. Ρ]Δη. οατὰ ΑἸα η5 ( πἰδὶ 
αὐυοὰ Νικίας ἴῃ δα. ργ.), βαφαθηΐθβ Νιχία, σὺ χλαύσας δ᾽ 
Ἐὔδιχε. Νῖχι, ἃ Νῖχις, 508. Βοδ σον, φαοὰ ροβοὶί σὺ μέν. 

ἈΝΤΗΘΙΘΟΙΑΣ ΡΑΠΑΤΙΝᾺ 

ἨΘΟΚΟΙιΒ ὡς ὁ μὲν υἱὸν Νικίας (ὈΞΎ ΠΔθ6., αἱ ἰπ ΘΧΘτ 5. 
ἀυδ πη μ] 8 οΟἸΙ σὶρ. 59564.), ἔχλαυσας δ᾽, Εὔδ. ΖΔ 0085. οοπῇ.Ὁ 
Νῖχι, σὺ δ᾽ ἔχλανσας, φεῦ, Λύχε, θυγ., « πδιὴ Γι γούρηἷ ραΐου 
ΘΟΙΏΙΠΟ6 δύ οιι5 ΔρΡΡΘΙ]α  ίαγ ; » ἴῃ ΠΟΒίΤΟ ΘΧΘΙΏΡΙΟ ΘΟΠι- 
τηθη δη5 Βοί Δ η τη σὺ δ᾽ εἰ χλαύσας. ΜοϊηοκίαΒ : « ΜΙΝ. 
ἔχλαυσας Κλεύδιχε δυΐ Θεύδιχε βου! θοηστη υἱἀθίαν. Νοίδ. 
ΠΟΙΗΪΠ ΕΠ ῬΙΟΡΙΙΟΓ ΠῚ Το δ Θεῦγνις, Θεύδοτος, Θεύφιλος, Ὁ 
}1ἃ..» Ουοά τροθρὶ; ἴῃ ν. 5 θηΐμῃ αὖ ὡς ὁ μὲν γαγιοἴαΐοι,. 
βίγαοίαγεο ἃ ΘΓ θα ἤθη ἱπο]ορδηΐθηη, ἰΐὰ ἰη ὠσυμεν ᾿ἰδγα- 
Τίι 5. (ΔΟΙ Πμ6 δὰ ὁ μὲν ΔΌΘΥΓΑΓΟ Ροίογδΐ, : 

ΟΟΧΟΙΝ. 1μϑμμὰ : εἰς Πλάταιαν τὴν πόλιν ὑπὸ σεισμοῦ 
χαταπεσοῦσαν. « Θιοᾶ ἀδ Ρ]αΐεο᾽5 Βρθοίδίϊ πη γοϊδίμ πη ΠῸη 
Υἱάϊ ; βοᾷ Βαοίίδγη ἔργο το θι5 δχροβίΐδιῃ [α͵586 Βίγαθ0 
αἰξ Χ, Ρ. 686. » Χαο. --- 1 ἀδ᾽ ἔστ᾽ ἀδε (οα. Ὀϊδεποί!οηθπ 
ὙΟΓΒῈ5 Ἰηοηβίγαν!ς ἨΘΟΚΘΓῚΒ, 5ἰο ἀἰβραΐδηβ : « Φδοο βίθ.. 
τί τοι λέγω Θχρ]ϊοδξ : φιλα {ἰδὲ υἱδ ἀἰσαηι χα δοηϑδοῖα- 
ἐϊοη6 οἱ αἰϊοοσιοπο εἰαν ἢ ϑοὰ ἰπίογγορδίίο [8115 οουτὶ- 
86 Πα 15. ἐδ ἢ ῬΓΙΟΥΙ 115 ὙΘΥΡ15. ἱπβουυ 6 Ροίοϑί, τὖὶ Βυργα 
ὁΡ. 129. Ηος δυΐοιι Ἰοοο ρυίτηΐβ γϑυθῖβ, ἴῃ ααΐθι8. ἴδηι. 
ἄυριοχ ἅδε ταῖν Ἰδησυδέ, πἰ 81} ἰμοϑί φαοὰ οοτγγσαξαν γθὲ 
οοΥΓΙσὶ ροβϑὶξ. 51 Π}}]}πλῈ8 Ἰοοι8. ΒΟΡΒΟΟ 5. Απεϊρ. δ66 564. 

ΙΣΜΗΝΗ͂. Τί γὰρ μόνῃ μοι τῆσδ᾽ ἄτερ βιώσιμον ; 
ΚΡΕΩΝ. ᾿Ἀλλ᾽ ἥδε μέντοι μὴ λέγ᾽, οὐ γὰρ ἔστ᾽ ἔτι. 

» 

Νρο αἰ οτέ φυοὰ ἀθ Νίοθθ οδιη Ἀπ ραίον ΡΙδη. 6Ρ. 13:, 
1 : Τανταλὶς ἅδε ποχ᾽ ἅδε. » --- 2 ἐξαπίνας ΘΟ, ΒΌΡΕΓΡΟ- 
5[ἴ0 ἡ. --- 4. Οαἱ ροτδγαηξ, ρῥαίνίδτη ᾿ρβᾶπι ΡΙῸ οἶρρὸ οἵ 
τποπαπιθηΐο 510] ἱπιροβίίαμη Παροηΐ, ; 

ἢ 

[ 
' 
᾿ 

σα. Ποιηπιὰ : εἰς Πυθόναχτα (516) καὶ τὸν ἀδελφὸν αὖ- 
τοῦ. --- 1 χασιγηχτε Οοἀ., ἈΠ πῶ ΞΥ}1αἰνὲθ ΒῸ ΡΟ ΡΟβίίο την. : 
ΡΊδη. χασιγνήτην, υἴογααδ χεχεύθει. 56 ἃ τιᾶγρο Οοὰ.: γρ. ; 
χασίγνητόν τε χέχενθε, ιοαᾶ 80 οππηίθυ8 γθοθρίσμι, ΒΟΡΡΚ.. 
χέχενθεν. --- 3. « Εογία8586 γῇ 5ογθοηάσμι. » ϑεϊιποίά6- ᾿ 
αὐἷπι. --- 3. μέγ᾽ ἄριστος Οοᾶ.; μέγ᾽ ἄριστον ΡΙΔΠ.: ΟΟἿΤ. ͵ 
Οτοίϊυϑ. --- 4 χαριζόμενον βιιρογΡοβίίο σ (οἀά. ; 

; ΟΟΟΙ. Πιϑιμμᾶ : εἰς τοὺς μετὰ Λεονίδην τὸν ( Λεωνίδου 

τῶν Βοί88.) Σπαρτιατῶν (516 ΘοΟμρθπαΐαχη, ΠΟ σπαρτιά- 

την) τελευτήσαντας. --- 1 50 ΡΊΔη.; εὐχλεὰ γαῖα Οοά. γ48- 

οομβίαβ δᾷ δ : « Ἰρβιιπι τόβθηι, ἱπαυΐξ, δα ιηη)}8. ἰδὰσ 
ἀἰθὰβ ἀϊρπαμη,, πθῖη0 ροδίαγαμη δη  ΦΠΟΓαμὰ ὙΘΓΒΙθα5.. 
ἀδοογανὶξ ; πθὸ }18 Δ]1ὰ8 Τοραμῃ 5 1, Θχοθρίο 
Ῥαυβδηΐδ, οαγταἑηἰ θι8 Ἰδιἀ δία 68, τηοποηΐθ Ῥϑιϑδηΐα ΠῚ, 
8. » --- Σπάρτας ΡΊδη. ρΓωίον δά. ρεῖπο. Τιμπ βασιλεῖς 
Οοά. -- ἀ τ᾽ ἀνδρῶν οἀθθαΐαγ οχ Ρίδῃ : ρᾶγ!ουϊαπι ΟΠ 
Οοάϊοο. οἱ ϑοβηρίθν πο τοϑοῖθ βαβία! 9080. ἴπ ποβίγθ 
ΘΧΘΙΊΡΙΟ. 1ῃ ἢπρ Ρ]Δη. πόλεμον. ἜΣ 

ΘΟΌΠ. Τιρπηπηᾶ : εἰς Νικόδικον. --- 1 αὑτοῦ ΡΙΔη. οἱ δἀἀ., 
Ῥγοίου Βοτρῖς. --- 2 δῖος Οοᾶθχ οἱ ῬΊδι., ηἰϑὶ φυοᾶ ἢϊὸ ἥδε. 
'χλάει, « οοηΐγᾶ τηθίσταμμ. 5 ΌΌΓΘ Ῥοΐογαί τηοηδοθι8 πο-ς 
θεῖ. » Βρινποῖ;. Οὐοᾶ τοοθρὶξ Βομποίἀουίη., ἱρΡ886 Βιπιποκίαβ.. 
οὔτ ϑδτηδβῖο : Νικχοδίχου δὲ φίλοι χαὶ πόλις ἥδε Πόλη, 

78.008. Πόλαι, φαοᾶ υϑἰζαΐαχη. « Ἐπιοπάδίϊο, αἱΐ Βομποὶ- 
ἄδνν., Ὑδὶ ἰάθο ρϑιγυθίβᾶ βϑΐ, αυοᾶ πόλις ἥδε δἀϊθοίο πο- 
τηΐη6 ἴρ8ο ὉΓΡΪ5 ἀἰοὶ ποι ροΐαϊ. 5θηβὶξ υἱξίαπη ΡΙδηπ65..».. 
Τὴ Οοάϊοα βουρίυση δγαΐ πολλὴ, ἀοίπαθ 6Γᾶ80.λ φογγθοίπι αν. 
πόλη. Οὐοταμι γοϑϊ ρα ἤΟἢ 5818 ργθιηΐξ, 56 γαϊᾶθ ρίδσθς 
Βεογρκιϊ οοη)θοίαγα (Ρ. 909) : 

Τῶν αὐτοῦ τις ἕκαστος ἀπολλυμένων ἀνιᾶται; [ 

Νιχοδίχον δὲ φίλοι χαὶ πόλις ἥδ᾽ ἐχάρη, τς 

« υἱ 81} ορίργδιιπια δᾶ Παίγνια ροίῖπ8 τοίεγθηάστῃ, » ΑἸΪἃ Ἷ 
ἀυοαὰθ ορἰργαιηπηδία Ρ]απιιᾶθ8 Ῥουυτ ἴῃ βοηθείας 



[53 σΟΠίΓΑΓΪα πὶ, ̓ ρϑυ 46 ΟΟΡὨ δάμη υἱάϊπηιβ ΠΟη- 
Ῥοτροταπ ἱπίθ!]!οχῖββθ. Βοῖββ8. « Ἐογβδῃ πολύ. » 

ΕἾΤΑ Σ 

τ φασι. Ἰμοπηπηᾶ : εἰς Κλεόδημον νήπιον ὑπὸ νηὸς κατασυ- 
ἡσάσυ (ἱοο ΥαῦἘ ἐοπιρεπαϊαη [ἢ: χατασυρείσης ΒοΙ55. ) τε- 

τήσαντα. --- 2 ἐρεισάμενος Οοά. .ν βυρογροκίίο ν. -- 
τ γαρα ΡΙδῃ. « ΤΏΓγδοῖθαβ δὰξ ΟὉ [ὉΓΟΒ ΤΩΟΓΘΒ ἱΠΟΟΪΔΓΌΓΙΩ, 
ξ ἃ Τογοὶ (δοίπογο ον 6} {15 ἸΠΠφογ θὲ ποίδ: οοηΐ. 
Ἡοναΐ. Ἐροᾶ. Υ, 1ς οἱ ἰηξε. --- 5 τὶς σοα. Ἰποόπρῖῃ ἴῃ [,60- 
φοἴδοαπι οπυθγβδπη πδιιΐα ἱπ ] γα θαπξ. Μαρῖβ δυΐοτῃ 46- 
τδραΐξ θὰπὶ πῦης ῬΠΘΙῸ ΟἸδοάθπιο βασι τοΓΟ., ΠΙΘΠΊΟΥΘΠῚ 
δι α5, φυδην Μεϊϊοογίς 50 Νογοϊἀϊιτη τηἰβουϊοογάϊα αἴξα- 
ΜΝ.» 7ας. 

; ὍΟΟΙΨ. 1ϑτᾶ : Πισ. Ῥ, Τούτου τοῦ ἐπιγράμματος μέ- 
νηται Νιχόλαος ὁ Δαμασχηνὸς ὡς ἀρίστον᾽ εἰς Ἱππαίμονα τὸν 

Κρήτης 
ἴαμα. » 8. Ῥεῖ ἀἰϑεϊομοη οἰξαξ Πῖο ΟἾγυβ. Οὐ. ΧΧΧΎΤΙ, 
Ῥ. (21Ξ532 ΕὩΡ., 50} )}1οἴεπ8 : τίς οὖν οἶδεν Ἑλλήνων οὐχ 

᾿ ὅτι τὸν ἵππον, ἀλλ᾽ αὐτὸν τὸν Ἵππαίμονα ; δοχῶ μὲν οὐδὲ Μα- 
: ουνήτων, ὅθεν ἦν Ἱππαίμων. Οὗτος μὲν οὖν φροῦδος ἐξ ἀ. "θρώ- 

Ἢ » ἀνώνυμος, ὃς τῷ δεσπότῃ συντέθαπται, χαθάπερ μη- 
Ἵ νύει ̓ τοὐπίγραμμα" Ἀνδρὶ χτλ. -- 2 Οοάᾶ., 5υ- 
ο Ρογβοτρίο : 
Γ ὀρβογνυαξ Βοιρκίαβ Γυτ. Ρ. 326; εἴ 5ἷο οδίοσί. --- 3 ἐχ ̓ἰποῷ 
᾿ βαρογβουρίστη ἴῃ (οά., 4υΐ αἴμονος. « ΗΙς ὙΘΥΓΒῸΒ ΠΟὴ 6ϑὲ 
᾿ τηϊοΠδοΐα οπηπῖπο ϑοΠ!5. σοπέϊποι δρί ἐμοί υἱγὶ, ὁχαὶ, οἂ- 

 ὙΠοββαῖαβ, οααι3 Ογοΐθηβίβ, οδπῖβ Μαρηθϑίῃβ, ΒΔΡ65 ἢ] 15 
Ἠτποπῖ5. 5θὰ υἱχ ραΐδυουῖπι ἀθβίσῃαγ! ΡΟ586 ΒΟΓΥ ΠῚ ΠΟΙΏΪΠΘ 

"» " Ραιτίδ. πᾶ υἱάοπέυγ ογαϊπο ἴῆγθῦβο θρ μθΐα βυτηθπᾶα, 
οαξ Γυοτῖξ ΗΙρρατηοη δ 5 Ἠξοηθηἶθ, Θά 618 Μαρποβίαβ, 
 οδηΐδ Οτγθίθηβίβ, Ξθῦυιβ ΤἬΘΞΞΔΙ ΕΒ. Ῥήογδ ογάϊπ ορ ποία 
ΕἉ τηξο!οχίξ : βοᾶ ἀδ βοῦνο αἰ που! δίοπι ποι ἰδηρὶξ. » 
8. Ροξὲ 75οοθβίατη Βογσκῖιβ : « ΤΠοββαϊαβ ἔαϊξ δασα5, 

ο ΟΥρίϊοαβ. οδηΐῖβ, ΗΙΡρώποπ ΜΑΡΠΟΒ1 5: ΒΟυνΐ, {αὶ ἰηΐδ- 
ο γἴογο Βδθοΐον ἴδοο, Ραίγίατη οοπβαϊέο ροοία υἱάθέυν γοξϊ- 
ΟΠ φυΐθβα : [υἷἱξ ἰογίαββο ῬΏγυχ  ν. εἰ. Ῥῆγυσ. 

᾿ παῖΐ. α ἀδβογὶρίϊον οὔ δοῆῖο απο. πιονιηι. ἴηι Γγάϊα απα 
Ῥητγυσῖα: ΒΑΒΑ. Τάρι ποίηθῃ Βάδυ: γν. ΤΠ68.} δρυᾶ 
Βυτοβ, ἀ6 ου5 5ισηϊ Ποδέοπθ δοπίθγοπαθβ Ῥῃοῖ. ΒΙ}]. 
Ῥ. 341, Ὁ.» 

ΟΟΟΥ͂. Ποιπμᾶ : εἰς γρηπέα (516) Διότιμον ἐπιτύμόιον 
, πτ' 1. Νιτηϊγαμη ἐν χύμασιν 6Θχ 5βοαθοηΐ,. --- 

3. « Οἷχον πενίης. 6 ῬαΙιάσπι ἱπ ΞἘσυρίο ᾿π00}}5 Ηρ] οᾶο- 
ΤΌΘΙ, ἅ : ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ σχάφους βιοτεύε: πορθμεῖον τὸ αὐτὸ 
καὶ οἰχητήοιον ἔχων. » 7α6. --- 8. « ὙοΥΒαΠῚ το ῆηχὶ, ροβιΐο 

᾿ Ροβέ ὑπνώσας πογηΐηὸ ἀΐδαν φυοᾶ ἴῃ Οοαϊοα Ξυργὰ ἘπτΝ 86- 
0 ΤΥ πῆ Υ ς 

ἄαϊίο Ηδοκογὶ. σοᾶεχ σούβιιμη ἀθβίηϊξ πη ἶχτο (519), ΡΊδη. 
ἦχτο πρὸς ἄδην. 1860003.: « Βυδγυίιβ,, εἰ (δ]|ογ, ἰογοΐ ἵχετ᾽ ἐς 

δον.» 
σσΟΥ!. Ἰριητὴδ : εἰς Αδρότονον τὴν μητέρα Θεμῖστο- 

χλέους. μορίξον 80. ΡΙ]αΐαγοΒ. ΤΏ. ο. 1 εἵ Αἰδθη. ΧΙ, 
Ῥ. ὅ76, Ο, φυὶ αἴεγξ οχ Ατηρῃϊογαΐθ ἐν τῷ Ἱ]ερὶ ἐνδόξων 

᾿ ἀνδρῶν. οηΐ. ΗφοΚΟΓ. Ι, Ρ. 154 56. --- 1 ἀόρ. σοά.;: γυνὴ 
᾿ γένος Αἴἢ. εἴ Ρ]αΐξ., οὐυ5 οοὐα. «υϊάδηη γενόμην γένος. --- 

2 φασὶ Αἴ. 

ΟΟΟΥΙΙ. Ποιτηδ : ἐπιτύμδιον ἀνώνυμον. 1μδορίξαν οἰϊαπη 
Ο τῇ ῬΥΪΩΪβ [01 115 Οοαϊοῖβ διισΐου!β ποπηῖηθ πο δαάϊίο. 1π 
Π Ρἴδη. ᾳυοᾷαθ ἄδηλον. « Ηπης Ἰυβαγη, ἀπὸ ἰδὲ] Ροβί 
᾿ς μιογΐομι δᾷ πο8 Ῥογ μους οἴ Π6 [ἈΠ ΠῚ ̓φυΐάοιη ΤΟΥ ΠΠῚ ἴῃ 

ἀἰΐα δοίδγυ μη ποβίγατη δ5ξὸ ἀοοοξ, σοιηράγαν Οδέδκου. 

ΠΡ ἐπ δ ϑπ Ὡὐῦῤος οὐ ἠκκΜ 

᾿ς πὼν αὐτῷ Βάδητι χαὶ Ποδάργῳ. Εξ Ροϊυχ ΥἹ, 46 564. : οὐ 

μὴν οὐδὲ ὁ Μάγνης χύων, τὸ Ἱππαίμονος χτῆμα, ὁ Λήθαρ- 

γρ. λήθαργος, ὁχ Νίοοϊδο Βαυα ἀμαθία, υἕ γθοίς | 

᾿ πἶδ εἴ 5εγυὶ : 8ῖ εοάδμη ογαϊπο {0 ποπηῖπα, ΗρΡρώχηοι ἔαϊξ ᾿ 

τίαβ βεγιρίσπη θϑὲ σαϊὴ ποία γρ.» Β. Ἑδάδι δεξ δϑιηθη- ἃ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΥὙἹΙ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. ἀδ9 

οὕτη 5. Απίοηϊηϊ Αὐρ. ΙΥ͂, 19 : ὑπόθου δ᾽ ὅτι καὶ ἀθάνατοι 
μὲν. οἵ μεμνησόμενοι, ἀθάνατος δ᾽ ἣ μνήμη. Τί οὖν τοῦτο ποὺς 
σέ; καὶ οὐδὲν γέγω, ὅτι πρὸς τὸν τεθνηκότα" ἀλλὰ χαὶ πρὸς 

. τὸν ζῶντα τί ὁ ἔπαινος; --- 1 εἰς τί Οοά. Πΐο; ἐς τὶ 5υροτ- 
ΒΟΥ Ρίο γρ. εἶστι ΔΙΈθγο Ἰοοο : ἐς ΡΊΔη. --- 3 δ᾽ ἐνδ. σοὔδχ Πῖς 
οἵ 7800 05. π᾿ ποϑίγο ϑχϑιηρῖο ; β'πθ δ᾽ δἰΐογο ἴοθὸ οἕ οαὰ. 

᾿ πα 4 τίς τινὶ σοά. Πῖς,, αἰΐθυο Ἰοθὸ λέγω ἃ φογγθοίογο, 
Ῥγοθδἕυχη ϑδ]πηδβῖο οἱ Βοϊββοπαάΐο. 

α-. « Νοη ἰηίο!]οχὶξ σ᾽ οββδίου Ὑθυβαπη ἔθου 

Ϊ 

ΟΟΟΥΠΗ. Γιϑυτηᾶ : εἰς παῖδα Καλλιμάχου πέντε χρόνους 

(αἀπηο5) ζήσαντα. « ΟΔ}}1]8. γογβίθυβ γογίϊξ ΟΠ ουτθυβ 
Ορρν. Μῖβε. Ρ. 371.» Β. -- 2 Καλλιμάχου 50ΥΡίου Ἰοιητηᾶ- 
{15 Ἰεβοθαΐ γ8ὶ ργορθγαπίθ οοῦ]ο υἱάϊξ : πᾶ ἀ6 ραΐγα ραογὶ 
ἀπηᾶθ τοβοϊ υἰββοί ἢ --- 4, « Βροΐθ ΟδἸτηδοθ5 αἰχὶξ δρ. 
Οἷο. Τυβο. 1, 39, ηλείο βωρῖις ἰασγίπια556 Ργίαηιιηι 
φιυαηι Τγοϊϊιηι. » ας. 

ΟΟΟΙΧ. 1 μηᾶ : εἰς Διονύσιον Ταρσέα ἑξηχοντούτην τε- 
λευτήσαντα. --- 1 ἑξηχοντούσης Οοά.: δἰΐογατη ΡΙδπ. οἴ Β5. 
- 2 εἴθε 5. 

ΟΟΟΧ. 1ιομμὴᾶ : εἰς λῃστευθέντα. --- 1 ὁ μὲν Η5.;: χρυπτὸν 
ΟἸΠ68. « ϑοΥῖρβὶ χρύπτων 6 οοπ͵θδοΐαγα 7240 0511. Οοηΐ. 
ΘΡΡ. 346, 347, 349, 360, 480, 481. » Β. 

ΟΟΟΧΙ. [οι : ἀδέσποτον εἰ: τὴν γυναῖχα Λώτ᾽ οἱ 
1 δὲ “Ἕλληνες ((εφηϊε5) εἰς Νιόθην αὐτὸ ἀναφέρουσι. Β5. : 
᾿ εἰς Νιόθην ἄδηλον. « Εἰ εἷς Νιόθη» ῥγο ἸοτΙηπηδΐα δα θοπὲ 
ΡΙδη. οἵ 5680}. ϑορὶι. ΕἸ. 147, αὔθ βϑουΐυβ Ασαΐμέδ᾽ 
ΠΟΙΊΘΠ ἰηβοῦῖρδὶ. » 8. Νοὸὴ 1δυγθηζδηιβ, 56 το ἢ5 
500]. Ρ. 362 οἃ. Ὀιπάοτί. Ἐξ ἀθ Αραΐμϊα νδ]θ ἀυθὶΐζο. 

᾿ς 1 νέχυν ἢ πιὸ γοεὶ βυρογβοσρίαμη ἴῃ Ουά., εοἔ 516 
Γβ680]. βὅόρῆ. οἵ Ἐυβίαίῃ. Ρ. 1508, 8. Ουοὰ τγεοϊρίεπάστη 
᾿ {αΐῖξβ6 ρΡαΐο. --- 3 αὑτοῦ 7]46ο})}5.: αὐτοῦ Ὁοά. εἰ Ἀ5.: αὑτῷ 
᾿ χρῖααϊ. 

{ ἃρυὰ 5ί6- 

ΟΟΟΧΙΙ. Γϑιμηᾶ : Ἀσιννίου Κ. εἰς τοὺς ἀναιρεθέντας ὑπὸ 
τοῦ τῶν Ῥωμαίων ὑπάτου Σύλα. Αἀδοτρίυτμη : ζ (ζήτει). 
Αρυὰ ΡΙΔη. οϑέ ἄδηλον. « Ἐογία586. Αἰ Πδηίθηβοβ βσηϊἤοδη- 
[γ, ααογατη ἴπσθηΒ. ΠΕΠΊΘΙΙΒ ροϑὲ Αἰμθηδβ οαρίδβ οὐσοὶ- 
5815 6βί. Αα δὴ βίου πη ἴδηθη οοουϊέ οἔ ἀοίοβθ 

᾿ ρφαῖβ. σομητηθιηουδίϊο υἱχ βα[5 δοσοιητηθᾶδία. ϑ58] ηδϑῖα5 
᾿Ἰοτηδῖὶ Πάθπι ἀοπορσαΐ οἵ ἰπΐογργοίαϊυν δορί σγάτησπα ἀ6 
ΒΕ (αἰ ΠἸπατῖο οἵ Π1ὰ ραρπα, ἴῃ 4ὺ8 Οδξ ηᾶ ἴρ56 66- 
οἰάϊξ, 5οἃ υϑυβαμη 4 ἱπηργο θα ὈΠἸ5βῖτηθ πηυΐδηβ. Ἐχίογοϑ 

᾿ δαΐοιῃ Ποβίθϑ αϊββο Ζαϊ ἴῃ ᾿Π5141158 ΒΟΙΠΔΠΟΓΙ ΠῚ ΡΘΡΙΟΥπΈ, 
δΧ ῬγΪπιο Ὑϑγϑι βδξ5, πὶ (ΠΟ, ἱπίθ Πρ ξιΓ. » Χας. Απ16- 
βομάσπι ὥλοντ᾽ οὗ χρυφίῳ ὃ : 

ΟΟΟΧΠΙ. « Ἐξξ δποηυτηθτη ἴ ΟΟαϊος δὲ ἃρ. ΡΙ δηθὰ. 
Νοιηθη Τίπιοπῖβ ροϑὺϊ ἄσοα ΡΙ]πΐαγοῦο Ὑἱα Απίοη. 
6. 70. » Β. Ουἱ τοίογε ᾿πβϑογιρίσση [5356 ἔσται] 4ΌΘΙΠῚ 
ΤΩΔΓΘ ᾿ΓΓΌΤΩΡΘΙ5 ὉΠ415 οἰηχογὶξ χαὶ ἀπροσπέλαστον ἀνθρώπῳ 

᾿ πεποίηχε τὸν τάφον. --- 1 ἀπὸρρίξας (σά. --- 2 οὔνομα Οοᾶ. 
᾿ ρὲ Ρίαη.; αἰΐογυμηι τοοΐα ΒγΌποκ. οχ ΡΙ]υΐ. Ροβυῖϊ. ἀρυᾶ 
| βου ρίογοπι Ὑἱΐδ ΡΙαίοπῖβ 6 εοα. Ὑἱπάο. δαϊΐξ Ρ. 393 
᾿ γΥ ρβίοστη. : τίς δ᾽ ὧν οὗ π. Τάρτῃ τι Ρ]Δη. πεύσεσϑε, φυοᾶ 
᾿ χϑῦατη δϑὲ οἵ πὰπο Ἰοσίτυγ ἀρ. ΡΙαΐ., οὐ]ὰ5 684. υἱ (οᾶοχ ἐπε 
πεύσοισθε ΒαΡΟΡαηΐ. 

ΟΟΟΧΙΓΥ. [ϑμηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Τίμωνα Πτολεμαίου. 
1056 Τίπιοη Ἰοχαϊαν οἷ ἴῃ ΟἸαηθῈ8 45 ΒΘα σα σπέαν Ὀγοΐθγ 
6Ρ. 317 ο[319. 

πῃ ΠΙΔΓΡΙΠΘ ΘῈ ΡΟΥΙΟΓΟ πους ραρῖπεθ Οοά. ἸοραΓ Ἅν. 
Φυ δηϊ, 580 Ιοθὺ δα θη άππη Ἰηΐγα 577. . 

ὍΟΘΟΧΥ͂. 1 Ρίαη. 6ϑξ ἄϑηλον. «-Ορίαξ Τίπιοη υ, ἑυχηυϊο 



ἀὸ 

βρ  πἰβ οἵ γϑρυῖθιιβ οράπιοίο οἵ ορογΐο, ἑαΐα ο}} οπλη 15 80- 
Ἰἰαάϊηο ἐγυδέιγ. ---- 1 τρηχεῖαν Βομηρίἀοννίη. δὰ Βἰμηοηϊᾷ, 
Ῥ.- 145 [ᾳυοᾶ νϑγῦυμη. Τοροθδίαν. τρηχείην 1. ΑἸΠ οοηίν ἃ 
τορϑδηΐ 5 ρογβ 68. αὐ (πη! απ ἃ ὙθρΥθιι8 ΡΌΓΡαΓΘ γ- 
"ἰηΐ. --- 2 Κῶλα, πᾶπι ρἰδηξ 5 οἵ δ ιι5.18 δ. ῬΡΟΓ ἰθυγᾶπὶ 
γ6] 5. 50} ΒοΡυηΐ, Ρ6 4685 ροορίξο ἐγ! Γ6 βοϊθηΐ. Νοΐδπαδ 
Θρ ϑίουπιτα ρουπιαίδίϊο [6] οσᾶη8 ἢ δὲ γοπυϑβία 1, ὑγῸ νὰ]- 
58] σχολιὰ χῶλα ἀγρίας βάτον. --- 6. Γνήσιος ἴῃ νοίξ, Ο]ο08- 
ΒΔΓΠ5. ΘΧΡΟΙΪ ΓΙ σαγι8.; γνησιώτατος, Οαγ δδέηι5. » ὕαο. 
πιο ριοργία βιρσηϊποδίίοπο αἰοϊίαγ, ἃ σοπαΐηδ ἰπ 4016 ᾿λ- 
Τηδηἃ Ὑ6] ἱπίθυ του 08 ΔΘ η 18. 

ΟΟΟΧΥῚΙ. [ῃ Ρίδη. οϑέ ζϑοηέας. « Αγρυΐα 'π ος ΘΡ. 
Βθηΐθηΐ δ ΘΟΠΥ ΒΟ οἱ ἱηρθηΐο μισανθρώπου αἰρηϊβδὶπηᾶ. » 
“ας. --- 1 1ὴ ὙΙΐδ ῬΙαίομἰβ ὁχ οοᾶ. Ὑἱπάο}. οαϊΐα Ῥ. 399 
γοϑί. 5ἷς Ἰορίξαν ἤοο ἀἰβέοοη : 

Τήνδε σὺ τὴν στήλην παραμείόεο, μήτε με χαίρειν 
εἰπὼν, μηδ᾽ ὅστις, μὴ τίνος εἰρόμενος. 

1η Οοά. ἐξετάσας 5 ΡΟΓΡΟΒΙίο ἡ (---τάσῃς). --- 2 μήθ᾽ ὅστις 
μ᾽ ἢ τίνος Βειποκία5, φαοα προθββδυαπὶ 6586 Ρυΐαΐ Ηθοκο- 
τα8, υἱροΐο τυϑ᾽[αἴδηη ἰΟΥΓ υ] τὴ τίς ἢ τίνος, 6Ρ. 478, 1: 503, 
21ΙΧ, 6Ρ. 448, οἴο. --- 3 564. « Ἀνύειν ὁδὸν οϑ[ Θἰϊδηη 5: ΓΡ}}- 
οἴου υἵαην [ας 676. Οομΐ, 5080}. ΑὙἹδίορ!ι. ΡῚ. 606. » ͵ας. 
ἨΘΟΚΟΙῺῈΒ αΐτοααθδ Ἰο00 ἣν τανύεις οογεὶσὶξ, δα ἄθηβ : « Οοῃ- 
ἴδ γ ἰδηηθιὶ ΧΙΥ͂, 6ρΡ. 106, 1 : ποῦς ἀνύω τρίόον. » 

ΟΟΟΧΎΥῚΤΙ. -- {. Φαποίαγα (Δοὶί αἱ ἐπ 6} σαΐαγ ἐχθρότερον. ὦ 
- 2 ὑμέων γὰρ ΡΙδη. οἱ Μοίποῖκι.: ὑμείων γὰρ Οοᾶθχ, συορᾶ 
τϑοορὶς Βγαμοῖ. ἀοϊοίο γάρ, ῬΓΟΡδηζθιι8 αὐ ἠθυκώτερον 78ἃ- 
ΘΟΠ βίο, Νκίο Οραβο. ἵ. 11, ν. 98. οἱ Βοϊββοπδαϊο. 

ΟΟΟΧΥΠῚ. Καλλιμάχον Οοά. [πη ΡΊδη. 65 ἄδηλον. --- 
1 χκαχὸν χάρα ΡΊδη. « ΠΙυὰ ἀἰϊοίιπι 6ϑ[ αἵ χαχαὶ φρένες ἃ}. 
ΤΠΘοοΥ. ΧΙΥ͂, 31. » Μοίηροϊι. --τ ἃ ἐστὶ τὸ μὴ σε γελᾷν Οοά. 
οἱ ΡΊδη.; ροβίγθηγα πη οουγοχουαηΐ Ογεοῆαβ οἱ 980.: χἄστι, 
αυοᾶ 5γηΐαχὶβ ροβέυϊαϊ, βουῖρϑὶὶ Ηδαυρίϊι5. Τηαῖοθ 5010]. 
ΒοΙΟΙ]. 1858, Ρ. 7. Ῥροηκαρ. π᾿ ΒΙΡ]. οὐδ, ΤΥ, Ρ.. 580 
ὁΟη)οἰοθδΐ λέγειν ( ῬΙῸ γελᾷν). 

ΟΟΟΧΙΣ. --- 1 σὺ δ᾽ ἐγὼ πυλαωρὲ Οοά., οοΥΓ. Βευπο- 
κῖιιβ ; σὺ δὲ δεινὲ πυλωρὲ Ρ]δη.--- ῶ τάρδτο Οοά. 

ΟΟΌΧΧ. « ΑἸΐογαπι αἰδίϊομοη Ρ] αΐδγομιι8. ἀπίοη. ο. 70 
ἀγθϊ σαἰίηϊαοίιο, οαἱ ἰοΐαπι 6Ρ. αϑϑίσπδηάαμ υἱάθίων. 
Βδγὶ δρυὰ Ρ]υΐδγοϊι τι ἴῃ ΒΟΥ Ρ[ΟΓ ΤΩ ΠΟΙ Πῖθι18 ΘΥΤΌΓΘΒ,, 
ἴῃ Οοἄ. Απίῃ. ἐγοααρης ββίγηὶ. » Ἡοίηδι. Ὁ. 147, ααϊ ἴη 
δοοθβιϊ βοηΐθηζίδτη., Ρ] αἴδγοὶ Θγγοσθ τὰ βϑϑρ οδηξ5., ΡΓῸ- 
Ὠΐον 6886 υἱάθίυν ἴῃ δᾶ, ΟΠ τηδ οι Ρ. 118. --- 4 πάντηι 
(σά. --- 3 5ἷ.ς ΡΙδῃ.; ἐσοιχέω Οοᾶ. οἱ ΡΙαΐ. --- ἅ εἰπὰς 

ΡΙδη. 

ΟΟΟΧΧΙ. Ιιριηπὰ : εἰς πρεσθύτην ᾿Ἀμύντιχον γέωργον 
[310] ἢ φυτοχόμον. --- 1 ἔνθετο Δάδου!ρϑ᾽: Βδτηλβ18 τὖ οΧχ 
Οοαϊςο. --- 3. ἀεὶ πρέμνον ΡᾺ],. ΄υοᾶ οἰιπὶ γρ. ΒΡ Ο ΒΟΥ - 
Ῥίαπη νοοῖ πέπλον ἰπ Οοάϊοα, οἵ « οἰδρᾶῃηβ 6886. πέπλον 
Π60 ΟὈΠῚ πρέμνον ρΡοιτηυΐδηάθτα » Ῥγοπιιποίαυϊξ 58] Πη88. 
ἃ. ΒΟΒΟΝ. ΤΥ, Ρ. 87, βθηΐθηζϑγη ποὴ ΘΧρ]οδη8. 584 τηθ- 
το Ἡδοκοῦιβ ( Ερὶβί. οτἱξ. δὰ ϑοϊιποιαθυνηαμη Ρ. 485 
ῬΒΙοΙοαὶ ἴ. 107} οἴϊδτη ἀεὶ πο {}1{ ἴῃ 5 : 

χαὶ γὰρ ἀεὶ πρέμνον (πέπλον) σοι ἀνεστήριξεν ἐλαίης 
πολλάχι χαὶ Βρομίου χλήμασιν ἠγλάϊσεν, 

οἱ ορίϊμηθ οοὐγοχὶΐ ἀειπέταλον... ἐλαίην, Οἰἰνδ 5ΟΡΡΟΥ 
αἱγοηίθηι; ἐνεστήριξεν 105. Βοδ!σουῦὶ οονγθοίϊο δϑί. [ἢ θἃ- 
ἄδιη γόοο ἐλάη ουγαυ ΠΙγαγὶιβ Πηϊοηΐθ νϑύϑιχη ΥἹ, 6ρ. 
202, 6. --- 4.1η ἠγλάϊσεν ὁχ σοί ρΡοΐοηάατη σέ. --- ὅ, Ὕδατος 
αὔλαχες, αὶ γα] σὸ ὀχετοί. ͵ 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΘΙἍ ΡΑΤΙΑΤΙΝᾺΕ 

ΟΟΟΧΧΠ. Τιϑιημ)ᾶ : εἰς ᾿Ιδομενέα καὶ Μηριόνην. « ἔχ. 
ϑίαί οἰΐδιη ἂρ. Ὀϊοᾶον. Ὑ, 79, ζιθτη οχ Ῥϑρὶο Ασὶιβίοί} 5. 
Πιδιιβίββθ ῬΓΟΡΔΌ6 οϑί.» ϑομηδίαοιυ. Ρ. 29. 6 τὸ υἱάθ. 
Ῥὶοά. 1. ο. --- 1 ὅρα Ὀἱοᾶ.; ὅραι Οοἅ.; ὁρᾶς ΡΙΔῃ. Αρροπᾶ.; 
αΐ 5ο] ξατω ἴῃ ῬΘΡΙΟ, οἱ ἰθίάθμῃ ἐγὼ τοῦ, φαιοᾶ ργορϑίαί δἰ 
ἴῃ Ἰαϊϊηἷβ βροϑαΐ. ϑομ ποι ἀθυνίπιβ τοῖ ΡΓῸ τῷ δοοίρίθηάυμι 
6586. δηποίαδϊ. --- 2 ὁμόλου Οοά. « Υἱᾶδ δᾷ 6Ρ. 371,6. » 
8. 

ΟΟΟΧΧΊΠΙ. Τμϑημπᾶ : εἰς δύο ἀδελφοὺς ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τε- 
λευτήσαντας. ΘδΠιΐ08. «υϊάθμη. --- 1 Δὶς δύ᾽ ἃ. ὈΓΙΠΟΟΡΒ.. 
ΡΙδη. 

ΟΟΟΧΧΊΨ. Τιϑμημηᾶ : εἴς τινα γυναῖχα σώφρονα χαὶ μό- 
νανδρον. ΝαΙήθη ΤῊ] γα πδυἃ ἀπο ἴῃ Εἰα]ο Ἰοροθαίαγ, 
4αὶ οἵ ἀοοιιΐδβθ υἱάθίυν ὑπᾶθ αοῦὶξ περίδωτος. --- 1 ἢ 
περίθ. ΡΊδη., 56 ἰάοιῃ ἅδ᾽. Θεοῦ  θοηἀΌτη οἔδηη τᾷδε. --- 2 λυ- 
σαμένη Οοὰ. οἱ Ρ]αη., 568 1116 ΒῈΡΘΓΡΟΒίίο α. 

ΟΟΟΧΧΥ. θὲ ιῖ8. ἀϊοοπάσμῃ ογῖξ δὰ Ἀρροπᾶ. δρ. 97; 
υἱάο ἰπίογί πὶ φαΐ αἰ σοηΐον πθοο ἱγδοίδηξ Νκίατη Ομ 
Ρ. 190 8644., οἵ Ἠφοκογυση Οοιημι. 1, ". 35 5664. πο 
ΥΟΓΒ115 βθραγαίίπη Ἰοραηίαγ οἰΐδηη ἂρ. Ὀίοῃ, ΟἾγυ5. Οτγδῖ, 
ΤΥ, Ρ. ϑίπεί80, ΡΙαΐ. Μογ. Ρ. 330, Ε, οἵ Ἰαξπθ ἂρ. Οἷο. 
Τυβο. Υ, 35 : ἵ 

Ἠδὸ ἢᾶθθὸ αὐ δαϊ οχϑβδίυγαία θ᾽ 0 
Ηδυβὶξ : αἵ {14 ᾿δοθηΐξ τη οἱ ργοίϊαγα Γοϊοἴα, 

- 1. « Βεορρρὶ ἔφαγον καὶ ἐφύδρισα ὁχ Ὀϊΐοπο οἱ Ρ]δημάθ. 
Οοάοχ ἔφαγον δὲ καὶ ἔπιον. » Β΄. Βοίῃίιβ ἔφαγόν τε καὶ ἔχ- 
πίον ἢ μετ΄. -- 2 ἐδάην Οοά. εἴ ΡΊαη., ἔπαθον οοἰοτὶ. Ὠοίηαο 
Οοᾶ. ὄλθιο " τὰ φος ἔμαρ ψε, οΟμοοΙ]α 15 φαδίξαον αἱ εἰμὴ 8. 
5011 0158. Ὀ6 φὰὰ τὸ Ῥϑυίββοη. : « 68 ἰΐὰ δϑί οοτηρᾶγαίδ : 
βου ρβογαΐ Πἰγαγὶα5 ὄλδια τα. ΟοΥγθοίοι,, Ἰδοῦπᾶ ἀδΐδ, Ρ6.- 
Ῥδγᾶπ τὰ ῬΓῸ τὺ Θχ δἰ ἔα πη ΟΡίηδη8., ΦαΔΙΔΟΌΓΘΙΩ 

᾿ ρΟΥΓΘΟ οβ δα ἀϊξαχη νυἱάθ8., οχ δρίσι, θα θη 8 ὙΘΓΒῚ ἃ] - 
δγο ᾿Πᾶτὰ ΘΧρ θτο βίαξαϊς. Ροβί δαΐθμι {στη γϑυίογα γοὲ 
τϑρουββοί γ6] ὀχοορι(αββοί, ἴῃ τᾶν. δά]θοῖΐ γρ. πάντα λέ- 
λειπται. » Ουοά 6χ ΡΙδη. τϑοθρίμπιη. 

ΟΟΟΧΧΥ͂Ι. Πϑγηᾶ : παρόμοιον σωφροσύνης ἀνάμεστον. 
Ῥαγοάϊα ργωοθάθη [5 Θρί στδιωγηδίϊθ. ΡΒ] Οβόρμο {θυ οἱ 
Ῥΐορ. 1. 0Ἱ, 86. --- ὃ τῦφος Ὀΐορ.; τάφος Οοἄοχ. οἱ ατοίϊι5. 

ΟΟΟΧΧΥΤΙ. Τιϑιητᾶ : εἰς Κάσανδρον τὸν ὡραῖον ἐν Λα- 
ρίσσῃ χείμενον᾽ μετεγράφη παρὰ Γρηγορίου τοῦ μαχαρίτου 
διδασχάλου ἐξ αὐτοῦ τοῦ (ἴῃ τηᾶγρ. ἃ ΟΟΥΤΘΟΐΟΓΘ ἐξ αὐτῆς 
τῆς) λάρναχος. « Οὐπῖ. Ἰοτημηδία ΘΡΡ. 334, 429.» Β. 1,6- 
δοηᾶὰβ ἀ6 Οτορουῖο ΗθοκΟΓ. 1, Ρ. 166 5644. Ργρίογθα δᾶ- 
βουϊρίαμπι : ὡραῖον. σημείωσαι. ---- 8. ἦδε Οοάθχ, αἵ 8οϊοῖ 
ἴῃ Ὠἰ8. 

ΘΟΟΧΧΥΙΠ. « Νοη ἀἰσποΐμτη μἢοο 6Ρ. ἃ ργδοοθαθηΐο ἱπ 
Οοᾶ. Ῥυο ἴδπιρη βαηΐ, 564 οἰάθιῃ οἷρροὸ ἱπβδουϊρίᾶ.» 7.6. 
Οοηΐ. ΗδοκοΡ. 1, Ρ. 100 5664. --- 4 εἰχοσιὲξ ΡΊαη, Νοίδη- 
ἄσπι δἀ]οοίίναμαη 80 τοοθπί! νου ποδίονο δα ἀϊπιση ἢΐβ ἡλι- 
χίην (ὄντα) χς΄ ἐτέων. 

ΟΟΟΧΧΙΣ. Πιοτημιᾶ : εἰς Μυρτάδα τὴν μέθυσον ἐν πίθῳ τα- 
φεῖσαν. --- 1 Μαρτάδα ΡΪδη. ογαάα Ογοίϊυ8. --- 2 σπασαμ.. 
Οοά. --- 3 ἴῃ ἤπθ με Οοἅ., οἱ ΒυρΘΓροβίίο ἃ ΘΟ Γθοίογθ,.. 

ΟΟΟΧΧΧ. Πιϑιημὰ : εἰς Μάξιμον χαὶ τὴν αὐτοῦ γυναῖχα 
Καληποδίαν. ΑἀαΙ σοΥΓΘΟΐοΟΥ : ἐν τῷ Δωρυλαίῳ ( ΡΓῸ Δορ.» 
ΡΒτυρίδ 1Γ06).. --- 2 ναίοι 7280008., υἱ γ. 4. --- 8. Σύν τε, 
Δάν ἰδ! ον : δἑηιμῖ οἰΐαηι. ΒοΐΒ᾽α8 τη θ! οὐ 15 ΠΤ Θ 5 : 

σύν τε Καληποδίῃ τεῦξεν τόδε σῆμα γυναιχί. 



ἔν ας 
Ἂν --- ο΄ --ἀά ὡς 940οὈβῖι5, ρυἱουῖι5 δαϊαηρθηβ : [ἃ οἴατη ΒοΙ55.: 

ο΄ μιδὶυ ἵν᾽ οὕτως εἴ ἀδἸενϊ Υἱγσυ]ατη : ὡς οοαΐοο5, Οποᾶ ογαΐ 
᾿ς ΤΟΙ Π4αι ; ἴῃ πουϊο ορίσι. υβιἐαξαγα Πα Βγχζαηίϊηϊς 

᾿ὡς ἵνα ποη ἀθθοραΐ οὔεμαδιο. Τιϑηπθρίιβ Ρ. 238 ὡς ἐνὶ 
«τὴν στοργὴν καὶ φθ., « ᾳυοᾶ (οἸΘΓΑὈ1 6 οββοῖ, δἰ ργῶρ. ἐνὶ 

" χαί. » βάδδοῦ. πῃ 5Βϑαθθηξθιβ χὲν φϑ. ἔχουσ᾽ 
 (8ῖε, ποη ἔχοις) Οοά.: χἀν φθ. ἔχῃ ΡΙδη.:; ἔχοι 786. 

ος ΟΟΟΧΧΧΙ. 1ιοπημηᾶ : εἰς γυναῖχα σώφρονα χαὶ μόνανδρον. 
 Ἀδαϊξ δογτεοῖον : εἰσώραχα ἐν Φρυγίᾳ. Ἱποοδγίιτῃ 5ἰἴπο υἱὲ 
 ἥρδο (516 Βοΐ55.), πη εἰς [Ὥραχα, Ἰοοΐ ποιηθη ἱσηοξιπι, οἴ 

Ι, Ρ. 107. --- 1 δωμήσατο Ηδοκογαβ, υἱ 

ποὴ ἰορίέαγ ἴῃ ῬΊδη.), ἀθ 4 ποιηΐηθ πιϑυϊο ἀυθιδηξ. 
« [αἴδξ Ββαυὰ ἀμπθὶθ ποπηθη Ἰαἰπαπι ἀθϑίπθηβ ἰπ δῆς, υἱ 
Κλήμης, ΟἸοιηθηβ. Ρτγοχίμηθ δὰ ἀποίιβ δοοθᾶϊέ Φούρης, 
Ευγθηβ.» Ηδοῖ. Δωμήσατο τεσορίογαπι ἱπδ δε ορίσγδιη- 
Τὴ 333. --- δ θνήισχω οἔ ἔτη ζῶ Οοά. --- ὃ νυμφιχὸν ΡΙοΓ- 
ΒΟΠῸΒ : νυμφιχὴ Οοά. 

᾿ς ΟΟΌΧΧΧΙΗ͂Ι. Πιϑπηπιᾶ : εἰς τινὰ παρὰ βαχχευτρία: ἀναιρε- 
θέντα. Θυϊδὺβ Ῥγέθγηϊβιξ οοττθεΐουῦ : εἰς ἀχμωνίαν. Ϊ 

Ἰάοπι ργοροηῖξ. ΒΌΡ}Π  Βάχχην 6556 ροββ8 ποιηθη ἱπαϊζαιη 
ΒΘΙΠαδ6. φυδηι {116 ἰπ σαΓβιιβ δὲ δου διηΐηα ἱπβεϊξασγαϊ: ἰξία, 
υἱ Πἔ ἴῃ μευ ουϊοβα ἀγίε, οοοαϊξέ ἀοτηϊογοπι, οἴσαῦ 6556 
Υἱδὰ οἕ ρίαηπε αἰἴΐα, οὐχ ἴση, ἴῃ Ἰυὰϊβ ΡΟ ΒΙοῖβ. 

ΟΟΟΧΧΧΗῚ. Ιμϑιημηᾶ : εἰς ᾿Αμμία» παρὰ Νιχομάχου τοῦ 
γαμόροῦ χαὶ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς Διώνης. Αἀάϊξ οογτγοείον : 
εἰς ̓Αδριανοὺς ἐν Φρυγία. Εἰς Ἀζανοὺ: 6586 ρο586 Ρεΐαθαΐ 
480. --- Ἰ χαταχϑονίοις μετὰ δαίμονος ΡΊδη.: χχταχθονίους 
μετὰ δαίμονας Βγυποῖ. ραγεϊτα δχ οοάϊοθ 71 8πὶ 1,ἀϑοαγῖβ. 1π- 
τοἸ σαπΐυν Μἥαπος βοριι ξ. --τ Τὰ ΞαΡρΟΥΟΓΟ τηᾶγσ. ΠΟΥ 

: ταῦτα ἀπὸ τῆς πόλεως Κυζίχου. ζήτει χαὶ τὰ ἐν τῷ 
ναῷ (6ᾶΡ. Π1). Θυοὰ ρεοτίποί δὰ βοαυθηίία δρίρυγ. 

ΟΟΘΟΧΧΧΙ͂ΓΥ͂. Πιοτημηᾶ-: εἰς Φρόντωρα (51. ΡΓῸ Φρόντωνα) 
υἱὸν Πωλίττης᾽ εὑρέθη δὲ ἐν Κυζίχῳ᾽ τὸν δὲ ποιήσαντα οὐ 
γιγνώσχω ̓  ἐγράφη δὲ χαὶ τοῦτο ὁμοίως ( σοηΐ. ἸοΙηγηα 6ρ. 
927) παρὰ τοῦ μαχαρίτου Γρηγορίου Καμψιχοῦ (5165 Δρορτ. 
Ῥαγῖβ.: (οαϊοῖβ οοτηροπάϊαπι χαμψιχίζοντος Ἰοσὶέ Ῥδ]55. )" 
ὅθεν αὐτὸ χαὶ ὁ Κεφαλᾶ- ἐν τοῖς ἐπιγράμμασιν ἔταξεν. Ηο5γ- 
οὔἶι5 : χαμφιχίζουσα᾽ βαρδαρίζουσα. « Φυγοηΐβ Ἐτοηΐο, «αΪ 
ἠυτγβργυδοηξῖεθ ὀρογᾶμη ἀδάογαξ, ἴῃ 'ρ80 εἴδεϊ ἤογα τηδίτγὶ 
δγδρίιβ υἱἕδθ ϑ8. σα γΞΌΤΩ Θπδγγαΐ. --- 1 μοι τόδε φ. ΡΙΔη. 
56 ἃ ΤΘΙΏΒΓ. ποὴ ἀἰβοθᾶο, φαυτη χαὶ ἱπίογγοσδίϊηϊ τηὰ- 
Ἴογθῖὰι τἷπὶ δἀθαΐξ. » ὑάας., δχθιηρὶα 50] }οἴθηβ ᾿. 296. 
Βδίτηδϑ. χαὶ βιέργα δἀαϊζυτη πῃ Οοά. βου], « δὰ δτρ]θη- 
ἀσπι ὙΘΓΞΌΙΩ. » --- 3 ἢ ἵνα ΠΟ 6586 50ΥΙ θοπάπτα δχροηϊέξ 
ῬᾶΒΞΟΥ͂. δεγιρξξ. τηΐβε. Ρ. 205. -- 5 ἥ μ᾽ ἀτίτηλε 78 |ο 55 : 
ἔτεχ᾽ ἥματι τῆλε Οοά., γρ. τῷδε υἱξίπηδ νοσὶ ϑβυρεογβοιῖ- 
Ρίο; ἔτεχ᾽ ἤματι τῷδε ΡΊδη., ἀρϑυγάθ. -- 7 τυτθόν με 

ΙΝ ΟΑΡΟΌΤ ΝῊ ΑΝΝΟΊΤΑΤΙΟ. ἀδὸ 
ἐχ γενεῆς (οα.; δυσπότμου γεν. ΡΙαι.; δύσποτμος “δοοβδίυξ. 
ΒΟΙ π5. τηδιθρδὲ δύσποτμον. --- 17 φρόντωςο: (οά., 56 θ 
ρβ8 ΠΡγΑΓα5 'π ν τηυΐαυϊξ. « Αρποόβοα Ἰυβάτη ἴῃ γοοῖθιβ 
51Π}}}15. 50η1, {08}18 τη] ἀρι γϑίθγεβ,, ἴῃ ῥγορυίϊβ ῥγῶ- 
5ΘΓΕΪΠ) ΠΟΙ θι15, δὴ Οπηθπ ΠϑθΘγα υἱἀθθαηξαγ, » 766., 
ΘΧθρ ἃ 50] εἴθηβ ἔ. ΧΗ; Ρ. 231. 

ΟΟΟΧΧΧΥ͂. Τιοπηπηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Φρόντωνα χαὶ Πωλίτ- 
τὴν. ἰαμδιχόν. « Εἰάδπη Βαυᾷ ἄυθῖα εἶρρο ἂς ῥγοθάθηβ 
Ἰῃβου!ρέωτη ἔα [ἰπ δάγογβο φαϊάθμη ἰδΐθγε, υἱ υἱάθέαγ, 
Ροβέ Ἰοπρβίογοπι {ἰ{᾿]Ό τ 1. -- 4. Αἄ σέδοντας βιθαιάϊ οὕτω, 

ἰδὲ τύμδον ἔδειμεν οἵ 5ἴπη.: δωρήσατο φρουρῆς Οοᾶ. (6ρ. ! 

ΟΟΟΧΧΧΥ͂Ι. Τομηπηᾶ : εἴς τινα γέροντα διὰ πενίαν ζωὸν 

αὐυοά δχ τοιούτους 55: Τηθηἄμτη. » 766. 

᾿ ἐν τάφῳ τεθέντα΄ ὦ (ὦ ΒοΙ55.) τῆς ἀπανθρωπίας ! 1,ΘΙΤηἃ 
| Ρίαη. : ἐπὶ τῷ ἑχυτὸν θάψαντι πρὸ τελευτῆς. « (4111 γργεὶ- 
θὰ5 τοϑαϊαϊξ Πα Ποῖ}. Ργοοῖ. ΟδἸ τη. ῥ. 15.» Β. -- 1 τε- 
τρυμμένος Οοά.; αἰέογαμη ΡΊΔη. Τοϊπᾷθ Μοῖπϑι. οοηΐ. οὐκ 
ὄρ. --- 3. « Δυστυχέίης ἔρανον, πη 5 ΘΙ] τη, φασα τηΐ- 
5ΘΓΙΔΠῚ Τηθϑιη ἰΘΥαΓΟ ροββϑί.» 7... Οὐοᾶ ἀατγίΞβίπηθ τὶ 
ἀϊοίατη θδξ8 υἱάθέμν : φυδγο 5ου ΘΠ πτη βαβρίοου ἔρυμα, 
6. χώλυμα. Μοϊποῖ:. ---- ἀ εὑρὼν οἷζ. ΤΔοο κῖαβ ; εὗρον ὀϊζυροῦ 
Οοά. εἰ ΡΊδΔη. --- 6 ἔθνηισχον Οοᾶ. ---Θ ἔπειτ᾽ ἔθαπτον Οοά., 

τ Βυρογβουρίο : γρ. ἐτάφην, αἴ ΡΙΔη. 

εν ψνμνεν ες δ ηλμνοόνας τε | ΟΟΟΧΧΧΎΥΤΙ. 1μϑπμμηᾶ : εἰς Ἁρμονίαν (516) γυναῖχα πλου- 
σιωτάτην καὶ σώφρονα ἐν Μεγάροις. Εξ δᾶ γ. 3 ἴῃ πονὰ ρᾶ- 
Εἶπδ : εἰς τὴν αὐτὴν εἰς τὴν ᾿Αρμονίαν τὴν σώφρονα. --- 1 χήδε- 
στε, ἷ. 6. φίλτατε, τηδ]οθαΐ ΒῸ ΒΚ Οηΐι8. --- 2. « Οἰδδηαιῖ 
χελευθοπόρε ροϑβί ὄδῖτα ΒΞ ροΓ Πα ατ οἵ οξϊοβαγῃ. ΒΟΥ Ροπἄυτὴ 
Υἱἀδίυγ χελευθοπορῶν. ΝΟ΄ῸΘ γα] 6 ρμἰδοοί σοῖσιν ἰηἰεἶο γοῦ- 

888.» Ηδοκεῦ. Ἀδοΐδ ᾿υϊοαΐ,, ἱπιο τηοάοβία - πᾶπὶ ἰοΐι5 
᾿Υ̓ΘΓΒῈΒ 80 Τϑοθηΐίογο Βυζαηξίπο ἢοίι 6556 υἱάθίυγ, τξ ἴῃ 
᾿ Δο ΘΕ ΕῚ νοὶ ρογαάϊεὶ Ἰοσαπ βασοράογοί. --- τίς εἰ πόθεν ΡΊΙΔδη. 
- 4 γενεῆς Οοά., αἰΐοητιη ΡΊ]Δη. Ποίμᾶρ Οοά. ἐν μεγάροις, 
ΒΌΡΟΓΒΟΓΙΡίΟ : γρ. μερόποις, τῇ 68 ἴῃ ΡΙδη., « ἱπορίο », 

Ἰοχογαΐῖ, τϑοξίιβ σ᾽οββαΐου αὶ Ἰθιγμια βου ρϑβίξ. --- ὅ εἶχεν 
ἰδέσθαι (Ηδγγιοηΐα) Ἠροκογιβ, φαρᾶ τϊδὶ «υϊάθην ἤθη 
4φαυδπέσμη ᾿ἰρβὶ ἢθοϑβδυ ΌΤΩ 6556 Ὑἱάθίυγ ; ἴῃ δ᾽ υβιηοάϊ 1ὁ- 

᾿ εἷβ ἐν αὐτῷ σοτητηοᾶδ ροΐοϑβί βυρρίοτὶ. Ρίδη. ἦν ἐνιδέ- 
σθαι, φιιοὰ ογίαθβ6 γϑγθμ, δ ξῖς Βγιηοῖ., 4υΐ πάντα. οἱ 

᾿φΟΥΓΙσοθαΐ. --- δ. « Αγιαδίϊοηι αϊεῖξ ποθ! αΐθιη, ἱ. 6. 
᾿ΘΌ ϑγαίία ΤΩ ΟΓΌΤΩ4Ὸ6 διηοηϊξαΐα σοπ᾽ ποΐϑιη : Ππᾶτη δϑί 

οἔ αἰϊὰ ποθ ξαβ, δαβέογα δὲ βιρογθα, {πε6 ΠἰΠ] δι ὈΠ δεῖς 
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Βριποῖ. Οοτγγθοῖογ μεγάροις Βα ἀπθῖα ἀδ ἀοηιο ἱπίοι!. 
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Ῥαββουΐυϑ. --- 9. « Ἡγεμονῆες ἱπέε!Πἰσὶ ροπβυπέ τηδοίϑίγι Ὁ 
ς, {Π6 οἱτπι δχϑγουθγαΐ βυτθ.}}5 ογηδίῃβ. » 966. ---- 1 ἀδε οἴ 

᾿ λιθέν᾽ ἄγω Οοάεσκχ. --- 2 5ἷς ΒγΌπΟΚ.; χυνηγεσίης Οοᾶ., α 
Ἑογίαϑϑο ἔδιηθῃ ἁγνοὶ ἡγεμονῆες 5πξ ἐπεογτιρίϊ ἡιαΐξες. 
οογᾶτη ἀυΐθιβ ΕΤοηΐο οδιιβὰ8 ἀσοθαΐ. 516 δογία εθρὶξ ατο- 
5.» 06. --- 10 ἐμπρεπέειν ... διχασπολίαις Οοά.: ἐμπρε- 
πέμεν... διχασπολίας ΡΙΔη.;: --- λίης 5600 5.;: ---λίαις το - 
οεθαΐ Βοΐβ5. --- 11 μοι... γενύων (ϑἘὈΡΘΓΡΟΞΙΐο εἰ) .. κούριον 
(ϑυρεγροβίίο μι, υὐ οβϑοΐ χούριμον) Οοά.: μευ γεὶ με... 
τενύων... χούριον ΡΙαπ. ΡτΓΟΠΟΙΊΘη μοι 68ξ ροβϑθββίγιπι, οἱ 
ηιαΐον βυδ᾽δοΐαμη υϑγθὶ. --- 12. ἡλικίῃ; ἐρατὴ Οοά.: ἡλιχίῃ 
ἐρχτῇ ΡΊΔπ.: οογγοχῖξ βδἰ πη 5108. --- 13 περὶ χλυτὸν Οοά.;: τέ- 
χος Ρίδη.: ἴπ (οά. τεχον, ν ροβίίο ΞΌΡΘΥ χ, ἀθίπαθ υϑοῦ 
ΒρΡΆ οἰ, εὐΐϊ Ξιρογροβίζυμη τεχος (510). --- 14 δυσπότμου 

μαδδέ. --- 7 οὐρανίους Οοα. Τατηυ]ατα βρθεΐδ : (Ἰρϑᾶτη θπΐτη 
βρθοΐδγα [ᾶπὴ πο Ἰϊσθξ :) παῆι... Νοὴ τϑεΐα Βγαποξίας δ᾽ 
ἄρ᾽. --- 8. ΟΟΓΡῸΒ δηΐϊτηϑ, πὲ νϑϑεπηθπίμμι, οἰγουτηἀδξιπ 
6386 Ρ]αϊομίξογατῃ δϑί βοηΐοηξία : οοπῖ. Ογθαζογ. δὰ Ρ]οξϊη. 
θὲ ρυ]οθεῖξ. Ρ. 303 56ᾳ., οἷ 5: ΠῊ}ΠΠπ|ἃ ἴῃ τοσοῦ. ΝὰΖ. σᾶρ. 
ΥΠΙ, 6ρ. 29 οχίγ.» ας. τ 

ΟΟΟΧΧΧΥΠΙΙ. Γϑιηπᾶ : εἰς ᾿λρχίου υἱὸν Περικλέα, ( οὐ 
τὸν ᾿Αθηναῖον, ἀλλὰ τὸ») ἐν Μαγνησίᾳ χείμενον. 1π0] 58 
ΒΟΙΙΡΒΙΈ οογγθοῖου. Μᾶσηθβῖθο τηθηΐζίο ὃχ Εἰ] ἔστη 88- 
Ρεγβέα μοί. « Τιοαιυϊξαν γϑηδίογ 5. Εἰρραβ, ἃγέϊβ σαδτη 

ΒΌΡΘΓΡΟΒΙΪΟ ἡ ΡΓΙΟΥΙ ; χυνηγεσίας ΡΊΙΔη. --- 3 σῆμα ΡΊδη. οἵ 
Οοά., εἷος 5υρογροβίίο α. --- 5 δὲ Οοα. Βαρεξ ἱπίογ ᾿Πἰπ 688. 
« Αἀ πο ὙΘΥβΌ μη Γοϑρίοογο υἱάθίον δαἀϑογιρἔυτη ἴῃ τηᾶτγ- 
δἷμο ἀστεῖον.» Β. Οὐυοᾶ 8ρ. 7186. δα ΒΒ4ΌΘΗΒ Θρῖστ. τοϊδἔατη. 
Ῥου δυΐετη ἰᾷ ἀστεῖον ἰη Ογοίίδηϊβ : δαχεα διποία, 
[εγα εἴγοιηι φιοφιδ. --- ὃ εἰκοσέτης ΡΙΔη. 

ΟΟΟΧΧΧΙΧ. Γιοιηπιᾶ : ἀστεῖον. ἄδηλον» ἐπὶ τίνι ( ὑπὸ τί- 

νος ΗΘΟΚΟΙΌΒΙ, ἡ. 343) τοῦτο γέγραπται, πλὴν ὅτ! ἐν τοῖς 



ἀδὸ 

τοῦ Παλλαδᾶ ἐπιγράμμασιν εὑρέθη χείμενον " μήποτε δὲ Λου- 
χιανοῦ ἐστίν. Εἰ ΡΙαημπᾶθδα 5ΓΘΡΙΠαηὶ : ἄδηλον, οἱ δὲ Παλ- 
λαδᾶ. « Αἀϑογῖρβὶ βδοῦγα Ῥαϊασδ ποπιθη, σα πὶ ΓΘΡΟΥ πὶ 
πιο Ε ΟΡ σγαπητηᾶ ἰηΐον Ῥα]]δᾶθα. » 8. Μίηυβ ΘΟ αὶ 
ἀἰϊπιϊβίββοῖ Ἡθοκοῦὶ ἀἰβραία!ο 1, Ρ. 36: « ΝΥ εἰδαηᾶτ8. οχ 
ἢΠο Ἰογητηδίθ οἰΠοϊοθαΐ ορὶ σγδιητηαΐαση Ρδ]] δα, 4} ὙΘΙῸ 
ποχηΐπο οὐαί Ῥδ)]δάϊι5 (ΓΧ, οΡ. 380, 3}, βθραγδίϊ πη οαϊίο- 
γαπ γ υτηθη Οοπβίδηξιηο σορμα] ἴῃ οοῃἤοϊομᾶα Απίδο- 
Ιορία δὰ τηδηῖ18 856. σοα ἴΐὰ ράγαπι ἰη 6}}}ρ᾽(} ἀαΐθιι5 
(δηᾶθιῃ Γαι οηΐθιι5 ἀποίυ5. ΟΡ" ]45 ἀ6 βου ρίογθ γΤη ἢ 5 
ἀαοα 580 Ιο00 ἰῃΐου ῬΑΠ Δα] ΘρΙσγαιηπηδία βου ρίσμη ἴηνο- 
ποίαΐ, ἀυθιίαγο ροΐαουϊ, Τηϊογργοίαηαμη ῥροίϊι5. ἐπὶ 6ρὲ- 
σγαριηιαϊ5 α Ῥαϊϊαάῖο οοἰϊοοίῖ5, ἐπι Ραϊααὶὶ ΤϊοΥΪ6- 
σίο, ἴῃ 4Ὸ 'Ρ80 (Ὀγΐᾶ5856 δριργδιηγηδίϊ δἀβου ρίσμ ογδΐ : 
ἄδηλον, μήποτε δὲ Λουχιανοῦ. ῬΑ] δάϊατη Διί, «αϊ ἵπὰ- 
Ρογαηΐρ Αὐοδαϊο Υἱχὶξ, Απίοϊορίδιη οοπα 586. Θρίστἂμι-, 
τηδίυγη τη Χὶ Δ ἢ ρΡ ΘΙ σχωπτιχῶν οἰΐατη ΠΟ ΔΓσαΘηΐο 

οϑῇ, φυοᾶ οἾϊ15. ΡΪᾶπ6 υὐ Μοϊοασνὶ, ΡὮΝΠΡΡΙὶ, Βίγαίοηϊβ, 
Αϑδίῃϊεθ, αυϊ βίηρ! ΑΠἰΒοΙορίδ8 οομπαϊἀογαηΐξ , ΘΡίρτδη- 
τηδία ΠΌΤΉΘΙῸ Ὀ]υ πιὰ δ ΠῸ5 Ροινοποιυιηΐξ, δὰ οοηΐα τη 
αυϊηφυδρίπία. Ηυΐο ΑἸ ΒΟΙΪοσίδ Ρ] υυἱπηᾶ ΟδΥΤΪμἃ ἃ 86 
βου ρία ἰπβογα 586 νἱἀοίαγ. Οοδίδγαμι Ἰηβίσηὶ ουσογ Οορμἃ- 
Ιαπὶ ποϑίγιιπι ΟΡ σγδυητηδ ἰπίοῦ. ΒΘΘΡΌΪΟΓΑ] ἃ ΘΟἸ]ΟΟδΥ 586 
Ραΐοί οχ υἱξϊπιο ἀἰβίϊομο, αθὶ ροοίᾳ βοάδϊθη τορδΐ τι 510] 
ἴηυτη ΒΕ Ὀπἰ ἰβίγοϊ.. οἵ Γαξγβ υθυ θοῦ ἴῃ ν. 4 οἵ ὅ. » 
Ἐξίατη ΨΔοΟ βἴ 118 σδΥΤΊΟ ἢ « οἸαρδηίί 5. αἰεὶ φαδτὴ αὐ Ῥα]- 
Ιαἄδο 6586 υἱάθαίιγ. » Μαγρὶπὶ σοάϊοῖβ δρρίοἴατη 516}18. : 
σημείωσαι οἱ ὡραῖον. -᾿ 2 ἀΐδην Βυρουροβίίο α Οοά. --- 
3. γενεῶν ῬΊδη., Π1α]6, --- δ γενόμαν Οοά. Ιάδηῃ ἀἰ5[ ΟΠ οη ἴῃ 
6Ρ. ἱποουῖὶ Χ, 118, 3-4, αι ῬΡογρὶξ : 

Ἂλλ᾽ ἄγε μοι Βάχχοιο φιλήδονον ἔντυς νᾶμα" 
τοῦτο γάρ ἐστι χαχῶν φάρμαχον ἀντίδοτον. 

--- 7 ἀπὸ στίλδων Οοᾶ, « ΜΙ(ΒΟΙ ΟΝ ΟΠ 5 δὰ Ἠογαΐ. Οδνιη. 
1, οὐ. 11, 19 ὄἀχροηϊΐ : 7α6 υἱ αγαάθαΐ, γεβρίϑηαοαίΐ, 
ἐγηρ! Θαΐι" νἷηο,, ἴδγο αὐ Βο Ιηπὶ ἴῃ ἅσγθῸ ΡΟΟι]0 αὐ εἰ676 
ἀἰεἶζαν ἃ}. Τανθμαὶ. Χ, 27. Εϑί μοί στιλπνὸν τὸ χύπελ- 
λον πρόσφερε. » .α6. --- 8 51. Οσά.: « χαὶ λύπης λήθην Ρ]α- 
πυᾶθ5, λήθην ὀδύνης ΒΡμΠΟΚΙ5. ΘΟ ΓΙ ρϑουαηΐ ὁ οοη]δοίαν. 
ΒΟΥΓΙρΡΒὶ οἱ ὁχ τηρᾶ ὁρῸ χαὶ λύσειν ὀδύνην. δυυηΐ λυσίπονος, 
λυσιπήμων ΘΡ Ποία νου. » ΜΔ. Φδροθδίιβ ἴῃ Αἀά. οἱ 
ποί(. τη55. : « Θυθ  ατὶ ροΐοβέ τἴλαπὶ που γο δ ΠΟΥ 
νἱζατη {τάχους : λύπης {πΘΔΓῚ5. Ιοοο Αβίγατηδης,8. ἂρ. 
Αἴδοη. ΕΠ. 0. 40, Β : θνητοῖσι τὴν ἀχεσφόρον λύ πης ἔφη- 
νεν... ἄμπελον " οἵ ἘμπῚῚ0. ΒδοοΝ.. 771 : τὴν παυσίλυπον ἄμ.- 
πελον. Τδιηθη πο ἱπη ΡΟ ΒΔΌ ΟΡ τα ΐ ἢ! Φουγοχῖββο Ὑἱᾶθου : 

χἄμμι λυτῆρ᾽ ὀδύνης τὸν Βρόμιον πάρεχε. 

510 ΒΟΡΉΟΟΙ65. ἃρ. Αἴδμϑι. 1. ο. : τὸ μεθύειν πημονῆς λυτή- 
ριον. ΙΓ ΑΙ5 ΡΓΟΠΟΙ 8. ΒΘ. 1 5 ηρ ΓΘ, αἱ Υ, ΟΡ. 
293, 6: ἰηΐνὰ 6Ρ. 418; ὭΣ Ηδοιοϊά. ΧΧΙ, 37 οἵ 40.» 
Ἠφοκονῖιβ χὰς (ρῖὸ χαὶ εἰς) λύπης ὀδύνην, « ἀα ηιϊιυὲ υἱ- 
ψιιην σοπίγα ἰνἐδι ἐ ἀοϊογεέηι; ἀδ αιᾶ 5: η 1, ῬΥΘΡοβὶ- 
ἐἰοηβ εἰς ν. δ δίοκθη. δ ΡΒαη. 79.» Οποά ρΡοβίθα ᾿πηρτὸ- 
Ῥαβ86 νἱἀοίαν. ΜΙΡΟΝ ον (Ὁ 811ἃ ψα 51160} Βοίϊυϑ : 
« χαὶ λύπης ἀκόνην, ῬΡοου]υΙη 40 ᾿ποίαϑ. νοΐ ΒΘΡ68 
δριζηαν, » 

ΟΟΟΧΙ,. Το : εἰς Νιχόπολιν γυναῖχα Μαραθ. ( ΘΟΙη- 

γδημάϊο; Μαραθῶνος ΔΡΟΒΥ. Ρ115.}" 

Νιχόπολιν Μαράθωνις Οοἄ.: Νικόπολιν Μαραθῶνος ΡΊδη., 
ὉῚ Βα] οὔσμη ἀθοϑὲ: ατιατὸ 505. 50] σοι Μαραθὼν ἐσεθή- 
χατο, ΒΌΒΏΚΘηΐ5. Μαραθὼν ἐνεθήχατο, {Πιἃ ΦΔ 0005. ἴῃ 

εὑρέθη ἐν Θεσσαλο- ! 
νίκῃ. « ΜΑΙ ἴῃ ΘΟ) ασ θη ; (ΘηουἽπὶ ἃ οί8. θ]ΘΠαπι ᾿ 
ΟΡΙσΥ Δ Πλ})ἃ..» ζ66. --α 1 Νιχόπολις Μαράθωνιν ΠΟΟΚΟΡΒ: ᾿ 

Ἰλδ!δοία γν. 293 οἵ ἴῃ ποίξ. τη85. « Μίχράθωνις ποι νἱἀοία;ς 
ΒυΠ ὐ δηάπτη. Ἰηγθηϊιαίαν ἰδ] α υἱγοσα ποιηίμᾶ, δι 

ἱ 
ι 

ΑΝΤΗΟΘΙΠΟΘΙΜῈ ΡΑΠΑΤΙΝΑ 

᾿Απόληξις ἂρ. ΤῬοΠοβίμοπὸπι [ἢ ϑίθρα. 1, ἔ. 1Υ̓́, Ρ. 228; 
᾿Αρχέπολις οἴ Μάτρις ἃρ. ΟἸοποπι; Γνῶσις ἷπ ΠΟΙΉΊΠΩΟ 
(νἱάθ Οοτᾶν. ᾿Ἀτάχτ. ἔ. 1ΠΠ|, Ρ. 191); Αἰοσοοίϊβ ἱγᾶρίοιιβ 
ἃΡ. 16 γ. Μαχίπημηι ΠΠ, 7, οχί. 1.» 8. 5θᾶ ἰη Νιχόπολιν 
Μαράθωνις (18. πο Βδηο μοί 8 4ιδπηὶ Νικόπολιν ὑγὸ ἴδ- 
ταΐηα ΒΑΡ» αξ ΧΟ τηδυϊξα πὶ βΘρο νῖ586 υἱάθαΐξανγ, 
αυοᾶ οοηΐτα οί. Ουδγο Ἠθοκοῦΐ οουγθοίίο ποὶβ οογίϊ5- 
Βἰ πιὰ υἱβδὰ δβί. --- 2 ὀμθρίσας ΡΊδη. « Ὀμόρήσας Τηδ]ο 
ἰοηΐδίυμ ποία ΝΟηημ5 Ὀΐοη. 11, 32: ΧΧΧΥῚ, 119. ὙἱΔ6 
ΠΟΡΘοΚ. δὰ ΑἾδο. 40, ἢ. 96 566. --- 3. οΥθοΥα πη ἀλλ᾽ οὐδὲν 
πλέον ἔσχε 56 η81.8 δ : 8} ἱπᾶθ ργβία! Ἰαογῖνο γί. 
Οουτσοηάαπιη ἄλλ᾽ οὐδέν, ἱ. 6. Π1}}}} οἱ τηᾶσὶβ ἐογᾶϊ ουγθααδ 
ογδί, ποὺ ἀπυγτὴ ἃρσοθαΐ. » Ποῖον. Ουἱ τοοΐς ἄλλ᾽, 5οὰ 
Ῥογρούδμι, πἰ (Δ]1ογ, ἱηΐογργοίδίυβ. Οὐδὲν ἄλλο Ἰπογαΐτιβ 
ΡΓΦΐου ΠΌΥ6. --- ἃ. « Μούνῳ, νΥἱᾶο ΒΑΚ. 1πβουὶρίξ, 1.1}, 
Ρ. 447. » Βοὶξ88. 

ΟΟΘΟΧΗΙ. Τιϑιητὴᾶ : εἰς Πρόχλον καὶ Συριανὸν τοὺς φιλο- 
σόφους. « δῖ ΔΠοΠΥΤθτὴ ἴῃ Οοάΐοθ. Βδοθρὶ ποιηθη δ᾽ τ8 
4υἱ ΒΟΡΙΡΒΙΕ, ῬτΟΟΙΙ, οχ Μαγίπο ἱΐδ ὃ. 36, ἢ. 29.» Β. - 
1 γένος ΟΤῊ. Οοάοχ, ΒῈΡΡΙ δία πη οχ Μαγίπο, αδὶ ἐγὼ γενό- 
μὴν ΔΛύχιος γένος. --- 3. ᾿Αμοιθὸς σαὶ ΠΡΟ διάδοχος. --ο 
ἡ ἔης οὐδᾷ, Μαγῖπὶ. εις ῥΓῸ εἷς ἃρ. Ἠρϑδὶοᾶ. ΤΠθορ. 
145, 8]. 

ΟΟΟΧΙΠΙΙ. Πιϑιητηᾶ : ἀνώνυμον ἐπιτύμόιον, --- 1 Προῦλα- 
ὅον ἴῃ ΑἸάϊ φυοᾶδπη οοάϊοο. Ποῖπᾶθ μένεις Ρίδη. οἵ, υἱ 
υἱἀοίαν, ἃροργ. Ρᾶγ., ἵπ 400 χαὶ ογηΐβϑαγη. « βϑηΐοηξ ἃ (ὉΓῸ 
4 ἂρ. Πογαΐ. Ἐρ. 11,2, 175 : Ηδγθ5 

Βουθάοπι αἰἰοῦ 5 νοϊαΐ ἀπᾶδ βαρογνυθηϊξ πάδιη. » 

ας. Βοῖβ5. Βδοὸ γτοίουθηδα ρυίανὶξ : « Εἷς ᾿Αἴδης δέχεται. 
5080]. ΥΥΘΟΝ. : τοῦτό φησιν ἐπὶ τὸν τῷ γεγηθότι ([π|0 τεθνη- 
χότι) γεγηθότα ᾿ μὴ χαῖρε, φησὶ, τῷ θανάτῳ μον " καὶ γὰρ 
σὺ μετ᾽ ὀλίγον θνήξῃ, καὶ πάντας ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους εἷς 
ἐστιν ὁ δεχόμενος. , δ΄΄Αδης δηλονότι. ᾿Ιστέον ὅτι ὁ ἄδης λέ- 
γεται ὁ τόπος “κυρίως τοῖς χαταχθονίοις χατοιχούμενος ")αὰαμ- 

βθάνεται δὲ χαὶ ἀντὶ τοῦ Πλούτωνος, ὡς (Ρἰμᾷ. ΟἹ. ΙΧ, 80)" 
« οὐδ᾽ ᾿Αἴδης ἀκινήτως ἔσχε ῥάδδον βρότεα ριον ἃ κατά- 
« γει χοίλαν πρὸς ἀγνιὰν θνησχόντων ». 

ΟΟΟΧΙΜΠΠ. Τιϑμητηὰ : εἰς Πατέριον υἱὸν Μιλτιάδου χαὶ 
᾿Αττικῆς (510) ᾿Αθηναῖον. « Προἰδκίι8 ΒΟ. ρϑὶξ εἰς Ἰ]αϑέριον,, 
4αοά ποιηθη ἰᾷ6 πὶ 6586 ΟΠ ποιηΐηθ Ραδοϊιαῖ 5 ἀοουϊξ ὃχ 
Ὀιοδησὶὶ ΟἸο585. 18[. ν. ΤΑΐα. ». 2ας. --- 1 λιγύμνθον 
Βιυιαηοκίιβ.: Οοᾶοθχ λιγύθυμον, αυοὰ Βοίμϊ5. ρῬγῸ 5Ρ88]- 
τηδίο ἔν. Βα θοθαΐ. --- 4 ἅμα πάσης Ἀοίδκῖι5, « 568 ἀνά- 
πας Ἰἰάσηι οϑὲ ΄φυοᾶ σύμπας. --- ὅ. Οηϊη6 φιοώ 65εἰ ἢοηε- 
βίιηι, τὰ φιαίίμον ραγίιιηι ΟΥ̓} 60 αἰΐφιια,, οἵ αι 
βοααθηΐαν ἀρ. Οἷς. ΟΙἤο. 1, 5. Οὐδ φιαΐξίιον οἰγί 65 
ΒΟΤΙΟΓ δοίαϑ σαγαἰιαϊοδ ΔΡΡΟΙ δ 6 βοϊοθαΐ, ου} 8. ΔΡΡΘΙΪὰ- 
[ἰοη!5. Τοηΐθι ἰηάϊοαν! 58] Π185. Εχογο. Ρ]η. Ρ. 882, Α.» 
“ας. ---- 1 οἷά τι ἀγλ. βοί!!ι5. -- 8 516 Βυαποὶν.; εἴχοσι χαὶ 
τέτρατον Οοᾶ. 

Τὴ ἰμ|ὉΥυγα τη σῖπο ρᾶσίηδ Οοαϊοῖς. βου ρέσμη 6ρ. Ὀο8- 
οοΥἀϊθ. φιοά ἴῃ νὰ Ἰορίταν ῃ. 450, οἴη δὰο ποίὰ : νομίζω 
ὅτι δισσῶς χεῖται τὸ ἐπίγραμμα, πλὴν ἐν τῇ τάξει τῶν ἐπι- 
γραμμάτων τοῦ χύρου Μιχαῆλ οὕτως χεῖται συνημμένον μετὰ 
τοῦ ἰαμόιχοῦ (60. 345, αὐ] νἱ 46). --- Τὴ Βοαυθη5 ρᾶρίης 
ΒῈῸΡΘΥΙΟΓΟ ΤηδυρῖΟ Πα θοη αΓ ἄτι. Ομ ἰργμημηαΐα Τυτηηθ οἵ 

Αηγίοβ, ἰηἴνἃ ἢ. 477 οἱ 1806. 

ΘΟΌΟΧΙΗΥ. Ποιημηὰ : Σιμωνίδον, εἰς Λέοντα τινὰ ὃν ἐφρού- 
ρει λέων μαρμάρινος. δοχαϊέαγ ἀἰβίομοι. Ῥυΐα5. ΑἸΓΘΓΌΠα 
ἴῃ ἢ πη Ρᾶρὶ πὰ Βωνοί, Ροϑί. 6Ρ. 380, οὰπὶ ἸοΙηπιδίθ : 
Καλλιμάχου εἰς Δέοντα τινὰ ὃν λέων ἐπὶ τοῦ (οοηί. δὰ 



: 

ξυγοὴν δ νὰν μά δυϑρερξοεύο Δ ΤΥ Ἂν 

ο Φιρηδαγνῖ Ηδυτηδηη. Οριιβο. {. 

δι 

Ἰοῖημ. 6Ρ. 3927) λάρναχος ἔσχεπε λίθινος. [η ΡΙΔηπ. (οὗ ! 
ἃ}. [τἰᾶγί. Ρ. 94.) βορδγδίϊιη., )υχία (δήθ Ἰδρσιιπίυγ ἢτο 
ἀἰβέϊομα ; δἰέθυϊ ἄδηλον ἀρροβίξαπν ἢ δα Ἐξ. Ῥγοίογ ργϊπεῖ- 
οι. 7απροπῦα 6586 Υἱα{ Ηποίῖυθ, ἀσδὴ βοααπηΐαν 58]- Ὁ 
1η88., Βεαποὶς., ὅδ: Βοῖβ8. οἵ Βουρκῖιβ Τὺγ. Ρ. 906. 
ἃ Ῥυβίξατο Ἰἰοδὲ δῃ Λέων ν. 3 ἀ6 Πδοηΐάα δοοῖρὶ ἀερθαΐ, 

ἐξ οανωνοις ΠΟῚ ἰβποῖο γορὶβ ραν δ ηοσθτη ἔπ πλ0}]0 Ἰθοποπὶ 
1556 ἱπηροβίίατη,, Ἠονοαοί. Ὑ11, 225. Τάθιη Ὑ6ΓῸ οἵ 8}}}5 

οφοπξρις, υἂἱ Τοϊδυ ἰαπίὶ, ἰίβααθο αὶ ἴῃ Ρισηα ΔαΥΘΥΒ ἢ 
ῬΕΠρραπι Μδοθάοποπι Βουογαπί » Βθουᾳπάπιηη Ρδιβδη. ΙΧ, 
40. Βαϊξ δυΐομῃ 1,60. Πδοηϊδο ἄντ, τὸχ ϑραγίςο, Ῥδιβδη. 
Τ. 3,5. νας. ΠΝ το α!α! Ἰμᾶτοδιογ. δὰ Ηοτγοδοί. 
1. 6... φὰϊ ὀγθαϊαϊξ ἐδοίατῃ ΘΡΙ ΒΥἀπη πη ἴῃ ΤιΘοηἰἀ: ϑραγίδηϊ 
᾿Δυπηθ πὶ; 1,60 ϑΡδΓΓΔΠΟΓΌΤΩ ΤῸΧ ἱπηὰὶ υἶβιι8 δϑί 56}|0- 

 Ἰϊαβίας Δ ΘοΝ.. : γράφεται δὲ λέων θηρῶν χράτιστος, ὅτι ἐπὶ 
Λέοντος τοῦ Εὐρυχράτους. Λαχεδαιμόνιοι προσέπταισαν ἐντῷ 
πρὸς Τεγεάτας πολέμῳ ̓  ἐπὶ ᾿Αναξανδρίδου μέντοι τοῦ Λέον- 

᾿ τος ἐπιχρατέστεροι Τεγεατῶν ἐγένοντο τῷ πολέμῳ ̓  ὃν δὲ τρό- 
πὸν Παυσανίας ἐν τοῖς Λαχωνιχοῖς ἱστορεῖ (3, 56). 1058 

408 αἰϊοσαΐ Ραυβαηΐα γι ῖ5. ΒΟ ΠΟ] Δϑέθ5 τοαΐαξαν, αυτη 
Τοχ {Π|6 1,60 τηλ]6 δάυθγβιιβ Τοσθαΐδϑ γθῖὴ βοββουϊξ. Βοίδ8. 
-- 2. « Ἐογβδη λάϊνος, ΡΙΟΡίοΓ Ἰθημμα. ν» Ἠεϊποί!. --- 
8 ἐμὸν ὡς ὄνομ᾽ εἶχεν ΡΙδη. Βοίμιι5 ἂρ. 786. θυμόν τε Δ. 
ΘΟΥΡσοθαξ, ἀρια ΠῸ5 εἶχον, ΡΓΪΠηἃ ΡΟΓΒΟΠΔ : « 46 86 δηΐπη 
ποϑοῖο ἀυΐβ Π6οη, ΤῊΪ] 65 (Ὀγ ἰββίτημβ, ααΐ σοί ογξ ἴῃς 
Ὀ6ΙΟ,, ἰρ86 ρυφαϊοδί : πἰϑὶ δηΪ ΠΊῸ ῬΑ ΘΓ ἃὸ ΠοΙηΐπ6 (ἘΪ8- 
86ὲ 60, 56 ΠΟῚ ἀἀΘΞΟΘΠΒΌΓΙΤ {Ἐ|886 ἴῃ ΒΘΡΟΌΪΟΓΌΙΩ. » 
Ἀδοορέαχη Ὑ] μὴ θυμόν τε ῬΓῸ γε. ἘΔΟΙΘ Δ5Β ΠΕ ΒΟΒΠοὶ- 
ἀοννῖηο (πη. Ρ. 1604, Βοϊοοία Ρ. 411) ΡΓΙᾺΒ ἀπέ ποη 
ῬῈΙ 886 ΘΘΠβιιπΠη Δ ἰββίπηατι 6586 ΘΡ  στδτητηᾶ ἴῃ ἔπ} ]} 
Ἰιδοηϊαο : 56 πιϊηΐτηθ αἰχϑγῖπη βοαιδηξία ἰηϑὲ 0 1551 πη 
6886 αὐα! ατιδπίυπι οἵ ᾳφυο διἰιηοπί οἱ ΘΡΙστδῃγπιδ 18 πδίϊνἃ 
Ῥυϊοδγιαἀο τηΐγατη Φαδπίαπη ἀθίογιηδίυν : » ἱπ)|0 ὁχ ΠοΟ 
αἰδίίϊεο ἀρρᾶγοΐ τγϑεΐθ Λέουτά τινα ἱπίθ! ]χίβ56 Ἰθιηγηδϊβ 
ΒΟ. Ρίογ ΠῚ, ΠΘ486 αὶ 46 Το ἃ : ἃ. ΠΘΟΘββαυ ογδηΐ ἀπῸ 
Ῥοβίγοιηϊ ὙθγβῸ5 δ ΠΟΠΙΘΉ Βοπιϊπ5 {ταδοπάστη, αυοᾶ 
ποῸὴ βἰσηϊ ποδί Ὑϑυβῖθι5 Ργτηΐβ. Αὐἀαϊξ Θομποίἀονν. Ξ 
« Οὐμίδι δρῖργ. ἂρ. ΒΌΘΚΗ. ΟὐγΡ. Ιπβοῦγ. ἢ. 2168, ΄υορᾶ 

ὙᾺΡ: 176, δ᾽ 68 : 

Ἦ ῥ᾽ ἐτύμως τόδε σᾶμα λεόντεϊσσιν πεφύλαχται 7" 
οἱ μὲν γὰο θηρῶν φέρτατοι, οἱ δὲ βροτῶν. 

Ὁοηίον οἵ Απξραίγαπι 514. Ἰηίγά 6Ρ. 426.» 

ϑϑαυϊον ἴῃ Οοα. ἀἰβεϊοοἢ. οαπὶ μος Ἰοπηπηδίο : Σιμω- 
νίδου (φαοα ὁΔΠ06}}15 οἰΓουπηα]ξ οογγθοίου οἔ ρου βου ρϑῖε 
τοῦ αὐτοῦ ) εἰς Μελίτην χόρην. Θυοα ΘΡ᾿ ΓΗ. Πἃ 5.0 Γὰ ΡΟΒὶ- 
ἕυμη ἢ. 187, ΓΌΡΡΝ ποηηῖηδ ἰπϑουρίατη. 

ΟΟΟΧΙΗΥ. ΠΘΙαπιᾶ : ἀδέσποτον᾽ οἱ δὲ Σιμωνίδου " εἰς Φι- 
λαινίδα τὴν ᾿Ελεφαντίνης ἑταίραν, τὴν γράψασαν ἐν πίναχι 
τὰς γυναιχείας μίξεις ἐκείνας, δι᾿ ἃς καὶ χωμῳδεῖται παρὰ 
τῶν ἐν ̓ Αθήναις σοφῶν. Ἐβΐ ἄδηλον ἴῃ ῬΙαηθεδ. « ΞΕ ΒΟΒΥΙΟΗΐ 
βδιηΐο ἀἰβογίο θυ Αἰπμοθηθθι5. ὙΠ], Ρ. 335, Ο, Ὁ. Οὐ} ὰ5 
«πυπὶ ΤηΔ]οΥ 510 διυοίονυἔα8., Ποπηθη “ἘΒΟΒΡΙΟΠἾ5. γϑοθρὶ. 
Ργίογοα [δϑα πὶ) οϑὲ Ἰθιησοῆα, αποᾶ ἰναᾶος ἴῃ ἰδθυ]8ἃ 
Ῥίηχἰββο ΡΕΠϑηἸ θη Ὑ ΘΠΘΥ 5 Πι8115. 488 ΘΔ] Δ ΠΊΟ ἴῃ ΟΠ 5 
«ἀἸοβογ ρβογαΐ δ οίου, ΠῸῺ) Ρἱοίου ; νἱάθ Τιοἰτοπηΐαμι ἴῃ ἘΡἰ- 
βίοϊα δὰ 9δοοθβία πη.» Β. Εχ θὸ απο ἰὴ ΜΙΟΒδ6}15 Ομ ᾶγ- 
1] οοαΐοθ ἰπποίαπι ( συνημμένον ) οΥαΐ πο. 6ρ. οὐπὶ 
ΘρΙσυαπητηδίθ ΠΙΟβοου 15. ̓ν. 450, πῇ ἀϊοξιπι Βα ργὰ ρΡοϑέ θρ. 
848, ΗΘΟΚΟΙΙΒ 1, Ρ. 65, (ΟΠ Ἰσ᾽Ε ἴῃ. οἰ βάθη εἰρρὶ Ἰαΐουϊ- 
Ῥὰβ ρΡοβὶίᾳ [ἶ556., δ᾽18 θυ θιηρ]α αἰ νουβιξα 8 ΠΟ ΤΌΓΌ ΠῚ δἵς- 
ΌγΘη5., υἱὐ βυρτὰ 6Ρ. 334 οἱ 335, εἵ υαἱτισηαάυθ {ΠΡ 
Ῥϊοβοουαϊ. Αἴ ᾿ρϑῦτῃ δυσιτηθπίαπι βυδαδθδΐ τῇ ἸαΠσογθη- 
ἔν, οἱ ορβίαϊ ἀϊβογίιι πη ΑΘ Πεθὶ (θϑ πη ΠΠῈ : 
νίδα ἀναφέρεται ἀχόλαστου σύγγραμμα, ὅπερ φησὶ ποιῆσαι 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΥΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

εἰς Φιλαι- 

ἀὸδὴ 

Αἰσχρίων ὁ Σάμιος ἰαμθοποιὸς Πολυχράτη τὸν σοφιστὴν ἐπὶ 
᾿ διαδολῇ τῆς ἀνθρώπου σωφρονεστάτης γενομένης " ἔχει δὲ 
᾿ οὕτως τὰ ἰαμόεῖα " Ἐγὼ Φιλ. χτλ. 6 Ῥοϊγογαΐδ ρ] υσῖθ8 
ἀἰββους Β. ἴθπ ΒυΪηΚ τὲ ῬΒΠΟΙορσο Θοίίίης. ἔ. ΥἹ, Ρ. 382 

᾿5664., ἀ6 ῬΗΠοηΙά6 Γπιχδοῖαβ θεοί. ΑἸο. Ρ. βά 8664. 
᾿ Βαηΐ βοδχοηΐθ8. --- 3 χεχοίμαμαι Οοᾶ., αἰΐογαμα Αἰῃ. οἵ 
᾿ΡΊδη. --- 3 ἄχρην Μοϊποκίαϑ. « ΗΟ Ργοπηοπίογίαμη 1,6 ιοᾶ- 
ἴδῃ ἔα1556 ΟΡΙποΥ, Αἰ Πθηδθιι5 σατο ῬὨΠ] πάθη γοοδὲ ᾿ς 
᾿ ααίαηι. Θυοαβὶ ῬΆΠΘἶβ ποη τηοάστῃ,, 568 ποπι υἱο 
᾿ αΌΦΓΘΗΒ, 6 ᾿ιΘυοδίᾷ, πέτρας ἀπὸ τηλεφανοῦς, πἴ ῥΓΪΠπἃ 
᾿ΒΆΡΡΠΟ ἁρυὰ Μοπαπάγυπι, 86 ῬΓΕΘΟΙΡΙ ἔα586 δη  χαϊί5. [6- 
Τοθαΐαν, 6᾽ὰ5 μνῆμα 10] Ροβίξατη Πηρὶ Ροίεογαΐξ, οἵ ργορίεν 
ΠΊΟΡ ΕΒ. ΘΘΠ115. Δ ΒΘρῈ]ΟΓα ΤΏ 50 ῸΠῚ ΡΓΟΥΟΘΔΓΟ οἱ ᾿ἰοοθδΐ. 
Νρο [Ὀγία586 Υἱ διὰ οαγοΐ γήρᾳ τῷ μαχρῷ χεχοίμημαι : πΠοῃ 
Θηἰπὴ μαχρὸν ὕπνον ροΓΡΟίμδτηγ 6 ὉΠΆΓῚ Ποοΐρθιη 5] 6556 
ἀογτηϊθηάδιη ἀαθΡαΓ, βοᾷ ἰοησα 5θη οί μ6 868 50ρίτὶ; 
4185. 58 |{6Π| ΠΟῚ 80] ΘΠ ηΪ5 δϑί δριιἃ ροθίδβ τηθίδρῃογα. » 

Βηίηβ. -- ὁ λέσχην ΡΙδπ. ( ΡΓῸ λάσθην). Τῃ ΤΔΓΒ. Οοαϊοῖβ 
αἰσχύνην. « Ταποίαγδπι ὙΟΓΒΟΓΌΓΩ χλεύην χαὶ γέλωτα ἢ]ὰ- 
δέγαυϊ δά Ἐππᾶρ. Ρ. 3563. ΡΉΠΟ ὙἹέᾶ Μοϑβ. 1,29 : γέλως 
χαὶ χλεύη γενησόμενοι. ΟΥ̓ΔΟΙΪΔ 51}. ΓΥ͂, Ρ. 287 : Ἀλλ᾽ αὖ- 

᾿ τοὺς χλεύῃ γέλωτί τε μυχθίζοντες " βου. χλεύῃ τε. [1Ρὰ- 
᾿ΠΪῸΒ ἔ. [Υ̓, Ρ. 42, 10: Μενέλεως μὲν Ἑλένῃ συνοιχῶν γέλωτα 
χαὶ χ)εύην οἷσει (Το. οἴσεται). μοοδρΘηὰ8 ΟΓΔΠ,η). Ρ. 61 : 
διατριδὴ καὶ τὸ παίγνιον, ταυτὸν συντείνουσα τῇ χλεύῃ καὶ 
τῷ γέλωτι. Ρ]υΐδγ 5. ΑἸοχ. ο. 25 : γενομένου δὲ χλενα- 
σμοῦ χαὶ γέλωτος. Θυθιη ουηΐ. δὲ )6 ἀεῖ, ογᾶο. ὃ 19. Ηδ6- 
Ἰοάογα Υ, 4 : ἔπαιζε δὲ ἄρα τι τὸν Κνήμωνα δαιμόνιον, ὃ 
χαὶ τὰ ἄλλα χλεύην ὡς ἐπίπαν τὰ ἀνθρώπεια χαὶ παιδιὰν 
ποιεῖται. Αϑἴογ! 8. ἨοΙΪ]. ἢ. 68 : τῶν οἰχετῶν γελώντων χαὶ 

᾿ ἐπιχλευαζόντων τὴν ἐχ τῆς μέθης παραφοράν. ὙἹά6 Υἱοίον. 
. δά Ατίβίοί. ἈΠοΐ. Π, 2, 12; Βρηθ6]. δᾶ 20. ΟἾγγ5. 6 588ἃ- 
οοΓ. 1, 4, 51. Ῥοίγτοῃϊαϑ 58ῖ. 17 : δἐ ΟΥ0 6 ποσίν πᾶς 
γοϊσίοπος 7οοιηι γἱδιηιψιια Γαοϊαἰ8.» Β΄. ---- δ᾽ Ζῆν νοὶ] 
Ζῆνα Οοά. εἴ ΡΙδη.: Ζεῦν Αἴποη. Ποίπάο Οοά. μὰ ἱπίον 
οὐδὲ οἵ τοὺς ἴῃ ἱπέογϑε 0 γογβασμα, πῇ Κ᾽, 6ρ. 198, 1 : οὐ 

᾿ μὰ τοὺς Αἴποη. 240. ἴπ ποίξ. Τη58. Κούρους, πᾶπι Παυπὰᾶ 
᾿ ἀαθ᾽16 Οαβίογοβ ἱπίθ! Πσαπίαγ, 4] ἐκ διαδοχῆς ἴῃ ἰηΐογὶβ 46- 
. βοραηΐ. ΗΘΟΚΟΙ 5 ἱπιργο ΒΑ  ΠΠ ΘΓ αἰβεϊηρυ οὐδὲ τοὺς χάτω, 
᾿πηρθη8 κούρους... ἐς ἄνδρας, 60]]. 500}). Αηΐρ;. ὅ42 : “Αδης 
χοὶ κάτω συνίστορες. --- 8 ἃ παιπάλημα φοβ88 φλυαρίαν ἴῃ 

. (οάϊςο, «υὶ ἀοἰηάδθ, αὐ οοἴογὶ, χαχὴ γλῶσσα, 808 ἃ (ο0Γ- 
τϑοίογα πηΐδίθμη ᾿ ζαχῆι γλώσσηι. --- 9 οἷ᾽ ἔγραψεν" ἐγὼ 

᾿ δ᾽ οὐχ Οοᾶ.; ὅσσ᾽ ἔγραψ᾽" ἐγὼ γὰρ οὐχ ΑἴΠ6η.: οἵ᾽ ἔγραψεν" 
᾿ αὐτὴ δ᾽ οὐχ ΡΊδι.. Ππ φαΐθιι8 οἷα 46. τοοία ργία!. « Μὰ]- 
᾿ [5 δῆς Ἰοχαδπαϊὶ [ουπ  α]δὰ 1} πέλαγ! ΒΙΟΠ ἢ 614. 6]085. 
δᾷ Αρᾶπι. 606. Αἀάἀοιτηθὰ δα Ρ}]Ποβίν. Ἐρίβέ. ἢ. 142, η. 4.» Β. 

ΟΟΟΧΠΥ͂Ι. Τιοιημηδ : εἰς Σαόῖνον ἐν Κορίνθῳ " θαύματος 
ἄξιον. Ἐρίστατημηᾶ Οογη ἱ ροδβιίτιτη. Νϑβοῖο ἀπᾶθ μοί ϊξαπη 

᾿ Ἰοιηπὴᾶ ἃΡ. ατοίίαπι. --- 2 510 ΒΓΌΠΟΚΙΙΒ ; ἁ λίθος ἅ μιχρὰ 
᾿ (σᾶ. οἱ ΡΊδη. --- 4 γουὶ ὕδατος ἰῃ Οὐ. ϑ5ῈΡΟΓβοΓ Ρίσχη 
᾿ πόματος, εἷ 51. ΡΙδῃ. ΠΙυὰ ργΩ γε δῖ οἔϊδπη 54] 5118. 

786. οοπίογί ΑΘΠ1ΠΠ15 σγουρὰ 1]. Χ, 389. 864., οἵ Οὐἱά. Εχ 
Ῥοηΐο 11, 6]. 4, 28 : 

ΝΟῸΠ 650, 86 0γ ΒΊΡΘΓο5 5ἱ ροου]α ΓΘ {Π|65, 

Ἐχοίάογα Ὦδο ογεάδιη ρδοίογο ΡΟ886 ἴπ0. 

ΟΟΟΧΙ,. Το : εἰς Ἀδείμαντον τὸν ὑπατιχόν. 
« Ουοᾶ ορίποίοῃ δβϑὲ ἀρϑυγάσμη ἀ6 Πουηΐηθ 4π6ηὶ ἰδ 8- 
γος ϑμηοηϊ65. ΤΠ ἀρΡΟΡΤΆΡ]ΙΟ ῬάΓ. αυϊάθηη ὁϑ ΔΠΟΠΥΤΩΌΠΙ 
[οἱ ἴῃ σοάϊςα διηθίσαθμη, δᾶ Ποθηθ 8Π δ ΒΘ 168 ΘΡ. 
Τοίδγθπάμστῃ 51{ Σιμ. τοῦ Κ. 7, 56α Β΄ πο ΠἸ 415 Πουήθη ἀἰβογία 
δα θοῦ Ὀϊο Οπρυβοβί. Οὐ. ΧΧΧΥΤΙ, Ρ. 109. » 8. Ἡδρεΐ 
οἴδην ΡΙαΐδγομαβ. Π6. μηδ] ρη. Ηδγ. Ρ. 870, Ὁ, 564 5ϊη6 
ΠΟΠΪΠ6 Ροθέερ, --- 1 χείνου ὁπ. ΡΙαΐ., ἀυϊ ὃν διὰ πᾶσα. 
ΑἸΐοσαμ οἰϊδηι ὨΪΟ. --- 2 ἐλευθερίας ΡΙαῖ. οἵ Ὅϊο. Αἀὶ 



ἀὸϑδ 

Τηδηΐι5 δα ΑὙ ΘΠ β᾽απ ΠΊΟ40 ον ανογαΐ, Θ᾽ δγηϊ πο δυΐθυα 
Ῥιυρηδο ΠΟ ἴῃ θυ αἱ, βοουπάπτη Ηοιοαοίαμη, 4ιιθτὴ γί - 
ἴαγο βίπαοί, ΡΙαΐ. 1. ο. 

ΟΟΟΧΠΥΠΙ. Ἰμομημηᾶ : εἰς Τιμοχρέοντα τὸν Ῥόδιον, οὔτι- 
νος τὴν γνώμην πᾶσαν χαὶ τὴν συνήθειαν εἶχεν ὁ θεῖός μου. 
« ΝΟΙΏΘη συνήθειαν οδ΄ γὰ]ᾶδ ἱποουξαση. Τὴ ΔΡΟΡΓ. Ρᾶγ. 
Ἰεσία τὴν σι... εἶχεν. [ ἈΘοΙ 55 πη6 Ῥδι]ββθηΐι8 σύνεσιν ὁ 
561 Θ᾽ ΟΠ. ΤΔ00}08. : « Τιορίάπι ἸΘιημηδ ΒΟΙΩΪ 8 ἀΥ ΠΟΙ - 
Ἰυη ΟΡ Θ᾽ βαρ  Π]ΠΔη 18.» 1 Μυ]α ἄς Τιηοογθοηΐθ υἱάθβὶϑ 
ἴῃ ΟἸαββϑίοο Ὑαιρυὶ Ὀϊατίο ἔ. ΧΥ͂, Ρ. 313. » Β. 1ὴ Οοάϊοο 
ΤΩ ΪηῈ 18 ἸΠ 6 γ8. δἀβουρίμμη : Σιμωνίδου, δαὶ ̓ πβονῖ Ὁ οἰ ϊαμη 
ΡΊδη. Αἴμοη. Χ, Ρ. 415, Ε : Τιμοχρέων ὁ Ῥόδιος ποιητὴς 
χαὶ ἀθλητὴς πένταθλος ἄδην ἔφαγε καὶ ἔπιεν »γ ὡς τὸ ἐπὶ τοῦ 
τάφου αὐτοῦ ἐπίγραμμα δηλοῖ "Πολλὰ χτλ, Οομοη οΠ 
[586 ἸΠέο Υ ΘΠ οἱ Βἰμηοπί θην πᾶγγαΐ Ὀΐοσ. 1,.. Π, 46 οἱ 
Βυϊαϑ γΥ. Τιμοχρέων. « 56 5Θρυ]ογῸ 65. μθοο ἱπβογιρία 
[υΐδ88. μοι ογΘα ον : [ατο ᾿αϑαὴ ροοίω Οοὶ ἴῃ δᾶνου- 
ΒΔ ΤΌ ΠῚ 6] Ὑἱ νι Ὑ6] τηουία απ οθηβοί Βωοκηῖαβ 6 Τί- 
Ἰη0 0. ΒΒ. Ρ. 8 οἵ ΟἸϊηΐοηιβ Ἑαβί. Η6]]. οἱ. 77, 2. » 
δοϊηοϊἀοιυῖνι.. ἘΠ Ἰηΐον Παίγνια ροδυῖ! Βοιακ. Ρ. 952. -- 
1 πολλὰ φαγὼν καὶ πολλὰ πιὼν ΡΊΔη. --- 2 ἀνθρώποις Οοὰ. 

ΟΟΌΧΕΗΙΧ. Τιομημᾶ : ἄδηλον ἐπί τινι ( 5ἷς ). 1ῃ Βοιηΐποηὶ 
ΘρΘΠΌΠῚ οἵ αἴ ναοί αἰηο δάνουβα οοηῇὶοίαξιηι. --- 1. Ῥὰ- 
Το ῬΥΪΠηΪ ὙΘΥΒ118 ἀἰβίίο! ργοοθαθηξ8. 

ΟΟΟΙ,. Πιθιημιᾶ : ἄδηλον ἐπί τινι. Τυχημ]ι8. Ἰοφα αν. -- 
ϑοααϊδαν ἴῃ Οοά. ἀἰβι! ὁ ΔΙ δ γυτη Θρὶ συ διημηδί 8 344. 

ΟΟΟΠῚ. Τϑυημμὰ : εἰς τὰς Λυχάμδον θυγατέρας, ἃς Ἀρχίλο- 
χος ὃ ποιητὴς ἔσχωψεν ἐν τοῖς ἰάμδοις θαυμασίως, ὥστε χαὶ 
βρόχον ἀνήψαντο. Ιηῃη ῬΊδη. ἄπο Ροβίγοπια αἰβέϊοιμα ἀνυ]δα 
αΐ ῬΘΟΙΪ Αγ ΟΡ συ διητηδ βου θα ηΐαν, ΠΥ ΘΔ ΠῚ 18. ΠΡ 56 ἃ 
ΟΔΠ Π 18. ΑΡΟΠΘΟΩΙ ροοίς νἱμαϊοδηξ, Π)6 τὸ οοη, 6ρ. 69, 
70, 71. ---Ἶ. ὙοΥθ5. τόδε φθιμένων σέθας ὅρκιον ἰη 6] σ6η- 
ἄυμηι 6556 ἐγυηυτἴιιη)1, ῬΟΥ ΦΈ ΘΙ ΠΟΠΗΠΠΠ] Δ ΠῚ ἐπ ΓἃΠέ ΠΠΟΥ - 
αὶ, αἱ ἃρ. Ὀἱοᾶον. ἰηΐγα ὁρ. 700, 1, οθβουνανὶξ Ἠδοκο- 
γι5. ΕΧ ΒΘ] ΘΠ 18 ορίρυ. ἀἰβίοο ργΐπηο ἰπἰογργοϊδηαμη 
6886 Ραΐαθαΐ 180., ὙΟΟΘΙῚ τόδε Πποη 8818 δάνογίθηβ, --- 
2 αἵ λάχ. ΡΊδη.: ἐλλάχομεν Οοά. --- ἃ ἱερῶν Οοᾶ., οἴπὶ ἃ 
Ῥοδ[[0 ΒῈΡΘΙ ὥ. --- 6 ἔόλυσεν ΒΟΥ ρ5ὶ οχ βδαιθηΐθ θρ. υ. 4: 
ἔφλυσεν Θἀο!)αίαν οὁχ Ρ]ΔΠ., οἰ τ8 Ὑογθὶ γοο} 18 ργοάιοϊξαν : 
ἤφλυσεν Οοὰ.; ἤφυσεν ΗδοκοΙ8, Υἱχ ἃρίαπι βϑηΐθηξς. 
ΑἸϊθηση ἀαοᾷ οοπίουίιγ ἐγαστηθηΐυτη ΑΘ ΘΟ 31, 
Ρ. 843 οἀ. Βογρῖς., 4ιθηι υἱᾶθ. --- 7 5664. « Ηἰβ ἰρίἔαν ἴῃ 
Ἰθ015 ἑαυ ρα ἃ Ρι16}}158. 1118 διἀπηῖββα [αἶββο ἀϊχογαΐ Αγομ]ο- 
Οἴνβ, 4υὶ οἰϊδπι γοοϊθιβ μάχλοι καὶ ἀτάσθαλοι τι8118 6586 
Ὑἱἀουὶ ἀομοί, --- 15. Γνήσια : ἰῃ Ἰορ᾽ Ππλτπὶ δηΐτη τηδίγίπηο- 
Ὠΐα πὴ ΝΘΟἸυ]θη ΑΥΟΒΠ]ΟΟΒ 5. μοέϊνογαΐ - ἀπ ΤΥ οαμΩ 65 
8006} 6]0.5 γοραΐιν ἃρ. Ηογαΐ. Ἐρἰβί. 1, 19, 30.» ὕ7αο. 

ΟΟΟΠῚΠ. ᾿μθιημηᾶ : ἀδέσποτον, εἰς τὰς αὐτὰς Λυχαμόί- 
δας" οἱ δὲ φασὶ Μελεάγρου αὐτὸ εἶναι. Εβί ἄδηλον ἴῃ ΡΙΔη. 
Τὶοδοογ αἱ, ουὐὰ8. θϑί ργϑοοθάθηβ δ᾽ βάθη δυσαμηθηΐὶ, {τἰ- 
θυ} ἨΘΟΚΘΓᾺΒῚ, Ρ. 103. --ο 2 Φερσεφόνης ΡΙδη. Ἀῤῥήτου, 
ἘΠ ΤΥ Β ΘΓ ΙΟΓΊ ΠῚ ῬΓΘΟΒΙ 15, --- 4 ἔδλυσε ΟΟᾶ.; ἔφλυσε ΡΙδη. 
-- ὅ. « Ἀρχίλοχος, Βέδο 68: ππὰ 1Π|ὰ ργοάποίίο ὈγοΥ 5 501- 
Ἰα θὰ, ἴῃ Ἰοθὸ οοίθγοααΐῃ ποὴ οοΥΓιρίο. 5868 ΜοΙδασγιηι 
Ἰνᾶπ ὉΠδΠῚ ΘΟΠΊΠ515386 60 τηΐμι18 ΟΓΘα  ἀθυμν, {00 (ΔΘ Πἰτ5 
ΘΥΪὩΡῚ Ροΐθγαΐ, » Οὐ. ν. 136. Οαὶ οοΥεϊοὶς Ἀρχίλοχος" 
χαλὴν δ᾽ ἐπέων φ. ἩΘΟΙΘΓὰΒ : ἔδλυσεν ᾿Αρχίλοχος Παρθενίης" 
ἐπ. 58α τϑοΐθ Φδοοϑίιιβ πἰ ἢ} ταουϊξ. Μ8]6 ουγγοοίον Οοάϊ- 
Οἷδ χ ΒΌΡΘΙ Δ ροβυῖϊΐ ἴῃ χαλήν. --- 6 δ᾽ σᾶ. παϊνοξ ἰμΐον 
ὙΟΡΒΌΒ; « 6}}15 000 τ᾽ 50ΥΪρ51. » Βοΐδ5., πη πὶ γυναι- 
χεῖόν τ᾽, αιοᾶ ποθὴ ρογοϊρίο. Εβὲ δι μην ἐν. Ἠιιιίο 65. «τ: 
ἐν τθοῖθ Βοϊββοηδάϊιβ., ἐφ᾽ Οοά. οἱ οαἂὰᾷ.; ἐφυθριστῆρας 

8η. 

! 

| 

ἈΝΤΗΟΘΙΠΟΟΘΙΜΣ ΡΑΙΑΤΙΝΑΕ 

ΟΟΟΠΠΠ. Τιριημηὰ : εἰς Μαρωνίδα τὴν μέθυσον χαὶ πολυ- 
λάλον (516). ἘΧΡΓΟΒΒιμη 6ϑὲ οχ Τιθοηϊᾷ Ταγϑηξπὶ 6Ρ. ἰμἴγα 
ἢ. 488, 4ιοα ΘΟΠ δΓΘηάΏΠ). --- 2 ὁρῇς (σά. οἵ ΡΊδη., ΘΟΥΓ. 
7Δ0. --- ὅ Βάχχῳ Ρ]δη., Τη816, ηἰδὶ Βάχχω νοϊαϊξ Ὁ ΣΕῚ 
οὐαί ὁρῇς ἀΟΡΙΟΌΠΙ. ---- 6 ἅρμενον Οοά. 

ΟΟΟΘΗΙ͂ΨΥ͂. Τμϑπιμ)ὰ : Γαιτουλίχου (810) εἷς τοὺς παῖδας Μη- 
δείας, οὃς διὰ Γλαύχην ἀνῆλεν (ἀνεῖλεν ἃ 1Π1). --- 
1 Μηδείας ΒΡΌΠΟΚ, --- 2 θύμ᾽ Οοά. --- 3. Υἱάο Ευτρ. Μ6- 
ἄδατῃ ἴῃ πο, Ραιιβᾶη, 11, 3. --- 4 ματρὸς Βραποὶς,; ἀμει- 
λίχτου ΡΊΔη. 

ΟΟΟΠΥ͂. Πμϑμημηλὰ : εἰς Πραξιτέλην τὸν ἀγαλματοποιὸν τὸν 
ἐχ τῆς ᾿Ανδρον. 1η ῬΙδη. ἄδηλον. « θὲ Ῥεαχίξθ]6 βίαϊαδυίο 
ὩΡῚ ΠΪ}}} οδὲ φαοά Πάρι Τδοϊδί. » Χαο. Αἀᾶὸ 51ΠῸ. Οδίαὶ. 
ΡΠ, Ρ. 379 566. --- 3 Μουσῶν Οοᾷ. οἵ ΡΊαδη., δΟΥΓ, ὅδοοθε., 
4] ΘΧρ]!οαΐ : « τηιϑίοδθ (δου ἐδξ5 ργΟθ6 ραν οορβ, αἱ ἃΡ. 
ΡΙδίοη. ἱχανοὶ ἰατροὶ, τηραϊοἱ 810 ποπιίπθ ἀϊσηϊ. Οοπέγα 
Ἰδέ 6 ραν [δηὰ ἰρῃάναμηῃ ἢ] πὶ γοοδΐ χαχὰν μερίδα, ἰπῇνα. 
ΘΡ. 439, δ.» --α 4 ᾧ χαίροις Βοίίυ5. 

ΟΟΟΠΥ͂Ι. « Οομῇ. 6Ρ. 310 δἔ βοαηθηξία φαδίξαου.» 8... 
στ [ἢ βαΡΘΥΟΓ τηδρσίηθ. ρᾶρίης βουρίαμη, αἱ οοπίογαξαν 
οἴη ΘΡ. 858, Θρ᾿βγδιηπηὰ Τιθοηϊὰδ 4υοὰ ἰηΐτα Ἰορίίαν ἢ. 
4δ8. 

ΟΟΟΚΥ͂Ν. --- 1 χὴν ΡΙΔη. 

ΟΟΟΠΒΥΊΠ. --- 1 εἶτά με θάπτεις Οοάδχ, « αυοά ποη πηὰ- 
ἰφηάτπι ογαΐ ἴῃ εἶτά μ᾽ ἔθαπτες, ΄αοᾶ οἀομαίων. Οοηΐ. ΘΡ. 
504., Υ. 8,.» 8. Ρίδη. με θάπτῃ. ΝΟΙ Ῥγδθ56η8 οὐοηδοθαξ 
θα ογ68, 564 πυχηουῖ, ᾿ρβὰπῃ οἰϊδιυ ῬΙαππάθην. Αρια πο5. 
οχ Βοἰββοηδαϊδηο ὄΧΘΊΡ]ο τϑιηδηβὶξ Ἰϑοξο σοάϊεὶς. 

ΟΟΟΤΙΧ. -- 1. « Νέχυν ἱπησοηάαπι οαπη χατέθαπτες οἵ 
ἰδών. » Ψας. --- 4 παρέχεις Οοἄ., ΞΡΕΓΡΟΒΙίΟ οι. 

ΟΟΟΉΧ. ΤΘιηπλᾶ : --- 2 πάθηις Οοᾶ., ΒιροΓροβίίο οι. 

ΟΟΟΙΧΙ. Τιϑμημηᾶ : εἰς υἱὸν παρὰ τοῦ πατρὸς θαπτόμενον. 
-- 1 ὗτ Οοά.; τό γ᾽ ἔμπαλιν Βοίῃϊιι5, ροΓρογάι. [,δ{πὰ 
τη] οοπίυ{ 940. δά Απαϊοοΐ, ἔ. ΧΙ, Ρ. 240, δὲ οὰπὶ 
ὙΟΡΒῚ ΒΘΠ]ΌΘΗΕΙ ΟΥΘΘΟΓΙΪ (οᾶρ. 111) 6Ρ. 126, ἅ : ἦλθεν ξ᾽ ὁ 
φθόνος ὠχύτερος. 

ΟΟΟΙΧΊΙ. 1Θμπημηἃ : εἰς ᾿Αέτιον ῥήτορα. Τη ΡΊδη. 65 ἄδη.- 
λον. --- Ἰ Ροϑὲ χεφαλὴν ἰη Οοαΐοθ ἡδεχεχευθε σωρός ἰηδαοία 
οἵ Βιρογβου βίαι : γὙρ. σορὸς ἥδε χέχευθεν. --α 2 εὐπρεπέος 
Οοᾶ. ἃ ρῥΓ. Π)., ἐχπρ. ἃ ΘΟΥΓθοίουθ, δὲ 56 δροῦῦ. αν, 
φυορᾶ τροθρογαηΐ Βεαποι. οἵ Βυίβ8.; εὐπρεπέος οἴϊδπι ἴῃ 
Ρᾶγία δαϊοπατῃ ΡΊ]Δη., οἵ βουγαΐ 780., « φυορᾶ. ἰῃ ογδίογο 
ἡ εὐπρέπεια Ἰαυδαίαγ, ἀφοογι5 ἢαδέίι5 οἱ οἰδραηίία; » 
εὐεπέος Δ]1Θ ΡΙΔη. --- 8 ἦλθεν δ᾽ εἰς ΡΊΔη. οἵ Οοᾶ., ἰπ αὰ0. 
δ᾽ Ἰηΐοι Ἰἰη.; ἤλυθεν εἰς ΒγθηοΙκ.; ἤλυθε δ᾽ εἰς οὐϊα!ξ 746. 1 
ἤπο ὁΟΥΓοΐου ΟΟΑἸοἷ8 Βα ρογροβυΐξ ἐν... ῳ (ἐν Ὀλύμπῳ), 
ΡΙΟΡίοΥ θὰ 4πὲ8 ἴθ] Βδαιαηΐαγ : 

τέρπετ᾽ ἅμα Ζηνὶ χαὶ ἄλλοισιν μαχάρεσσιν" 
ἀθάνατον δὲ οὔτε λόγος ποιεῖν οὔτε θεὸς δύναται. 

Ιη ΡΙδη. ἢδθο τηοᾶὸ Ἰοσαμηέαν : 

ἀθάνατον ποιεῖ δ᾽ οὐ λόγος οὔτε θεός, 

γϑοθρία ἃ Βιυῃοκῖο οἵ ΒοΙξ8., γοβ ἃ ἀγοίίο. [ἢ δἰίθσο 
γοῦβιι Οὐ οῖβ. όχδιηδίτὶ δχϊξαμη οἱ ἰπέθργαπ, Ρθμδηι6- 
ἔγαπι ἃσηου ἩΘΟΚΟΓαΒ, ῬΏΝΠΙΡΡΟ ποὺ ἱηαίσηοβ,, 4095 ρῸ - 

ΨΥ ΉΡΡΨῚ 



50] ; ρυΐογα υἱάθηίαν ἰγυ τ 856. οχ ἰη θυ ροϊαίί πο, δ {Δ πὶ 
ἰην!θαΐ ψυχὴ ἐν Ὀλύμπῳ οοηβίϊαΐα. Οαοά Ἰοπρο γουῖϑὶ- 
ΤΩΙ 15 6ϑί 8 Ἠθοκουὶ : « Τηξουγϊχέσιη δϑὲ ρϑου!ίαγ ορὶ- 

᾿ς βΡαπηπιᾶ, αρα ἰΐδ ΘΟΥΓΟΧθυΐμη -: 

ἘΣ αΤ αΡε ει ἀμ ρηδν ὄρτυξ 

Ἤλυθεν εἰς ᾿Αἴδαο δέμας, ψυχὴ δ᾽ ἐς Ὄλυμπον, 
τέρπεται ᾧ ἅμα Ζηνὶ χαὶ ἄλλοισιν μαχάρεσσιν. » 

Ιῃ ΤηΔΓσίη6 Οοα. δρρίοξαιη 5:5}15 : σημαίωσαι" ὡραῖον, οἵ δᾷ 
ὙΘΡΒΙΙΠΏ ὉΠ ΠΓηυτη ἢδθο ποία : ναὶ ἀνόητε ; ὁ θεὸς τοὺς ἀγα- 
πῶντας αὐτὸν ἀθανάτους ποιεῖ, χἂν σὺ μὴ γινώσχης. 

 ΟΟΟΘΈΧΗ͂Ι. 1ιοπηπὰ : ἄδηλον, εἰς Τετμενάνης υἱὸν Ζηνό- 
δοτον, ἱππέα βασιλέως Μάρχον ἢ ̓ Αδριανοῦ. Ποϊπᾶο δᾶ ν. 1 : 
ζήτει" ὅτι τὸ Τετμενάνης τόπον σημαίνει, οὐχὶ δὲ τὴν μητέρα 

τοῦ χειμένου, ὡς δηλοῖ ἡ τοῦ ἐπιγράμματος ἔννοια. ΟἸ6 πὴ ἀ6 
Τετσεμανὴ οοσίία556 ϑβιιϑρίολίιγ Ογῆμβ. « ὙΟΟΔΡαΪ οον- 
ΤΌΡΕΪ ποη ΘΧρΙ οδίο φαςογθηάα, βοὰ οογγοοίίο. » Βοΐδ5. --- 
1 Μινῆμ᾽ ἀρετῆς ὅδε οοηϊδοοταΐ 920 008., φυοά ἀοϊοΐ ἴῃ ποίϊ. 
ΤΏ88., ΒΟΥ ΠΘΠΒ. : « Τηϊ πὰ υἱἀοίυν Ρογἶ586. Ταμι (οτέ. 
ΒΟΙθοπσπη : τέτμεν ἀνήρ᾽ ὁ δὲ τύμϑος οἴο. » αγΘἤ 5 οοη- 
οϊοθαὶ Τηλεφανὴς, Οδο]1υ8 Τετραμερὴς ὅδε τύμθος. Βγιηο- 

ο΄ Κἰθβ « ΥΘΓΒΌΠΩ ΒΡΌΓΙ απ Οὔ6]0 οοπῆσθηδαμῃ » ἐπα! αν, 
τς Β00 ἰηἰδίατη ΡΟΠΘῊΒ : 

ἤ 

ἕ 

Ἥρωος μεγάλου τύμος χατὰ σῶμα χαλύπτει. 

-- Ὑόγϑατῃ 4 ἴῃ βθγῖθ οὐηἑε Οοα., ουπ5 ἴῃ τηᾶγα., Ροβέ 
ζήτει, ἴΕΥ 5ουρίμι5., 56 Π16] οατῃ ἱερὸν, 18 οατὴ ἱερὸς, 56ὰ 
θῶχον ἴθ᾽. « ΟΟ]οΥ ἀποίι8 ΘΧ ΠΟΙ] ἰβϑίπημο Ἰοθο ΑΡοϊοσίο 
ΡΙαΐ. ρ. 40, Ἑ. » .Χ16ς. --- ὃ βασιλῆος Οοἃ., οογγοοΐαμη ἴῃ 
ΔΡΟΡΥΔΡΉ 8. --- 10 ἐγγενέεσσι ἈοἾΒΚ. οἴ ΒΓΌΠΟΚ, « ΕΡ᾿βΓαιηϊηὰ 
5} ΗἨδαγίαπο δυΐ Μᾶγοο Απίοπίπο, αἰ δποίου Ἰοιηπιαί 5 
ᾶιγαΐ, βου ρίΌΤη 6886 ἀπθὶΐο. ϑϑγίουῖβ δὲ θυΐ, ἀπὸ 6- 
ΟυτίοΠ68 οἱ ΟὉν4165 ἀρΡΘ Ια θδηξιν πολιτευταί, ΟὐᾶΓο αἰ 
Ποὺ τϑροπϑηάμπι, χαὶ ἄστεϊ χαὶ πολιτευταῖς, ἃυΐ πολιήταις 
ἴῃ δυπάθηι βοηβαπὶ δοοὶ ρθη πὴ 6586 50ΒΡ 00... » ας. 
Ἠδοκογαβ οοη] οὶ! χαὶ ἄστε σι χαὶ πολιήταις, 60}}. ορίσν. ἴη- 
ΟΟΥ ΡΊδη. 46, υἱδὶ Ξίαϊ δι Ῥοπιιηξ ἄναξ, στρατὸς, ἄστεα, 
δῆμος, « υἂὐλ Ζοποϊοίαβ τηον αι ὁ556 ἀἰοαΐυν ἀοϑι ἀογαΐαβ 
8 ἃγηΐοῖβ οἵ αὐδὲς ἀνθ 1ι5 εἴ εἰνιθαβ. » 

ἿΝ ΘΟΑΡΕΌΤ ΝἹ ΑΝΝΟΤΑΊΙΟ. 

ΟΟΟΙΠΧΙΥ͂. Τιοπηπιὰ : εἰς τέττιγα χαὶ ἀκρίδα, Τιδρίξαν ! 
οἰϊδυη Βυργὰ ἴῃ τηᾶγρ. ροβί δρ. 190, πηᾶδ ΘΧργοββαπα οβί; 
οὐηΐ. 10ὶ ποίξ. --- 2. ᾿Αμφοτέροις, οἴ οἰοαιί. οἱ Ἰοουβίω. 
Λιτήν, υἱ Ἡογαίίδηα μιν 6),}5 οαϊσιΐδ ἢληθ γα, Οἄ. 1, 
28. -- 8 ἥμερα Οοά. υἴτοσαθΊ]οοο : σον". ΠοΙβκίιϑ. ---- 4 ἀΐδης 

᾿ (οά, αἰΐοτο ἰοοο. 

ΟΟΟΈΧΥ͂. Τιριηπιὰ : εἰς Κινύρου παῖδα. ἘΠ πῃ πονὰ μᾶσ.: 
εἰς Κινύραν νεώτερον. « ΗοΟ ΠΟοἢ ΤηΔ]6 : δὴ 46 Αἀοη 5 
Ραΐγθ, δηΐίχαυο ἢΠ|ο Οἴηγγα, ποπ οοσὶ (ἀπά απ). » 1). [πιὸ γὸ- 
ΤΠ ᾿ἸΘΙΏΤηἃ ΡΥ, οἵ νεώτερον 6586 υἱάδίιν. ἐθη 6) 0 70 
Ξξαίο. --- ἰ ἀϊδὴ (510) ὃς Οοά., οοΥγ. ΟΥ̓ΘΙ] 15, ΑἸοχυϊξαν 
ΟἸιαγοπέθμι, ΟΥοὶ μι ἢ βἔγα τη, « ηἶβὶ ἐογίθ Ἂ ἔδῃ δϑί ὑγῸ ἐν ἀΐδη: 
Ῥιορουίυβ 11, 6]. 20,71 : δέψσία διε αὐτῆι 6 γδηϊ62;. » 
Ψας. --- 2 χωπεύηι Οοᾶ., Βιρογροβίίο εἰς. Τατη ἑλὼν ὀδύνης, 
δδοοθβίι5 ἐλῶν, « ἃ) ἐλάω ρΓῸ ἐλαύνω, ᾳηροξϊβ βᾶοιν ὀδύνης 
νεχύων, σγηιδαηιν ἐμοίι, ἀοἤιποίογιην γ  ογίαην οὐ οη- 
δέαηι. ἘΟΡίΔ556 [ΔΘ ΔΙ 1118 ΓΔ} Ππηρσὶ χωπεύεις νεχύων βᾶριν. 

. ΤυΙη ΡΓῸ ἑλὼν αιιγοπἀσιη Ποιήθη., γοοὶ βᾶριν ρ6᾽ Δρροϑβὶ- 

Δἰοηθιηι δαϊδθοΐατη. » Βοῖββ8. {Ππἃ τϑοθρὶξ : « Ἐβέ ργοθδθὶ- 
115 Θὰ Φδοοῦβιϊ Ἰθοῖῖο. Τὴ ὀδύνης ποϑβοῖο συ Ιδίθαΐ, [Ὀυβὰῃ 
{11}: Οἴηγγϑο ποιηθη Ὑ6] δριποίαμπι. » ΒΟ ποίθγιβ ἰδὼν ὀδύ- 
νας τοῦ Κιν., ΤΔΟΟΡΒ 515 ΟἸ τὴ βᾶριν, ἔχοντι δύας τῷ Κιν., «ἩδΠη 
ἀοἰϊοαΐα! 5 ῬΡΘΥ πθο βδηᾷδ! ὰ [ΘΓΘ, Π66 πα }8. Ῥδα ιι5 ΡΘΡ 
ΕϊεοΥβ ἀγθηὰβ ἱποϑάθγ ροΐοναΐ ; οοη. ΡΠ] οβέν. Ἐρἰσέ. 22.» 
ἈρΟΘΡὶ φυοα οοἔθΡΙ5 ΤΪ 15 Οὐ ΘΒ] 018 Πα θοξ ἐλεῶν ὀδύνης, ᾿ 

ἀδθ 

« 801]. αὐτόν, ηἶδὶ τὸν Κινύρου ῥγοοΐοι ἃ Τη8}15. ΟἸμ ΠῚ πη6- 
ἴα γοοδ}}8 τηθίγο οἴἥοογο υἱάθγθέιν, οχίγαβα δβέ.» Οὐ 
διηΐ ΗΘΟΚΘΡΙ. --- 8 ἐμόδαίνοντι 54] Πη88., ῬΘΓΡΘΓΔΙη, πἰἱ [8]- 
Ἰο, ΠΘάι6 ΘΧΡαΐο ΟΡ ἀϑοϊγογὶξ Ηθοικθυιβ. Τη50] ἔπη χλίμα- 
χος ἐχόαίνων ΡΓῸ ἀποδαίνων Ποὺ Ἰ000 [δΥΥΪ Ῥο886 υἱάδίαγ, 
«αΐὰ ΡΘΙ οϑί νεὼς ἐχδαίνων δείίοπα οδάθῃι. --- 4 Χάρων 
ΒΙΌΠΟΚ. --- ὅ θῆναι Οθἀ. « Π)6]ϊοδΐιι5 ριον Ἰαχίου! 5 αΐθ- 
Ἰαΐαν" 58 48}118, 1π φαϊθ8. Ρ65. οἱ παΐαρθαΐ, ἰΐα αἱ οογέαπι 
γΟϑ Ἰβ᾽πι ρου ΠΟη Ροββοΐ,» Ψας. --- 6 ἐπ᾽ ἠϊονίην Οοά. 

ΟΟΘΟΈΧΥΙ͂. Τιοπιπιᾶ : εἰς Μενέστρατον χαὶ Μένανδρον χαὶ 
Διονύσιον, τοὺς ἀθλητάς. --- 1. « Αοὔβ Παγία5 παπο αἰοίξαν 
Ῥίοβα, ἰρβίθ Τιϑακίο ΤΠΘΓῈ ΡῈ. αγῶο. βορίθηΐγ, » Β. --- 
8 τόσον Ο0Ὰ., ΘΟΥΓ. δ] Πη88. « Ἐν πόντῳ ροβί πόρος Σιχελὸς 
ὙΘΒΘπιθηΐον" {τίβϑί, Βα ΒρίοΔθΔΥ : χαὶ σὲ Νότος Σιχελῷ Ὥλε- 
σεν ἐν πόντῳ" διιξ : ὥλεσε, δύσποτμ᾽ ὦ Διονύσιε. » “ας. --- 
μὶ ν περάσῃ (βιρθρροϑίίο εἰ) ἀθλοφόρων (5 ροΓροβίίο ους) 
Οὗοχ, : ᾿ 

ΟΟΟΘΕΚΧΥΤΙ. 1ιοπηπηὰ : εἰς νυμφίον τινὰ ἐπὶ τῆς παστάδος 
τελευτήσαντα. 1 Πιᾶγρ. 55] : σχ. ζ. --- 1 αὔσοος (516) 
γερίον με λέγει Ο0ἀ., ΟΟΥΡ, 98ΟΟΌΒ, : « Π8Π) 8806 Ὑ 6ΘΧ 
ἀποίαι ΟΔΙΠ στρ ΐθ0 ογέαπι ἰπϑουϊ αν,» δὲ ὀχθιηιρδ αἴογέ 
Ρ. 305. Ἠρίβκίαβθ δὲ ΒΡγυποῖ.. με λέγειν, ΡΓῸ λέγε. ---8 ἰδόν- 
τες Οοά., ΘΟΥΓ, ϑ] μηδ ϑἰυ8. --- 4 χοῦρον ΟὉ4., ΟΟΥΡ. 58] Πη85. 
- 6 ἥψε σοᾶ, Οοηἴ. 6ὁρ. 185, 6. 

ΟΟΟΠΧΥΊΠ. 1μΘπηη3ᾶ : εἰς Ἀττικήν τινα γυναῖχα γενομέ- 
νὴν Ῥωμαίαν ὑπ᾽ αἰχμαλωσίας καὶ τελευτήσασαν ἐν Κυζίχῳ. 
π- 1 χείνῃ Ηδοκθνιβ : ἐς, ἴῃ Αἰζοα. ΤιΘροθαΐαν χείνη, 
αυοὰ ἐογίαβ56 "“ποη οΓδί πηυΐδηάιη). Οθο]ϊιι8. χλεινή, ἴγΓθ- 
ἀμ η85 ΟΡ {ΠἸϑίοπ Αἰ ΒΘ ΠᾶγαΠ. « Πόλις" νἱᾶθ ποί. δὰ δρίρτγ. 
δά.» Β.. -- ἃ λαιγὸς Οο0α., ΟΟΥ. 4] πιᾶ8. {4αἱ ἴῃ Θχθῃι- 
ΡΟ Βμον. λοιγὸς γοίογε αἱ Οοα οἶδ Βου ρέαγαπι) ; λυγρὸς 
ΡΊδη. 5.118, αἱ υἱἀθίαν, Αἰ ηδ5 δχραρηδηΐο. --- 4 ἠμφίεσεν 
ΡΊδη. « Ογχίοαπι ἰηβα] τ γοσδί ΑρΟ]]οη. ΒΕ}. 1, 936 : αἰπεῖα 
Προποντίδος ἔνδοθι νῆσος, ἴῃ 416} 56}0].: ἔστι δὲ χερσόνη- 
σος, ἐφ᾽ ἧς χεῖται ἡ Κυζικηνῶν πόλις" νῆσον δὲ αὐτὴν ἔφη διὰ 
τὸ πρότερον αὐτὴν οὖσαν νῆσον ὕστερον συνῆφθαι τῇ ἠπείρῳ. » 
“ας. 

ΟΟΟΏΧΙΧ. Τιϑιτηᾶἃ : εἰς ᾿Αντίπατρον ῥήτορα θαυμαστόν. 
Αἀαϊξαπι ἃ οοΙγθοΐοσο ἢ μᾶλλον ἱερέα. Ουϊ ῥγοροΓδηΐθ 
ΟΟΌ]ο ἀρητῆρος Υἱάΐϊθ86 νυἱάδίαγ. Τη ΡΊδη. δϑί ἄδηλον. --- 
3. « Ἔργα ϑυῃηΐ οΥ̓ΔΙΪΟΠ65 ; πνεῖν δυΐδηϊ γ6] ἀποπνεῖν ἴῃ 
ΑπίΒοΙορία Ποὴ ΓΑΙῸ αἰοἰ αν 4:8 415 δα γϑυθα, ΘΓ πᾶ, 
οδηΐαηγ, ΒΘ ἸΏΟΠ685. Πανελλήνων 46 αγΘΟΟΓαΠ δὰ ΟἸ νη - 
Ρίδιη ρδηθουγὶ δοοῖρίο οαμη ΟΥΘΒ0]110 ΤΗραΐν, ἈΠοΐ, ΠῚ, 
6--3. Απεραίγαχα αἰγίααθ οἰν αἱ, ΑἸ ΠΘηἷ5 οἵ ὈΙΟΒρΟΪ,, δᾶ - 

᾿ ΒΟ ρίαμη ἐπῖ5δ6 βαϑριοδίαν Ομ ποι άδγιιβ, φαοὰ ἴῃ ΤΠ ϑίου!- 
θὰ8 διὰ γᾶγο ἤΠδραΐ: υ. ΟἸβᾶγ. δὰ Ρμ]Π]οδίν, Ὑἱ, Θορ. 
1,11: 11,10. Νοία Αἰμρηϊδθηβίαχω ἴῃ οἰν!δίο ἀοπδηᾶδ 1106- 
γα] ἴα 5 ἴδοὶξ αὐ Απξραίγαμ ὈΙΟΘΡΟΙΪ ἔπ1556. ΟΥ̓ Πα ΠῚ ριι- 
[6 η. --- 4. ̓Ἤπείρων, οθμ, 6Ρ. 18, δ.» Χας. --- ὃ ὡς λόγος 
ἐστί ΡΙ4η. ϑου θοπάτιπι ογαΐ χαὶ δἄλλως, Πϑῖὴ 6ϑΐ ΟΥ̓ 58. 

ΟΟΟΘΙΧΧ. Πιοιητηᾶ : εἰς Μένανδρον τὸν ποιητὴν τὸν τῆς. 
γέας χωμῳδίας. -- 3. Ἐν πυρὶ οἵ ἤμηθΙὴ ὙΘΥβ5115 οἱ δ]1ἃ [01- 
ἴα556 ἀοργαγνδΐδ 6886. γεοίρ αἰχίββο υἱά θέαν 928 0008. δἵ ργο- 
ΔΙ ΘΓ ΘΟΠ] ΘΟἶ556 εἰ δέ μιν αὐτὸν δίζ., φυοὰ δ νον ατο- 
{(ἰὰ5. Τῃ ργοραθηξ 5 ἀθβίἀθγαραΐ ἣν δὲ τὸ πῦρ ὀλίγην 
ἔλιπεν κόνιν. Θιιῶ βογρία βϑιηΐ, 510 ἰηΐουργθίθυ!β :... 9,16: 

παπαγιηι, χιῖ ἐη φῆ (ἀπτη ΘΟ ΓΘ θέαν ) τες ραὺ- 
οὐγη, (4αθη οοπίίηθ0) διπαάοθϑαΐ ριυογθην. --- ἃ « Αᾷ ἢ 
μαχάρων βι δυάῖο νήσοις. » 766. 

ΟΟΟΘΙΠΧΧΙ. Ποιμμῃᾶ : εἰς Ἴναχον τὸν Κριναγόρου θεράποντν 
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ἐπὶ ξένης τελευτήσαντα. Τῃ ΡΊΔη. ἄδηλον. --- 1. « Ουοᾷ [5 
«ἀαὶ Ιου ἔθυΓἃ ΠΏ ΡΓῸ τηδίγθ ἃρηποϑβοῖξ, ΠΟΙΏΪΠΘΠὴ βἰσηὶ- 
ἀϊοδί πα }}}π8 σοπουῖβ, ἐθγγῶ ἤἰλιγι. 51. Ῥογβίυβ ΥἹ, 57 : 
φγοφοηΐοδ ἰ6γγ8. Ἑχτὶρ. ΙΟη. 542 : γῆς" ἄρ᾽ ἐχπέφυχα μη- 
τρός, ἃ]. --- 2. Κείνης , αὔθ τὴ παξνι[ ; ἥδε, ἀπὲ Τὴ6 οὐη- 
ΑἸ. --- 4, ΜόΥΡο ᾿οἰΐδοο ἰσίτυν βῖνα οοηβίθυ ΔΈ Οη6. Θχ 5015 
ἰοία οτίδ ρϑυ 556 υἱἀθίαγ. » Χαο. 

ΟΟΘΟΙΧΧΤΙ. Τιοηηπηᾶ : εἰς ᾿Ατύμνιον ὁμοίως ἐπὶ ξένης τε- 

λευτήσαντα. ΝοΙηθη ρΡοοί ἴῃ Οοάϊοθ λ. βάσσους, ἴῃ ΡΙδη. 
Λουλλίου. -- 3. « Δαίμονες, [ἴα 4 (415. 510] ΓΓΟΓᾺ 5Ρ6 
οἵ δηΐμηο Πηρίΐ. --- 3. Τη 0] σοηδ πγΡ05 Πα ΡΟ] ἃ 
Ταγθηΐο δἰΐα ; Τοῦας Τιιοαπας σοδαΐ Ρ]ηἶ5. ΠῚ, 11. 
Ῥρίησ6 τηδ]ΐπ οὐχ ἐπὶ πρόσσω. --- ὅ. Ἐπὶ παιδὶ, το] οἴο ἢ- 
Το οτρο, ουἱϊ οαβίοβ δἴψαθ (αΐον 6586 ἀθθοραΐ, δατηαιο ἰᾷ60 
ΙΔΟΥΘῚ8 αυδδί 00.118 Ῥυϊνανῖ, 11Ὸ ροϑί βίο ΔΙ ΒΒΌΤΩ 
ἀλη υδηὴ Οδθ60 οΥγδηΐο. » .76. --- Ο ὀφθαλμὸν Οοᾶ., αἰΐο- 
γ{ιη} ῬΊΔη. « ΟὐαϊοῖΒ. βου ρίαγα ὀφθαλμὸν πο (αι! ΤῸ] }- 
οἰοπᾶδ, ΄αυπὶ δἰηΐ ΡΥ σου ραν ΘΟῸ} 5: νἱἋ6 Αὐἰουηϊᾷ, 
Ϊ, 6.20. 564 810 ὀρφανιχῷ ἐπὶ παιδί οἵ εὖνιν ὀφθαλμὸν ἰάδιη 
[618 5 σηϊποδγοηΐ.» δ 

ΟΟΟΘΠΧΧΉΙΪ. Τιουημηᾶ : εἰς δύο τινὰς Μιλησίους ἐν ᾿Ιταλίᾳ 
τελευτήσαντας" οἷμαι δ᾽ ὅτι σοφούς. --- 3, ἠλλάξω Οοά., 8]- 
ζογατη ῬΊΔη. « (Ὁγ πὰ ΠΟ ἸοοῸ υἱ θη ιν 6556 ἀοουτηθη- 
ἴαπῃ 1: {{1250, πὰ [αν θηστη {ΠογαΤη σἱονία ρίγατη ΜΙ ΘΕ ΠῚ 
ἃ[δοογαΐ. » 766. 

ΟΟΟΘΙΧΧΕΙΨ. Το πὰ : εἰς ναναγὸν Λυσιδίχης υἱὸν Πνυτα- 
γόραν. --- 1 ἐχρύφθη Οοἄ. οἱ ΡΊδη., ΟΟΥΡ. ΒΓΌΠΟΚ. --- 4 ἄ- 
πνοον ῬΊδη. --- ὅ χατ᾽ ἀργαίην Οοᾶ., δἰ ἔθγαχη ΡΊΔη. ---- 6 πρυ- 
μνύχους Οοᾶ. «ϑ5υηΐ «αὶ γα]ρο πρυμνηταὶ γ6] πρυμνήσιοι χάλοι 
γοσδηΐαγ, ΓᾺΠ68. ΡΌΡΡΙ ἃρίαϊὶ!. Ηἰ στέλλονται, σοη} αἤιιιῖῖ- 
44) οἱ Ἰη)υϊθοηίιι", νοι θη ον Θ υϑηΐο ἱησγαθηΐθ. » 766. 
- 8 εἰσανέθην ΠΘΟΚΟΙ 5. ΤιΘρο αν εἰσενέδην. 

ΟΟΟΠΧΧΥ. Πιϑηημὰ : εἰς τινὰ γυναῖχα ἔγχυον ἐν σεισμῷ 
τετοχυῖαν τινασσομένου τοῦ δώματος. --- 3. « ΒΟΒΦΙΟΓ. δᾶ 
ὉΠΟΠΊΪΟΟ8. Ρ. 106 τιναξαμένων Ῥᾶβδῖγο ἱπ:6}}Π}οὶ ΟροΥίοΓ 6 
'ἀοοδί; νἱὰ, ποί. δὰ ΙΧ, θρ. 247. Οαρίθηᾶάμπμ ὀρθὰ 46 5π6- 
ΟὈΒΒΙΌΠΘ ρα ἰδίαν ΡΟΥΡΟΠἸοαΪΑΥΪ » 8. ΑΟΥΙβίαβ τθα!, (αἱ 
ΤΆΓΙΒΒη6 Ῥαβϑίγαπι Υἱπὴ ΔαΤ Π, 516. οΧρΡΙΙοδπιι8. 6588 
νἱἀοίαν : ἄπῃιὶ ραγιοίοϑ ΠΠπιπὶ ἔστ {γον οἵ ΘΟ ΠΟυ85- 
ϑ'οηθη ἰΐὰ ἴῃ 50 γϑοὶριοθαηΐ,, οὖ γοοίὶ βίαυθηΐ πράτ Θοη- 
οἰἀογοηΐ. 766. Βυαποκ5. οπὶ Βοβκῖο τινασσομένων. --- 
8 αἷς ὑπὸ φωλεύουσαι Οοά., οοὐν. Ἀοἰδκίι8, --- ὅ. Ἀμφότεροι, 
τηδίου οἱ ἰη Ἀη8. « 5 1}}}15 σαϑιι5. ΘΟη ρὶξ ἢ ΑΠΠΙ ΘΟ γαΐηδ, 
αὐ ἠδυγαΐ ὉΪο 58. ΟΧΎΤΙῚ, 35, οἵ δ᾽} ποβίγὶβ Το ρ ΟΥἹ]- 
8.» Χ7ας. Ἀρραγοί οδιτηθῃ ἴθιηογο ἰηΐοι ἐπιτύμδια τοοο- 
Ραμ) 6886. 

ΟΟΟΘΊΧΧΥΙ. 1 ὰἃ : εἰς Σέλευχον νέον τελευτήσαντα. 
ΤΙΘΘΌΙ 5 αν θηΐβ ἴῃ ἩΪβρδηΐα βορυαϑ. --- 1 δειλαῖοι (σά. --- 
2 ληθόμενοι 58) θ᾽ 5 (ἃ 40 ἰδεϊξο, αὐ τυυ]έα ἃ[1ἃ, Βα Πη- 
φϑὶξ Βυαμποῖ. ); αἰθόμενοι (ὁχ Δ1Θ. ογξαπι) Οοάθχ, οοΥγ6- 
οἴἴοπο ὧι Ροϑὶ[α ΒΌΡΘΙ ροῦ δ τον 5.}18})88 ; ἀτηροῦ αἰσθόμενοι 
βιότου ῬοΒβίπιθ ΡΊδη. --- δ. « Οορ!αμαΐ Βνοάφοιιβ 46 10 6.15 
Ἀβὶω, αυὶ ποάϊο ἀθουρίδηϊ νοσδηΐαν, θα ααστη δἰοααδηΐ 
βία! ιτη. ἴῃ β΄ ἴθιιθο ΘΟΙ Το ογ δἔπι}, ΘΌΒΡΙΟΔΡΙ Ἰοοῦ ΘΌΠη 
ἴῃ ΠΙΒΡδηἶὰ γε ἀἸ θα, 485 ἕθτη ἔθγωρου δ ἰῃ 1118 τοσίο- 
πἶΡὰ5 Πογοραΐ, ἀθαϊθβθ ορογᾶπ). » 766. 

ΟΟΟΠΧΧΥΤΙ. Ποιὰ : εἰς Παρθένιον τὸν Φωχαέα τὸν εἰς 
Ὅμηρον παροινήσαντα. ΗυΠο ΒΙΟΓΠΘΓΟΙΊ ΒΕ ΊΘΘΙΩ ἐαΐδβο Ὁ]ο- 
ἡδεῖ ΑἸοχδπάγηὶ αἸδποὶ Π}1Π ἀἰβοῖραϊαμη, οὐ) 8 ϑυϊᾶδς 5. 
ν. (Ρ. 1394 ΒογηΠ.) οἵ Αἰ μοηδοιβ ΧΙ, Ῥ. 467, Ο, τηϑλῖη6- 
ταηΐ, ἀοουϊξ “Δοοθβῖιι5., Ῥγέθ το δά 6 ῃ8 : « Ουτπι Ὀϊοηγ- 
605 ἀϑᾷὰο δὰ ΤῊ ἰδμιτη υἰχοῦῖξ, ΡΥ θη 5 50} Ηδαγίδηο ᾿Ὦ 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙῈ ΡΑΓΑΤΙΝΑ. 

ΠοΙιΐδβο υἱάθυὶ ροίοϑί. ϑϑουπάμστῃ ἤμμο ἱτηρουδίογθηι [[8- 
406, ααΐ ΟἸσογοηΐ Οδίοποπι, Ἐπηΐαπι ὙἹΓΡΊ ο Ῥγ δγορδξ 
οἱ Ὅμηρον χαταλύων ᾿Αντίμαχον ἀντ᾽ αὐτοῦ εἰσῆγεν ( Ὀΐο 
Ὁ 888. ΟΧΙΧ, 4), οἴϊατη ΡΑυ Πθηΐα8 ὑπ ἰοαγαΐ. » --- 1. συ σ6 
χαταχεύατε. 510 χαταπιττοῦν Εὐριπίδην ἃΡ. ΑΥδίοριι, Ἐδὸ- 
0168. 824 ἀϊσΐίυμη οἵ ορροβίἔατη χκαταχρυσοῦν Εὐριπίδην. --- 
2 μυσαρογλώσσου ϑβῈΡΟΓΒΟΓρίαμ) ἰη ΟΟαΐοΘ,, 568 μυσαρῶν 
γοαϊξ ἴῃ γογϑὰ 4. -- 3 οὕνεχε Οοά,, 5 ΡοΓΡοβίίο α. « Ταρίυν 
χεῖνα, οοηΐγα ὈΓΑγΠπι Καυδίουϊ οἵ Τ,. 5. δι θη δ  οποῖὴ χεῖς- 
νος, ΠΟΡΥΠΙ ΙΒ ἰπ ΜΊβο. ΟΡ588. Νου. ἔ. Π, Ρ. 1234. Ουᾶ ἀ6 
ΟΡ δϑὶ ργΟΠοΙηΪηἶβ ἐκεῖνος Υἱὰδ πιθὰ δὰ Τἤθοογ. ΧΥ͂Ι, 44 
οἄ. 560.» ΜΒ. --- ἡ φλέγματα (σα. Βυρογροβίίο θ (φθέγματα), 
ἂς 408 γαγίδίαίθ οοηΐ. δρ. 70, 4. --- ὅ ἐπιδὴ Οοα. ἃ ᾿γ. 
Π]., ἀοηᾶθ ἴῃ ἐπειδὴ τηυξαΐαμη,, οἱ Βα ρογβου! ρίαμι : γρ. 
ἐπίη. --- 6. « Βάτον, 861:165, 56 ΠΕ 118 ΘΡΡ]Θέιιτη ᾿ΟΔΓΠΊΘη. 
ΡῬΙΌΡΔΡΙΠ 8. οϑὲ πάτον, ἱ. 6. κόπρον, ἀφόδευμα, «υοᾶ 
Καβίουτιϑ τηδ] αἱζ ἰϑ τὴ ΔΡΟΒΓΔΡΠΟΓΙΠῚ αηΐ ΟἸἐπὶ διἀβου ρέῃ, 
δῖς ΡΙδαΐαβ. Ῥογβ. 1Π|, 80. 1, 3, π᾿ σου οἰ 8. ἰαηρὶέ ἴω- 
ἐπὴν οἱ δἰογᾳιι ἐγιϊιινη. » Ψαῦ. Ἀροορίε Βοΐβ8.: οαυϊάθιη 
ἴῃ Ἰαϊ ηἷβ ροϑαΐ, ΠῸη ἴῃ σγθθοῖβ,, ααΐδ ποϑοίν αυϊᾶ ἴῃ 616- 
οἷβ αἰχουῖ 16 ΖΟΙ 8. ---- 7 ΟἹ Εἰμηδθ νοοῖ Βα ρογβου ρέαπη πὶ 
Οοᾶ.: γρ. ἧσται. --- 8. « Κλοιῷ. Αἃ ΒιρΡ) οἷ} σθηι5 τοϑρὶ- 
οἰἴαν π᾿ 4ὰο ΟἸδοηθιη δἰ ϊοϊθηάαγη οθηβοΐ ΑὐἸβίορἢ. ΝῸΡ. 
587 : φιμώσητε τούτον τῷ ξύλῳ τὸν αὐχένα" οἴ 1, γϑἰδέν, 082 : 
ἐς τετρημένον ξύλον ἐγχαθαρμόσαι τὸν αὐχένα, υδὶ γ. Βουρ, » 
“766. ἴπ Αἀ4., οἸἵπη γϑοξίαβ, ραΐο,, ἱηϊογργοίδίαβ ἀθ οοἸ]ανὶ 
ΟΔΠΕΠΙ, « ΡΓΟΡΙΘΡ ογηϊοδμη τηογαἀδοϊίαίοιη οἵ ἱπριάθη- 
{ἴᾶτη. » 

ΟΟΘΟΘΚΧΧΥΗΙ. Τθιμτηᾶ : εἰς Ἰλιόδωρον (510) χαὶ Διογένειαν 
τὴν αὐτοῦ γαμετήν. --- {ἔφθανεν (υἱ Οοάᾶ. ) ΑἸάϊ ρμἰαμυ- 
ἄδυβ. οἱ Βορίυβ ρ]δη ἀθουιμ Ορίϊπλ8,, ἰπ 40 5 ἸΘρί(αΓ : 
ΔΙΓΟΓῸ Ἰο00 χάτθανεν, υἱ οἀα. ῬΊ]δη. 1π ἢπο (οᾶ. ὥρη. --- 
3 δ᾽ ὡς ὑμέναιον ἐπὶ πλ. Οοἄ. οἵ ΡΊΔη., 5'πΠ6 56η81: ὡς ἅμ᾽ 
ἔναιον ἐνὶ πλαχὶ ΤΥ ΕΪ 5; ὡς ἅμ᾽ ἔναιον, ἔτ᾽ ἐν πλ. 18- 

6005. ἴῃ ποίϊβ πη58., 4] δηΐο ἴῃ Ῥαϊαΐ, ὡς συνέναιον, ἔτι 
πλ., τηαΐδίϊοπθ τηϊηΐτηᾶ, 8568 ὑπὸ πλ. βιμηρβί ἃ Τοιρῖο, 
600]1]. 6Ρ. 394, 1 : ὑπὸ πλαχὶ τῇδε τέθαμμαι. Ροϑέ ὡς συνέ- 
ναῖον 564 6η8 τυμδεύονται να]οξ συντυμδεύονται, ᾿ΓΔΟΒΘΓ ΤΩ 
οχοϊριθηΐο ξυνόν. Α Βοἰδδοηδαϊο ουγγδοΐίαπι υἱᾶθο δ᾽ εἰς 
ὑμένχιον ἐπὶ πλ., 564 5βοδάυϊ ἴῃ ᾿ος οἵ βθαυθηβ ὀρίρτ. 
ΠῸ]]ὼ ΒΌΡΟΓβαηΐξ. --- ἅ ὡς θάνατον Οοᾶ., 568 5 ΡοΥ βου ρίο 
λαμον, αὖ ΡΊΔη. 6 οοηβίγιιο θη ν. ΤΊ68. γΥ. ᾿Αγάλλομαι. 
« Ἰὴ χαὶ τάφον στδία δϑὲ δι 8518 : δέϊδιη θ᾽ βϑρΈ]οτο 
ΘΟΙΏΓΉΠὮΪ ΠΟῊ ΤΉ Ἶ 118 ᾿οοΐδηΐαν δι ΟἸΐτη 46 οοιητηππηὶ {Πᾶἃ- 
Ἰδτηο. » 76ς. 

ΟΟΟΙΧΧΙΧ. Τιρτημπᾶ : εἰς τὴν ἐν Δικαιαρχίᾳ (ΘΟΙΏΉΡΘΗ - 
αϊο) θάλασσαν χαὶ εἰς τὰ ἐχεῖσε νεώρια καὶ τοὺς λιμένας. 
Ηδυὰ ἀυθὶθ. 90 γοσθίῃ χῶμα πιᾶϊδ δοοορίδιη δρ σγ ΠῚ Πλἃ 
Ῥοβίξαμη ἰηΐον ΘΘΡΌ]ΟΡαἸα, αἱ ἰηἴτα ορ. 641 ἀ6 Βονγοϊοσῖο 
Ῥγορέο υόοθῃ σῆμα. Το αηΐν} τᾶν οἵ ἴουτα ἂς ἴη- 
δοηΐὶ τη ]6 Ῥογέιβ Ψ0}} ἂρ Βα]αβ, αυρα ορὰ5 ποϑϊββὶ- 
ΤΠ ὁΧχ ὙἰΡΡΊΠο ἀθοῦρ. ΠΠ, 161 5644. οἵ Ηυγδΐ. Ατί. 64 
5664., ἘῚ γν. ἰηξογργοΐθβ. --- 1 διχαιαρχία ΟΟα. --- 2. « Τη- 
{6} σ᾽ } ΓΩΟ]68 66 ᾿ῃ τηραϊυτη τηᾶγὸ ρυοα ποία, αἱ ΡΙῸ- 
τηοῃΐουιαμ, ἈΠοσίπαμη αἰεὶ Θριναχίου γενομένην ὕδατος 
(ἄχραν) ἀϊοῖϊξ ρΡορία ἰηίγα δρ. 714, 3. -- ἀ βιαζόμενα Οοά., 
ΒῸΡΟΙΡΟϑίΐο μεθα. Οοηΐ, Ηοναῖ. σάγῃ. ΠῚ, οἂ. 1,.38 : 
οοπίγασία }ίδοο5 φυογα δοίη Ταοία ἔην, αἴξιγη, ἢϊο- 
ἐϊϑιι5. --- 5. Κόσμον, ΡΟΡῸΠ οὐΪ5. ἔθυγαγ απ ἀομηϊηΐ. --- 
ὁ ἐπ᾿ αὐτῆς μέτρον Οοὔθχ, οργορῖα οογγθοίαμη ἃ Ἐρίβκῖο : 
σοπίοληρίαγο Κοηιαηὶ υἱείηαηι οἱ μαϊσα δὲ αὐ 715. 
εἰγϑὶδ ηἠιοάπιηι οἱ ἠιθηδι αι ρον ιηι Ἰναῦ60 ; ΒΊΥΘ δγέθ66, 
εἰ ταύτῃ ὁ ἐμὸς λιμὴν σύμμετρός ἐστι.» “ας. Μῖνα Βοί58.. 
51 τῆδηῖι : ἐγγύθεν" ἀπ᾽ αὐτῆς. 

ΟΟΟΙΧΧΧ. Πιοπιμηδ : εἰς Εὐνιχίδαν τινὰ, οὕτινος ἣ γάρναξ 

ΨΉΨΙ Ψ  Ὑ ΥΥ 



ἀργοὶ Βποτηϊπῖβ βθρυ]ογιπι. Ἐσπηάθιη ἱπίτηϊουμ Ργ βοίμα ξ 
: ΚΟΓᾺΒ ἰηΐγὰ π. 401 οἰορίδοο ΘρΙ σγαιηπιδΐθ ; 4:6 αξ 6} 85- 

ἄσοθι Ἰαΐογῖ 8 ἱπβου!ροηᾶδ ἢ υτι σον ροϑιι 586 
᾿ ΔΗΪΠηδ ἴξ ἨδοκογΙΒ 1, Ῥ. 10. -- 1. Λυγδίνη, ΤηΔΙΙΠΟΥΙΒ 
Ρανῖϊ: υ. δα ΥἹ, δρ. 209, 2. --- ἅ 864. « Κωφὸν ἡ λίθος : 
β6ηβὰ ἀεβεϊξαϊἑγ οδπάϊάσμη Πος τπδττηογ, ἰΐα αὐ πθὸ ἴϑιη 
δἰτι ποιηΐπὶβ ΞΘρΡΌΪΟΓ ΠῚ ΟΥ̓ΠΆΓῈ γοουβοί, Ζοφώδης οσαρῖο υΐ 

: ἃΡ. Ηοτγαΐ. 5αΐ. 1, 4, 85.» Χας., φαὶ ἴῃ ποίξ. Τη58. : 
« ΠΙαβίγαξ Πο5. σϑυβιιβ Βοίββοιι. δὰ Ηδγοάϊδηι ἘΡ πηθυῖβηη. 

Ρ.ή!. 

᾿ς 4ύοααο νἱάεο 1,. 342 : « Αἀϊθοξίναπη ἴῃ ΟἸἢ 68 τπουΐαοϑ, 
μθὴ ἴῃ ὑπὰπη Ἐπηϊοϊάθπ,, βραγοϊββίπγυατη Βοιηΐηθιη., 4αᾶ- 
ἀταΐ. Οὐδηηοθγοτη ογεϊα5 δἰχυοα γϑγθυτϊῃ ἀδβίάθγο οἵ οοη- 

᾿ς Μεῖο συφώδης, ἐδ ρογοοΥηι σΥ 606 πηι ; φαοα 56 Ὁ 
 Πηρυςο δηδιοσίατη ἃ συφεός (Ὀγπηδίυτη. » ΟἿ οοπἰδοΐατο 

Ε΄ ΓΟ Ργεοθᾶυπξ, οὐχ ἔστιν ἀνδρὸς ἐσθλοῦ. --- ὁ τὠλιγωπελὲς 

αἰζγξανη οἴ ἕυγρα, πιο} σίἐαγ οχ ορίϑγ. οἰξ. 401. --- 7 σή- 
πεταί θ᾽ ΒτΌΠΟΚ. 

εἰς Ἱεροχλείδην τινὰ, ὃν σὺν τῇ ἰδίᾳ νηὶ χατέχχαυσαν. --- Ἰ ἀέδος 
Θά. « Νοΐδπαα Ἰοευΐίο εἴσω βιότου ἄγειν, δὰ υἱοΐαπη ργο- 

᾿ βοσαοπίϊα, υἱροΐε του]ΐο Ἰοπῖογα, τοϊηΐμηθ ἰἀνθηΐ, ἤθαυθ. 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΝἼἹ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ἀπὸ λυγδίνης πλαχὸς ἐχρημάτιζεν" ἰαμόιχόν. 1π πιδρηϊ οι πη ] ἐνθάδε τὴν ἱερὴν ὑπέδυς χθόνα. --- 4 ἐπαυρομένην Οοά. οἵ 

Ι 

» 56 ζοφώδης οὕπη ἄνθρωπος ρμοΐογαΐ Πρσυγαΐα δο- 
οἷρῖ, δαμη νέχυς ποὺ Ροΐοβί. Ουοά ϑβθηβίβεα Ἠδοκογυτῃ 

Οοᾶ., οοττ. Βοπέοίυ5. Οὐγραβ Ἐπηϊοϊάεθ [υΐ556 ᾿πΠγτηθτη, ὦ 

ἄδ556. » 3αα. Ουἱ Υἷπι πιοᾶο Ἰοσυξίοηβ ἱπαϊοαξ, πο ταΐο- ἢ 
πϑῖη : εἴσω ροβίίπ!η ὁ» Αἴδος, ἴῃ ῥγοθάδπί δαΐθιη Ὁ 

βίαϊποπάμπμη ῥγὸ ἐς βίοτον ἄγειν. --- 3 τεθνειῶτα Ζουρστηᾶ 
Ρίδη. οἱ Οοᾶ. ἃ ργ. τρδηι, 420 Θδάδιη ἀδὶοίο εἰ ΞΌρογρο- 
Βυϊξ ης. 

ΟΟΘΚΧΧΧΗ͂Ι. Τϑιυτηᾶ : εἷς ναυηγὸν τινὰ μὴ τυχόντα τα- 
φῆς. --- 3. « Οὐπι ἰπνϊαϊα ἀϊεΐατη σχύδαλον, αφυδπάοχαυϊάθην , 
ἀδ υἱἱββίπηῖβ στοθιβ ΓΟΓΌΓΩΤΟΘ ΤΟΙ υΐ5. ἀϑυγραίυγ. Ηροσο- 

᾿ς Βὺβ Θχροβῖίδβ ἰδοοηΐοιη ἤπρσο, οἵ ἴπηβο οὐδ᾽ ἐπὶ σπιλάδος 
᾿ς χέρσου. Ἐδοῖϊα ἰδιηθη ἱπίθ Πρ ὰτ δὰ εἰρήνην ΘΘΠΙ ΠΥ ΌΓΩ 

ἀοβιἀογατὶ τοῖ, αὐ εἰρήνην ἁλὸς, χυμάτων,, γε] 5ίπηῖ]6 φυϊά. 
ὥσυστε, εἴ φυοᾶ γὙϑγθογαπι ρϑΌ}}0 ἀυγῖοῦ δβέ οθηϊαπεῖο, 

ΒΙρριιβ βιρτγα 6Ρ. 276, 2, ἀ6 πδυΐγαψο : πολύχλαυτον ναυτι- 
- λίης σχύδαλον. --- 3 564. Ναυΐγασαγῃ Εἰ] δὰ τὰροϑ Πυσί!- 

σἰξίατι οἷς Ἰαΐογα βυβρίοουγ.» Ψψας. Ηθοκοταβ φριχαλέης στα- ὦ 
γόνος γε] λιθάδος οοπ]ϊεϊξ. Θυϊάπὶ ἱπέο! σαΐαγ ΒΟΟΡΌ]ι5 
ΤηΔΥῖ5 δ υδπι πᾶυϑῖηῃ ἔγοσογαΐ, Ὀβ416 ᾿πηπηΐ ΠΘη3 ἰογγ] θ}}15.᾽ 
πδυίγασο ἰδὲ Ἠγθη ἢ --- ὅ ὙΘΓΒῈΒ ἴῃ 56ΓΪΘ ΟΠΉΪΞΒΈ5 ΤΠΔΓ- 

χενοῦσα Οὐά.: χρατοῦσα ΡΙδη. 

ὅλον τὸ λείψανον διεσπάρη ὑπὸ τῆς θαλάσσης ἐν τῷ αἰγιαλῷ. ἴῃ 

Ῥεΐογα ἴοοο, ψυχόμενον αἰΐετο, ἐχχυμένων Οοά. --- 38 ΔΠΠ0η 
ὃ --- ἅ χόρση: Οοᾶ.; χόρσην ΡΊΔη. αἴτοσῃμθ Ἰθ0Ὸ 

ἴῃ δᾶ. ρῥείης, δ ΑἸά., χόρση ἴπ σγϑιχαΐβ. Τάτ χερῶν Οοά. 

ρος δὰ τάς ας το κλυοὶ όοοαν ΡΥ 

ΨΥ ΡΙΡΙ 
διαχαλᾷ τοῦ σώματος. 

ΟΟΘΠΧΧΧΙΥ. 1ομημδ : εἰς Ἀριστομάχην τινὰ γραῦν τὴν 
μέθυσον. ΝΟ ΞΘΡΌΪΟΓΔΙΕ ορίσταγανια, 8564 Ἰυάϊογιχῃ οἔ σκω- 
πτιχόν. --- (. Πιοπὲ ΜοΙουσ5 τϑῦθηβ πδέαμη ΒΑΟΟΠΌΓΙΩ 
δἰθπάσιη ἰτδαϊἀογαξ. -- 2 γρῆῦς Ρ]4π.: γοηὺς (σα. Θδξϊ8πὶ 
4110]. ---- 3 πάντ᾽ ἐμαράνθη Οοα., ΕΟΥΓ. 786.: πᾶν δ᾽ ἐμ. 
Ρίδπ. « Θυὶϊ 5ἰοεἰ ἐγαηβοσογαυΐ ἀἴθιη, ΘΟΓῸ ΠῚ ΒΡΙ ΓΒ 2:6 7- 
ΠΕΥ6, μαραίνεσθαι Ρυΐαναίαγ. ΜΌΠΟΥ ἃΡ. Αὐϊβίορβ. Εδε]. 
146 : δίψει γὰρ, ὡς ἔοιχεν, ἀφανανθήσομαι, ἱ. 6. ξηρανθήσο- 

: 3 

ἀθῃ 

ΡΙδη., σουτοχὶξ 58] Ππηδϑβῖι8 ; δὲ δῖος ΒΡΌΠΟΚΙαΒ ἴῃ 1 θοίξ., φὰΐ- 
οἀϊάογαΐ ἐπαυρόμενον ὁχ οοὐΐοα 1, ἈΒΟΔΓΙ5. --- 5 εἶπε τάδε 
μίνωϊ πάλαι σοά. εἴ Ρίδη., φυοῦ δρτοσία οογγοχῖξ 98 0085: 
« ΠΗ νὰ ῬΓῸ ἱπηρογδνο ροϑβίϊαϑ., πἰβὶ ἑογίθ ᾿πηρσογο. 
τη] 15 φέρε πῆλαι. Πάλ)ειν Ὀσπδηὴ ἰπ]οἴδ!θῖη οϑὲ φαςϑιίο- 
τίβ, υὐ ὙἹγρ 5 Ἐπ. ΥἹ, 432 : Ομ δίέον Μίο5 πὐαης 
γιουδέ; οἵ ΟἸαυάϊαη. Παρ. ῬτγΟβ. 11, 339 : σύπα πδς ἴη- 
οογίας υογδαί Ἠϊποῖα 5ογίϑβ. (οηΐ. ἱπξξ. Ηογαῖϊ άστη.. 
1, οὔ. 3,26. ὕεῦθα πῆλαι, φέρε νοΐι]ατη 5ἰσηιςαηΐ [8- 
βι[ηδηΐθῃῃ : ΜΙποθιη τορσαΐ αὐ βίας πη βοηξθηεϑι ἀρ 856 ἴδ- 
ταΐῖ. » Ἐλαφρὴν νἱάοτὶ ροΐοβί δα αϊα 1586 φυοα 5: πη} ἴῃ τηθηΐα 
Βαθοῖ δαθδ]65 χάλπεις Ἰ)απαϊάστη, {αΐθαβ ρῥγοροιπιοάυτη 
ἰηνιάοξ, χά)πεις [πα Ἰο18}} ἀγπὰ σταυίονοβ. Ηδ8 ᾿ἰρδὰ8 ρο- 
βίθσι 8 ἱπέθ σοῦ τηδ]ορδΐ 946., [ζᾶ 5 θθη5. ἴῃ Ὀοϊθοΐα 
Ρ. 443 : « Μαϊΐπη δυΐθιη ἴδε χάλπιν δοείρεγο 486 γᾶ86 {π0- 
δᾶ Βαυγἔαν, αξ ἀρ. Ρίπάδγ. ΟἹ. ΥἹ, 40. Ουο δάμπηϊἶββο, 
11ὰ δ ϊοοτα φγθοδίαγ τξ, βοηξοπέϊα ργοηπποϊδίδ,, ἰρβᾶτη δα 
ἀγηᾶτη σοπαἀοχηποΐῖ, υἱ Πδηδὶ ἢ] 1ὰ5. ΡΥςοσπδηξὶ ἔπτη 5 σηη - 
οδξίοπο ἀϊοΐαχηῃ : γπα πιοία,, Ἰαάϊοῖο οοιηροβίίο, αα7ι- 
ἀἴεα χάλπιν. » Βοιββοπδαϊιβ ἴῃ βοὴ ϑθηΐθηζίδιη - 
« ΒΙρβὶ ὦ Μινοῖ, πλῆσαι φέρε, αὐοΥ ψιιαηιὶ ἱπιρίδαηι 

Ν Πγπαηι ἰϑῦθηι.» ϑ6α ργωΐογο 9δοο δὶ ἱπίογργοίδξι ; ΟΟΘΈΧΧΧΙ. Ιοπιπιὰ : Ἑτερούσκου (5ἰ6) ἀπὸ Μεσσήνης᾽ Ρ ἘΡΡΕΘΡΟΨΟΝΝ Ργίογοπι. ΗἾβ βου ρεϊβ Ἡθοκογομ υἱᾶϊ ϑαάθμη ψγοθδηΐθιη.,,. 
56 δἀάθηΐθιη : « ΜϑΙΪΟΥ ἰδιηθη τηϊῃϊ υἱάθίαν οογγοςῖο,. 
υἱ Ἰοϑηΐον οογίς δβέ : 

εἶπε τάδε Μίνωϊ, πάλ ῳ φέρε χάλπιν ἐλαφρήν, 

αυοᾶ ουπάρτῃ ργϑοϑέδέ βθηβυτη. Αἀ πάλῳ οοηΐ, ΑἸοΙηδη. 
ἴῃ 560}. Π. 1,222, ΒΡ. ἔγ. 8, (δ)} μη. δου. 61, 66. 57}1- 
160ὰ Ὀγουῖὶβ ἀπίδ ᾿ἰχυϊάδιη ργοάποϊξυγ ; φυοα 4ΦυδΓα [0] ]6η- 
ἄσμπι 5ἰξ, ἰάοπθδπὶ οϑιβδτη ΠῸη Υἱᾶθο. » 58π6 4υϊάθην, Ξοὰ 
πάλῳ φέρε φυοπιοᾶο αἰεὶ ροββῖξ οἱ ἀδθθδί δοεὶρὶ ποη ἀοεςοί. 
Οὐδγο πἰ}}}} τηυΐανί. ---- 7 παρθένιον ΜΌΠΟΚΟΙΙΒ δα Απίομίη.. 

τὶν. Ρ. 96: παρθενέην Οοά. εἴ ΡΊ]αη. « 781ὴ δηΐθᾷ β5θηβιην 
Ρογβροχογαῖ Ορβορουβ, αἱ νοΐ: δῚ ὁ0ο δροπδιηι οσοἰαϊ, 
βἰουξ Παπαῖάθβ ρογαϊἀθγιπηΐ ΒΡΟΠ503 8.08. Παρθένιον Ηο- 
γτδῖυβ ἡμυθπθηι πιαγίξνι, γοοαΐ, (άστη. ΠῚ, οα. 11,37, 
υδὶ ν. ΜΈ τ ΟΝ. » Ηδπο 5:6 η1. γοοΐβ παρθένιος « ΠΟ; 
υἱάθγὶ ὄχθη! β ΠΓΙηδΓΙ ΡΟ586. » δηϊπηδανθγη Ηδοκογιβ, 
Ξοὰ παρϑένιος ἀνήρ δρᾶ 5οΓἸρΡίογοα ἰθριαγ, 14 χαρά δὰ 
Το ργδρβοπίοιη βυϊποϊξ. --- 8 και (516) Οοά. βυρογβοσιρίο. 

᾿ χὴν ἃ ΘοΥγδοίοτα ; χἀν ΡΙδη. 

οἰπὶ δἀξοτρίιβ; χανοῦσα ΗΘΟΚΘΓῸΒ : φιώ η16 οσοϊ ἰδές: ὦ 

Ρίδῃ. δὶ5 Ἰορίξαγ, 5Ξοπιθὶ ἄδηλον. --- 1 ἠϊόνι ΡΙΔη. Δἰἴογο ὦ 
Ιοοο; ΟἸηΠ68 σῆμα, οοΥγ. Ηπδξα5. --- 2 ἐχχύμενον ΡΙδΔη. 

ΘΟΘΕΧΧΧΥ. 1ιοπηπη8 : εἰς Πρωτεσίλαον τὸν ἐν Τροίᾳ πρῶ- 

ἐ ἘΈνΩ ᾿σπον τελευτήσαντα᾽ ὅτι ἐν τῷ τούτου τάφῳ ὅσα φυτὰ βλέπει 
ΟΟΘΈΧΧΧΗΙ. Πϑιητηᾶ : ὁμοίως εἴς τινα νανηγὸν οὕτινος ἡ τὴν Ἴλιον ξηραίνονται καὶ τὸν τῶν φύλλων κόσμον ἀποδάλ- 

λουσι. Οομἴογοπάθτῃ 6Ρ. 141 οἱ 1θὲ δηποίδίδ. ---- 2. « Θυμὸν 
δόρατος ΡτΟρΓΟ 86π88 ἃσοῖρὶ Ροΐεβί, βθουῃάθμῃ Πουμθτῖοα. 
ξόρυ μαίνεται ἐν παλάμῃσιν, εἴ 5η.,. Π. Θ., 111: 11, 74.» 

᾿ 2ας. --- 4 ἐγχεχύηχε Ηδοκογὰβ δἔ Βοίβιυβ : σγαυϊαξ δι 
᾿ γα. Τιοσοθαΐαγ ἐχχεχύηκε, Ἔχρ οδίατῃ ρα, μγ τιΐ, πορ!θοία 

ἃ ΡΓ. πι., χειρῶν ΘοΙΤΘΟΐοΟΥ. --- 6. 546. οοηΐεγί Ἐρ᾿οτγαΐθηη 
Αἴμοη. ΧΠΠ, Ρ. 570, Ὁ, ἀε 1,δἰάθ νεΐυ]α : τὰς ἁρμονίας Ι 

Υἱ ρεγίθοξ. --- 8 σώιζει Οοά. 

ΘΟΟΘΕΧΧΧΥΙ. Γϑιηπιᾶ : εἰς Νιόδην τὴν ἐν Σιπύλῳ τὴν- 

| ἀπολιθωθεῖσαν, ἦστινος ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἑπτὰ υἱοὶ χαὶ τοσαῦται 

᾿ θυγατέρες ἐτελεύτησαν. --- { ἅδ᾽ Οοάοχ, 568 ἥ. --- 2 ρΡοϑέ 
μαστῶν ἰδοῦπα ἴπ Οοάΐοο ; λευχὸν ἈΘΙ5Κ1.85 6δἔ Βοῖ58.: θερ- 

μὸν 541Π188.. Βγυποκ. οἵ 7846. ποίξ. τη85. ΟἿϊ θ᾽ θυ ἔτης,. 

Ῥοξαϊξ οαπὶ Βεἰβικῖο δὲ Βγαποκῖο, ἔπηξα Οοάοχ, «πο ἴο- 

᾿ μαΐ οὔτ Βοϊπβοηδᾶϊο, πᾶπὶ δὰ ἀπολίθωσιν τοΒρῖοὶ υἱάδέαγ,. 

μαι.» 7ας. ὕὲ ἰηϊο γογβαβ, Οτθροτυβ Ὑ1Π11|, 6Ρ. 164, 8 τ 

φαβπΐατη ἱπίθ δὶ ροίοϑί ἴῃ οοπίογίο Βος δ {τἰρίάο [ΐα. 

-- 3 ἀριθμὸς Οοᾶεχ ἃ ΡΓ. Π|., ἀριθμοὺς ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ἃ {Πυἀ 

186. ἴῃ ποΐξ. πι85. τϑοΐδ τρᾶυχις. Βοῖβ5. : « ϑουῖρϑὶ πολὺν. 

ὄλθον ργῸ γυϊσαΐο πολὺς ὄλδος » 516 : 
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Ἀἴδεω πολὺν ὄγθον ἐυτῆς ὠδῖνος ἀριθμοὺς 
ἣ τέχον, 

οδάδηιν ἔουτὴδ ἀϊοοπαϊ 8 νυ. 2. Βοίι5. ἀριθμοῖς. --- 4 ἣ 
τέχον Οοἄ.: ᾧ Βηπποκίαβ, ργοθδηΐο 580. δ Απαϊθοίᾶ. Θαΐ 
δᾶ ΡᾺ]. : « Εογίδ8586 γῇ τέχον. ὅληι ΟΥΟΙΙ5. ΠΠΡΘΡΌΓΟ ΠῚ πη60- 
ΤΠ ΠΌΠΊΘΤΟ σαυαᾶθέ ; ἔοΥτῶ ῬΘρουΐ οἵ ἰρηΐ, θχῖβυβ (ΔηΓΌ 
ΤΟ] 40} }8 Θχ πιᾶση0 ΤΟΡῸ ΤΘΟΘΡ 5. » 56ἃ ἴῃ Αἀὰ. ργϑίονξ, ὦ 
τέκν᾽, ὦ μεγ. ΗδΟΚΘΡΕ5. ἀθηΐχαθ : « Ἐαυϊᾷοπι Ἰοουμ 5818... 

τ ΘΔ ΠΌΠῚ ΔΙ ΓΓΟΥ, τη 0 50] ίαν, 

᾿Αἰδεὼ πολὺς ὄλθος ἐμῆς ὠδῖνος, ἀριθμὸν 

ἣ τέχον, ὦ μεγ. Θἴο., 

Μαρηπα {ϊα εορία υἱογὶ ηιδὶ, ψιυνῶ ἐαπέιγν, πλιηιθγὴι 
»ορογὶ, πιίης Ῥίον 68. Ῥτομοιῆθη ἣ Γοίθγθπά πὶ δὰ 
ἐμῆς, υὐ ἂρ. Επ᾿. ΡΒαη. 378 : σὴ πίστις, ἥ μ᾽ εἰσήγα- 

γες, οἴο. Ἀριθμός 46 γ6 πηι ϊὶ, αἱ ΤιΔ που αμη 1016}. 8, αἱ 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΟΙ.ἊΕ ΡΑΠΑΤΙΝἅΕ 

ἰηαοαΐ γϑῦβιιβ 3. -- 2. ποσιδίππου (οᾶ.: τοοία ΡΊΔη. -- 
3. Αἴδαο ἦμαρ συνήριθμον, [αα}}158 ἀἴ65 Θοἄδπὶ ΠΟΙΊΘΙῸ, 
ἀιιαίίον ἀἴ68 [ἀ8]68. ΡΘΕ] Θη 18 τηουἱ οοηΐδοία ορργοϑϑὶ 
ἀοίηοορϑ ϑυηΐ τηογίαϊ. ---- 4 χειραμένον ΡΊδη, « Παίδων ἐλ- 
πίδα, {105 ἴῃ «αΐϊθιι8 ϑρθιὴ [ΟΠ οἰ 15 ΘΟ] οοαγδιαΐ. --α 
6. Κοινὴ νύξ, 118. ΟΥοὶ, μαΐγε οἰϑοϊ 8. (θη Ὀν5 ορ- 
ΡΓ6580. ΜΑΙ τ χοινή τοι νύξ. » Χας(. Ἶ 

ΟΟΘΧΟ. Τϑμημᾶ : εἰς ᾿Απολλόδωρον τινὰ ὑπὸ χεραυνοῦ 
τελευτήσαντα᾽ ἦν δ᾽ ἄρα σταδιοδρόμος. « ὅ6χ Ποηδοοδβϑ8γ}- 

ἸΔθὶ ᾿πβουῖρι! {ΐθδ6 υἱάθηΐαν. οοποίαρμϊο ΑροΙοἀοτὶ ἴῃ 
αὐ ῥΡαίτία.» ΠΘΟΙΟΡ.. -ττ 1. « Ὅρ ἀχούεις, ατα δέ, υἱᾶθ 
ποΐ. δὰ ΡΊ]απη. 6ρ. 25. » Β. Μι]ΐα 780. Ρ. 311. -- 3. « Αά 
ΟΥΠΘη65 ταϊοθβ {6 5ΘΡα 5. Γαἷδ, 1(ἃ αἱ ΤηΟἢ8 ἴρ86. ὑγὸ 
ΒΟΘΡΌΪΟΓΔΙΙ Βοιηΐηΐθ. Το θηΐο ΠΡΟ ρΡοββϑί.» Χ.ας. ΑὉ 

᾿Ροδίδῃι ἰΐα Ἰοοιιΐαμη 6586 πὸ ἀυθιία. ΝΙΏΝ ᾿ἷο « ἱπορίϊ », 

56Π51185 510 : ΠΌΠΊΘΓΙ ΠῚ ἰδηΐατη ῬΘΡΟΥΙ, ΠΘ΄ι6 τέκνων ὠνή- 
μὴν. Ὃλδος ἱαπροηάστη οὐπὶ ᾿Αἴδεω οἱ δὰ σροηϊ νηὶ ὠδῖ- 
νος Τοροίθηδυμη ; 6011. Υ 111, 6Ρ. 162, 3.» Θὰδ ἢ0ὴ ῬΙΟΡὰ- 
ὈΠ|1ὰ. Βεαποκίαπυμῃ ἀραὶ. 

ΟΟΟΠΧΧΧΥΠ. Γοὴδ : εἰς Θεονόην τινὰ σὺν τῷ ἰδίῳ 
παιδὶ ἅμα τελευτήσασαν καὶ ταφεῖσαν. Μαγϊίυ5 ἸΟαυΪΓαΓ, ἴοΥ- 
ἴα586 'ρ86 ΒίΔηΟΥ, --- 1 θειονόεις Οοἄθχ. Ὠοὶηᾶθ ἐμῆς γάμον 
ΡΊδη. οἵ Οοᾶ., ἴῃ χὰ0 ϑαρουβουρίατη : γρ. μόρον. ἴη- 
το] ροηάστῃ υἱάοίαν (οὕτως) ἔστενον ὥστε χουφοτέρας εἶναι 
τὰς ὀδύνας. Ἐοάοτῃ τοάϊΐ ἤοο ΦΔΟΟ 511 : « Εἰς ὀδύνας Ῥοϑβὶ- 
απ νἱἄοίαν ργὸ ὀδύναις. » ΑἸΐα ο᾽8. ποὴ δαιμη δηαδ. --- 
3 φθονερὴν ἀπ᾿ ἐνόσφισε μοῖραν Οοἄ.; φθονερή τις ἐνόσφισε 
μοῖρα ΡΊΔη. 94 0008. οοπ]θοῖξ φθονερῶν (φθονερᾶν ) λίνα νό- 
σφισε Μοιρᾶν, απο τοορορὶξ ΒΟΙ55.: ΥὙ6] Νῦν δ᾽ αὖ (Ὑ6] δ᾽ ἔτι) 
χαὶ π. φθονερή μ᾽ ἀπενόσφισε Μοῖρα. ΒοΙ 8. ῬΑΡΓ ΘΟ] ΠῚ, 
4ἃ μανιχῶς ἀθυ{πν, ποὺ Φαϊάθηη 060 Ποὴ ἱπορίθ ροϑβεϊί, 
φθονερή γ᾽ ἀπ. Μοῖρα, φυοὰ γρΟρρὶ. --- ἀ καὶ σέο λειπομένου 
Βυυηοκίαβ. ᾿ΕΨεύσθην οηλ δοουβαίνο, υἱ 8016 ἴῃ ργοπο- 

λειπ., δρροβίϊαμη ῬΙΌΟΠΟΙηΐ σέ. --- ὅ Φερσεφόνη ΡΪΔη.:; 
ἄχουσεν Οὐ. Περσεφόνη, σὺ δὲ π. δοοθδίιι8 ἴῃ Ὀεϊθοία, 
αποα (ΟΡ δ556 ΒΟ. 1051} ρΡοθίδ. 

ΟΟΟΙΠΧΧΧΥΊΗ. Ποιὰ : εἰς τινὰ Κλειτώνυμον τύραννον 
(πιο τυραννοφόνον. Βοὶ885.}" οὐκ οἷδα δ᾽ ὅστις ἐστὶν οὗτος ὃ 
Κλητώνυμος (516). « ΟἸ Ομ 8 δἰϊαηθ ποθὴ ΟΟρηϊξβ 
4ασπὶ ὑυγδηη ΠΘ8010 4 ΘΠ ΟΟΟΙΒΕΓΕΒ ἴῃ ΔΙΌΘΠ Δ506η- 
αἰββοῖ, ἃ {ΠΠ}π|8. 556 0115 ἴῃ Ππανίαση ῥγεθοἰρ [ἴα δὲ, Ὁ] 
ΤΊΡα ΓΌΘΗΒ ΘΌΠῚ βρΡοΟηΐ6 ΒΘρο ᾿νἱξ, ν 7ας. --- 1. « ᾿Ιχθύσι καὶ 
ποταμῷ ὥσεν᾽ ΒοΟ αἱ αν ΘΧΘΙΏΡΙΟ ργοθαίανιιβ ἀϑιιπὶ ἀδί νὶ 
ἀο τηοΐα οἰ βιήπ5 δὰ Οοπδίδηξ. ᾿. 193.» Β. 10 68 τηοᾶτι5 
τιβ(αΐπι5, αὖ ἴῃ χυσὶν ἔδαλεν. --- 3 δίκην ΡΊδῃ. --- 3, 4, « Ε͵υ8- 
04] φυϊὰ αἱ Ρείο ὁοπίϊηρσαΐ ργροαίυν Ῥγορου 5 ΠΠ, οἱ. 
8, 37 : 

Βοαάϊ6 σοΥρ8 παπιο, ροβι υτηαδ ἴῃ πηάτρὶπὸ σὶρ 
Ῥείιπι βροηίο 818 ὙΠ 8 ἀγθῦδ ἰδϑαΐ, 

αὐ οἰορδηΐον Ἰοοῦτη οιηθπᾶαν Μαγδηαβ. Ῥοίγοηϊαβ 
Ο. 114: ατέ φινοῦ αὐ) 6ϑὲ, ἐγ αἰ 5 οἰαηι Πιιοίδθιι5, 
ἐηιργναθη5 αὐϑῆα σοηιροηαί. --- ὅ αἰδομένη ΡΊΔη. --- 
Ὁ ἐλευθερίης Οοὰ.: ἰοηϊοᾶ οἰηπία ἴῃ ΡΊ]Δη. 516 βοηδίπιη Ἀο- 
Πηδη τ ΟἿΘΘΡῸ ζΘσιηι, ροριζογιηη, πιαϊϊοηαιθν ρον ἑν δὲ 
γ[ἀρλιηι νοοδί Οἴο. Π, 8. ΡΙηἰὰ5 Ερἰβί. ὙΠ|, 12. : ηυιῖ- 
ἰογυην ρογίιι5,, βίγυιιβ. ΟΥὐἱᾷ. Ἠδγοϊᾷ. 1, 110: 7 οἰξὶμι5 
υϑηΐαδ ρογένδ οἱ αὐὰ ἐμῖ8. » 7αο. 

ΟΟΟΘΙΠΧΧΧΙΧ. 1,6 η)η}8 : εἰς τοὺς τέσσαρας υἱοὺς Ποσειδίπ- 

οὐὐι5 τηθία ἩΘΟΚΟΤΒ ΟΟΥΤ οἷ τὰ ὕ τῇ σῆμ᾽ ἐπ. --- 3 ὥρης 
Οσοάᾶ.; αἰΐδγαμη ΡΊδη. « Αρορι. Ῥᾶγ, Πίσηθε, ἀυοᾷ Π60 πιᾶ- 
Ια ρΙορίου Ἰοΐασῃ ἴῃ ΕἸ πιὰ. » Β. --- 5 Αἰανέης Βτοᾶδοιι5 
οἱ 5 δ σον ( πυυξδίϊοηθ ἔδυ π0}1ὰ, φαοα Ὑ ΠΟΙ ΔΙῚ ΟΧ 
ΟΔΠΠργαρμΐοο ἀποία ογέαιη, αξ ορ. 367, 1), Ἀγ} 5 Μδοθάοηϊδο 
ἀπ 101 Αἰανή. ΗΘΟΚΘΙΒ. ἰδιηθη ἀπδ8. ὉΓθ68 ΠῸΠ ῬΟ586 
Βῖο ΘΟΠΙ ΘΙ ΟΓΤὶ οδηβοΐ, 566 (ουτὸ Ῥοΐ᾽α8 ποιηθῃ Ροϑοΐ, 
Οὐοὰ Ρρουκαιηρίαϑ Φυοαα6 5θηβὶξ, ᾿Ημαθίης 50Υ 6 8 Νον. 
ΒΡ]. οὐἱξ. ΤΥ, Ρ. 8. ἨρΟκΟΓβ Αἰγεαδῶν, (0}1. Τυδίίηο 
ΝΠ, ο. 1. θὲ Βοιδ γὙ8ὶ] ΒοῖῸδ οοηΐ, δᾶ ΥἹ, 6ρ. 110,0. -- 
6 Διὸς οἴη. Ῥίδη. 

ΟΟΟΧΟΙ͂. Πιοημμᾶ : εἰς Γερμανιχὸν τὸν Καίσαρος ἀδελφι- 
δοῦν, τὸν πατέρα Νέρωνος. « ΤηΓ6]]Πσ ΝΘΙΌΠΟΙΩ απ ἀαΐ 
οὐτὴ Ὄχιιβο, ΤΊθοΥΪο ΟΥΪπαπίθ, Βοϑἕϊβ ᾿παϊοαΐα5. δέ :; 
δυοί, Οα]ρ. ὁ. 7. Καίσαρος, ΤΙΡΟΥΙΙ, --οῖὶ 566. ΝΟΧΕΒ 56η- 
οηςγατη ἴῃ ἀπ θιι5. ἢἷ5. αἰ οἢ 5. δα μογϑρίοιαϑβ. Ποηρσα 
ἀρίϊι5 Ἰαδὶ6 Τυ] αι ᾿Εσυρίϊα5. βυργὰ δΡ. 70, Ὁ] σομθο- 
γαμὰ Βογίδίαν αὐ ΟΥοὶ ρονγίαβ αἰ ροηΐον ομβογνοῖ, πὸ ἀ6- 
(ἀπο, ΑὙΟΒΠ ΠΟΙ ταρίθιι Εἰπηθηΐθ8., δαίαυρσίδηξ. Εονίαθ56 

᾿Ροϑβέ γν. 3 ΄υεράδηη δχοίἀογαηξ. Εογΐαβϑ6 δ δ ΠῚ ᾿Υΐι5 ἀἰ51]- 
τ ηἶ 5 που 5 : ν. ΤΊ 68. ". 1877, Ο. δ υησοηᾶᾶ βρέφος τὸ μας 1 Με οἤοη δ δ᾽ οαντηθη ρου πο. Οογίο μοβίθυ 8 Ργὸ ἰηΐθ- 

510. Θρί σγτημηδίο Πρ υ ροίαβί. --- 2 δέχεσθε Βγαποῖς,, 508 
οΡίδεν! οὐ ἱπη ρον ]8 ΠΟ ΓᾺΓῸ ἡπηρσπηξον ( ΘΧΘΙρΙἃ 
γὙἱάο ῥ. 311). Στόμια ἐΟΥΔΠ ἃ 6856 νἱἀθηξαν, 4α 18 ον 8 
ἰμβο γι [υΓ, --- 4, Ταηίαηι παῦοηι, ἀυδηΐδγη Πα ὐι8 ΥὙἱΓΊ Πηᾶ- 
σηϊξαᾶο τοαυϊγιί. Ἐτὶρίάυτη δουπηθη. » 766. 

ΟΟΘΟΧΟΙ͂Ι. Ποιὰ : εἰς νανηγὸν Ὑλησιμένην ἐν τῷ Αἰγαίῳ 
πελάγει ναναγήσαντα. -- 1 5664. « Τοηιροδίδι!5. ἀθβου ρέϊο 
ἀποΐα 6586 υἱάθίαν οχ Οαγββθὰ 1, 67 5666. --- 3. ῬΤΟΡΙ͂Θ 
ΠΔΙ 6 χυχᾶται, Ὠο ἐγδηβίθυ αν δ πᾶύθπι, τηᾶγὶ Θομηπιοΐο 
οἱ ἐυτθαΐο τηοᾶο το τηοᾶο {πὴ . ἰδοίαξδγη. ---- Θ χωφὸν ΡΙΔη. 
Λίθος κωφὸς ᾿Ιάθπηη 4] χενός, γαπχὰ οἵ ἰηδη6 ΤΠ ΠΠΙΘηΓ ατη,᾿ 
ΘΘποίδρΒἴθη. » ας. 

ΟΟΟΧΟΙΠ. Τιριημλᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν νανηγὸν Τλησιμένην, οὔ: 
τινος τὰ λείψανα ἐπὶ τῶν αἰγιαλῶν χαλινδεῖται ταφῆς οὐ 
δεόμενα. ΝΟ ἰῃ Τ]ΘΒΙΠΘηΘπ, 56ἃ ἴῃ αἰϊατη παυίγαρσιη, 
ΘΟ 5. ΘΟΥΡῸΒ ἴῃ Ἰογ Ἰδοοραΐ, ΡΌΪγ ΓΘ ἃ Ργεθ θα 0118 
ΒΦΘΡΙῸ5. ΘΟΠΒΡΘΓΒΌΓΩ, 46 ΠῚ πη 188 ΒΘΠΊΡΘΙ ΔΗ οραηΐ : Ππγ6 
τηογίαιιβ {105 ῬγΘοδίαν ΠΘ ἸῃΔη6ΠῚ) ἴῃ Ῥοβίθγαμη ΟΡ υἍ Τὴ ἴῃ- 
Βα Πιδηΐ. --- 1 510 ἀἰβησιπηΐ Ποίβι.. οἵ 780.: Ῥϑυρογδμ 16- 
ϑορθαΐαν χρύψητε, τί γὰρ πάλι ; ἔυμη ἐπὶ ταύτας ἠϊόνας (Ὁά.,. 
αποα οοΥγοχὶξ βδΙ μη βα8 ; ἢὰπΠὶ βζ θη] μὴ ἐπιτίθετε 
ἐμοὶ γαῖαν οὐκ ὀνοτὴν ταύτης τῆς ζόνος. --- 2 οὐ γνωτὴν 
ΒΔΙτηδβίαϑ : ὀγχωτὴν ἨΠΒΟΙ ΚΒ: 864 φαοᾶ ἃ ΠΠὈγᾶγ}15 βηρὶ 
πο0ῃ Ροΐογαΐ οὐχ ὀνοτὴν 80. τοοίθ ἰηξογργοίαϊαν « 46 ἔθιτᾷ 
4πὲ0 ππάδγαπι ἔγΟΥῚ ὁοἄδη8., ΠΟῚ 8118 οὐρὰ αἰ] θοθαΐαν, ἢ 

Ἢ 860 ἰδίαν υἱξαρογαίίοπο ἀἰσηα υἱάθὺὶ ἀθθοθαΐ, » 1π ἢπὸ 
πον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τελευτήσαντας. [πη0 «ιιαΐίιον ἀἰοθι8, χαοά Οὐδοχ τίσετε, ΦΟΥ}᾽. ΘΔΙ Πη88. --- 8 μαίνετε δ’ ( οἵ ἐπίον ᾿ΐπθὰ5 



αἴ) ἐμξ σοᾶδχ ; υπᾶρ 980. μαίνετ᾽ δ᾽ εἴς με (8. Βοΐ58.), 
ΘΟΚΟγαβ μαίνετ᾽ ἔτ᾽ εἴς με {« πδηϊ ἔτι ΠΘΟΘΟΒΒΔΥ ΠῚ 6886 »), 
 Βιυποκίτβ μαίνεται εἴς με, ΄υοᾶ 780. ἴπ ΠΟΒΙΓΟ ΘΧΘΙΊΡΙΟ 

᾿ χερορίξ, ργοραΐυπι Ηυβομκίο, Μοϊποκῖο Ρ. 194, οἔ ΡΙοοοϊῳ. 
εΐπᾶο Οοᾶοχ χέρσοισι, ΒΞ ρΟΓΡΟΒΙΓΟ σοι (510), 56 ἃ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ 
σοἱαϊξ παυὰ ἀυθίθ σοιο, χέρσοιο, φαοᾶ οοπη]οοὶί ΒΟ ηοὶ- 
ἄρτυβ. « Ἀοοΐα ἰδπιθη, ἱπααΐϊξ Μείποι., Ἰοσὶ υἱάοίαι χέρ- 
σοῖσι ῥαχίαις, Ππᾶπη χέρσος δα]οοίίγα αἰχὶξ οἰϊᾶγη Βορ ΠΟ Ο185 
Απίϊσ. 951 : στυφλὸς δὲ γῆ χαὶ χέρσος. » ΗοΕ ἁιΐομη ἸΟςῸ 

᾿ τοιαϊτὶ ᾿ρβαπι βαθβίδηξίναμι {ἐἐέιι5 τηὰγ ορροβίξι μι, ῬΘΠΘ 
Οφομβογγαΐ ἨδοΚΟΡ5. --- 4 χεῖν Οοᾶ., οοΥ. Μοΐποιι. Οοηΐο- 
᾿ χεραΐ Ἠδθοκοτὰβ Τηθο οί γοῦθὰ ορ. ἀ44, 7 : ἀτὰρ τὸν ἕχα- 
᾿ στον ἐχείνων Οἷδε χαὶ ἐν τέφρη ῥηϊδίως ᾿Αἴδης. 564 ροδίθᾶ 

᾿ ἘΒΟΒΚίστη ϑθουΐιβ βου ρβξ : 

χαὶ ἐν χέρσοιό με δειλὸν 
- 

εὑρίσκειν ῥαχίαις οἷδε χαὶ εἶν Ἀ ἐδν,, 

᾿ς οδἔ βοουπάστῃ δυπάθιῃ Ἠϊβομκίαμ ΜοΙΠΘ 8, 

χαὶ ἐν χέρτοισί τε δειλὸν 
εὑρίσχειν ῥαχίαις οἵδέ με χὴν ᾿Αἴδῃ. 

Θεα οορᾶπεϊβ [πα !οἱϊ υἶγο ΡΊσοοΙῳ ἀββοπίϊου ἢ ἃ ααοά γα- 
᾿ ἀϊᾳφαὶ 6586 στῶυϊυβ οἵ ἡθιχώτερον. Ποηΐαια Βοῖ55. : « ῬΙῸ 
 γυϊραῖΐο οἷδε 5ογῖρϑὶ εἶδε, οἱαἱέ. » --- 5 χέρσωι δ᾽ ἐπ’ ἐχδαίνει 
ο΄ (βἷο οοτγθοίου ; ἃ ΡΥ. πιᾶπιι αιοα 516, ἙΘγη ῸΡ ἐπεό ... νει) 
᾿ “ἐμεῦ Οοᾶδχ, ἀυογαπι ἴῃ 7δοο βίδηδ ΘΟΥΓΘΟΟΠ6, χέρσον 

᾿ς ἐπεχδαίνειν εἴ μευ χ., ΟἸπ6 5. δοχυϊθνθγαπί Ῥγ ἴον Βοΐβ8., 
αυἱΐ : « Ουάϊοῖβ. Ἰεοΐίο χέρσῳ πο τηυΐαπᾶα τΐηΐ υἱἀθ θδίαιν 
ἴῃ χέρσον, » οἵ Ἠδοκούαπι, αυἱ εἰ ἐμεῦ χάριν. --- 6 "' στα- 
θερῆι Οοᾶ. « Ρτὸ πάρχειμαι [οτία556 ἀρχοῦμαι (ΜοΐΠ6Κ, ἀρ- 
χεῦμαι) Ἰοσοηάσπι, ἱ. 6. ἀρχεῖ μοι μίμνειν, σοπ θηἔιι5 διιηι 
᾿δὲ ἴῃ ἰογγα ἢϊάποο, φιιαηιυὶδ ἰη]υιηϊαΐιι5. Σταθερή, ἰ6ΥΤα, 
οὐα5 οϑέ δρ ἐπθίοπ ἂρ. Ορρίδη. Ουπ. ΤΠ, 413, 8]. Τηΐγα ΙΧ, 

᾿ς 6.32: ἐχ σταθερῶν ἥρπασεν ἠϊόνων. 516 ψαφαρὴ βῖη6 γῆ ΧΗ, 
ΠΟ φΡ. 146.» 796. Θυδῆμ Θπιθη αι! οηθπ) ῬΓῸ Ὑϑγὰ Παρθηΐ 
ος Μοίποι. οἵ Ηδοκον., το] οϊς ῬΙΘΘΟΙΟΒ, θοὸς αϊδραΐδηβ : 
᾿ς. αοοῦς α ἱγὸδ- δϑίοη εογγῖσό ἴ6 σοηιηιθησθηλοη αἰ 
᾿ς φεῦϑ ὅ, Ἠιαῖβ {ἰ α θἰ6 ηϊοῖη5 ᾿διγθια θη, ργοροβαπέ ἀο- 

ἰαϊδοαπὶ ἰπίαοςίο ἴα ραγέϊο ηιαΐακο. Π 6εὲ υγαὶ χιθ ἰ6 
ηιαῖ 65 ργτοζοπἀθηϊοηΐ οαοὶιό, οἱ ἀ᾽ ατιἱαπέ ρῖιι5 αἰ εἰ! 6 
ἃ ἀθοοιυνν, φιιθ 16 ηιθηϊδ᾽ 6 φαησγόη ὁ ΟἿ 6 65 αρρα- 

, 

᾿ς γρηοοϑ αἰμη6 βαπίἐ Πογίεβαπίθ. ὲ 76 6 Ἠϊ6 {7011}, ἰ6 
᾿ς βοέϊίο α ἀἰϊὲ : : 

Γ΄ χέρσον ἐπεχθαίνειν εἴ μευ χάριν ἥδεθ᾽, ἑτοῖμος 
πάρχειμαι σταθεοῇ μιμνέμεν ὡς ἄτατος. 

16 5ιι7οὲ (6 ἥδεται 65ὲ 16 Ὠϊεγι6 φιιε οοἰτιὶ 95 ογ} 65 εὑ- 
᾿ς ρίσχει δέ οἷδε φιιὲ ργέσδαθηϊ Ἰηιηιϊ αἰαὶ οηθηί. κα ὁοΉ- 

δἰγυοίίον (6 ἴα ρἤγαβο ϑϑὶ οἷαῖγα οἱ [αοἰϊο, παράχειμαι 
τῇ στερεᾷ, ἕτοιμος ὧν μένειν ὡς ἄταφος. » ΟΥτόδ ΤΩΪΏΪ 56γτ- 
Ῥυΐϊυτη πὸπ ἀπαπὰ ἰΠ]  οἰπιπξ. 

κὰν δοκοὶ ἡΔὐωλλ δι 

ΟΟΟΧΟΙ͂Υ. Τιοτητηᾶ : εἰς μυλεργάτην, οὕτινος ἐπὶ τῷ τάφῳ 
χαὶ αὐτὸν τὸν μύλον ἐπέθηχαν. 1,8} 15 ΤΟ ΔΥΙ5 ἸΟΤΟΪ ΓΙ, --α 
1. Καὶ ἐν ζωῆς χρόνοις, ΟΡΡοΟπίΐαν χαὶ χατθανὼν Υ. ἅ. “--- 
2 βαρυδρομὴς ἀνεῖχε δινητὰν Οὐ... ΘΟΥΤ. ϑΔΙΤηΔΒ[π|5. « 
οϑαάδιῃ βϑηΐθηξζία, - 4 πδιὴ ἴῃ ἢπ6 δυσυΐθ μι ηοίαν Ροοΐδ, 
Ρυϊουῖθυβ συσααθ {υθυδίον, 485 [ἴὰ βου]ρέα αὐ ππηο 16- 
δυπίαν βθηβὰ ἀοβεϊ(αξα ὙἹἀθη αν, ΒΟ ΡΠ Πὰπὶ βαρὺν βρομήταν 
εἶχε, ἰπηρθηβ βαρὺν εἶχε, αἱ ν. δ.» ΠδΟΙΘΥ. 1, Ῥ. 163. 
ἘΔΙΠ αν. --- 3 πυρηφάτου Ο(ο4., ΠΟΥ. ΞΔΙΤη85. οἱ ΒΡαΠΟΙΚ. Ἐβέ 
ἐγ ἐἰσιιι ἐογοη θην; Ραβϑῖν αἰχιξ θη. μυλήφατος ἀλφίτον 
ἀχτή, Οα. Β, 355. ---  σταλώσαθ᾽ ὧδ᾽ τη }} ἩδΘΟΚΘΡ. -- 

ὅ αἰεὶ Οοα.. οὐΥΥ. ΒεαΠΟΚ. 
ΡΥ Φ ν ΨΩ Ἢ ΤΥ 

᾿ επροώδ α εὶλδ δτδι δύο 

χοῦμαι. 66 5ογαὶέ ἰὰ γείγαηοίιον πη6 ραγίϊα βαῖπθ, Θ᾿ 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΆΤΙΟ. 4083 

Αιδυχῷ πελάγει δύνοντος Ὧ-ς-ίωνος. ἘΧρΓΘβΒα μη 6 Τιθοηἰο 
ΤΑΥΘΠΠΐ ΘρΙ συμ ηιδίθ ΒΌΡγὰ ἢ. 279. --- 2 εὐδρομ. ΡΙΔη. 
« Τιδοηἰάδβ8 : Λιδυκοῦ μέσσα θέων πελάγευς. δηϊ ἔνιπι 
πόρων ΟἿΠῚ ΥΘΓΡῸ τηοΐι5 {Παβίγαν! 5. οίου. δὰ Τ,. Βοϑβ. 
ἘΠΠΡ5. Ρ. 710. » αο. --- 38. δ᾽ ὅτ᾽ σοά.: 5ἴη6. δ᾽ ΡΊδη. --- 
4 οἴδματα Οοά. οἵ Ρ]δη. 5ονρδὶ οἴδματι, πᾶπι ὑπὸ στυγερῆς 
οἴδματα πανδυσίης οἰ ῬγΘΘΟΘἀ θη θιι8 ποη οοοαπί. 1,60-- 
ηἰἀδ8 : χαὶ νὺξ καὶ δνοφερῆς χύματα πανδυσίης "Εόλαψ᾽ 
᾿Ωρίωνος, ἃπᾶ6 9ΦΔ00}8. οοΠ᾿ οἰ οαΐ βένθος χ αὶ στυγ., 5ἔΓΠΠΘἢ5 
ὅτε συρμὸς χαὶ οἴδματα πανδυσίης Ὠρίωνος ἀνεστρώφησε 
βένθος θαλάσσης. 56 ὑπό Βα ἀπθῖ6 ἰπΐοσταπι. σαηρο 
ἀνεστρώφησεν οἴδματι, υἱ πόντος οἴδματι θύων ἃρ. Ηοτη. οἱ 
Ἠαβ!οά. --- ὁ. Κυχώμενον, οοηΐ. 6. 392, 3. --- 6 χωφὸν (6ἔ 

᾿ δ᾽ ὉΠ Πγδ Ποτ Βαρογροβίξιμ) ἐν στήλημ Οοᾶ.; δὲ στήλη 
τοοΐα ΡΊδη. 

ΟΟΟΧΟΥῚ, Πομημᾶ : εἰς Ἔτεοχλέα καὶ Πολυνίχην (510) 
τοὺς Οἰδίποδος παῖδας. « Ουρι ἱπίδγοβ δἔϊδιη ἱποχρίδ- 
ἈΠῸ οἀϊαπη Θχογοογ ΓΘ απέιν. ΤΉΘΡΔΗΙ, ταὶ 115 δα νἱδπι 
ΒΘΡΌ]Π 5. ἰπίδυϊαβ Οὐ ον ΓΘ 50] θδηΐξ, πᾶυγαθδηΐξ, τούτοις ἐνα- 
γιζόντων αὐτῶν, τὴν φλόγα, ὡσαύτως δὲ τὸν ἀπ᾽ αὐτῆς χαπνὸν 
διχῇ διΐστασθαι, Ῥᾶυβδη. ΙΧ, 18 ΟΟΙΙρΡΑΡΑΠῸπὶ ορίρυ. 399. 
- 2 πολέμων Οοᾶ.; δοράτων Ρ]άη. Ζῶντες πόλεμοι, 1. 6. 
ἔχθρα μένουσα, ΟρΡροΒ[(ϊ τοῖς τεθνηχόσι, φυιοᾶ ἴῃ τάφος 1ἃ- 
ἰεΐ.» Ψψαο. Οομΐ. 6Ρ. 399, 4. Βοῖβ8. : « Αρροβϑυϊ ἰος ορὶ- 
ΕΥΙΠ]ὰ δὰ ΜΔ] ΠΟΥ. Μοηδρίαβ Ρ. 383, Ομ ΑἸΙΒΌΠΙΪ Ἰα 1η15 
γΘΡβΙ 8 ὁχ Ἐρ. 139 οἵ σδ}} 18 σδυρθηΐδυῖ!. » ΑἸΙΒΟΗΪ δος 
διηΐ : 

Νρο ϑίγ 61:15 ̓ οἷ5 ἱηδαηξ 5υ8 [άονα ἔναΐγοϑ5 
αὐὐϊροάίοι 85, 46 Ἰηΐ5ῈΓῸ δῇ πη ΒΟΥ ! 

ΝδΙηι8 οἰΐαπιὶ 6Χχ ὉΠῸ 5 γβϑηΐο5 ἀβΘ 6 ΓΘ ἤΠδιητη 
1η ἀϊνεγϑβα 5} ἀἰ55ππ| οἰπονΐβ. 

Τηΐαπιοβ ᾿υΥ 6 Π68 ! 408 Π6Ὸ αἰβοογἰα σά5805 
ἴσο, ποὸ ἴῃ βοιηθί παι} δίγοχ Δ ΪΠΊ118. 

Αἴψαθ υἱϊπᾶπὶ δὲ ΤΉ 645 4} 586 ηΐ ράγεγίθι ἰρεᾶβ., 
Βορπογαμ οἵ πηϑΐᾶ8. αἱ Οἰπογαπι ΠΕΡῸ]48, 

ΟΟΟΧΟΥΊΙ. [οι : εἰς τινὰ Σάτυρον ναναγήσαντα ἐν 
τῇ θαλάσσῃ τῇ πλησίον Μυχάλης χατέναντ' Σάμου. ΜΔ]6 
Ηυδέϊυ8 ἀ6 Μδῦβυᾷ οορίίαθαΐ; ϑδΐνγτιβ οδέ ποιηθη ὕγο- 
ΡΥΐαπη νἱγῖ. --- 1 δειλαῖος (ο4., ΘΟΥΓ. 786., ΘΟΠίδΓΟΠ5 οἰχτρὸν 
ἠρίον δρ. 429; δειλαίου ΡΙΔη. --- 2 εὔνασται ΡΊΔη. -- 3. Ἀ- 
χούετε, Υ. δᾷ 6ρ. 390, 1, « οὗ ποΐ. δά ΥὙΠ|, 6Ρ. 101.» 8. 
--ἀ μυχάλας, ἡ βιροΓρΡοβίίο, (οα.: Μυχάλης ΡΊΔ1.--- 6 ὕδατι 

᾿ μαινομένῳ, μεμφόμενος βορέην ΡΙΔη. 

ΘΟΌΧΟΥ͂. Γιοπιπιᾶ : εἰς Κάλλαισχρον νοναγήσαντα ἐν τῷ ᾿ 

ΟΟΘΟΧΟΎΠΠΙ. Του : εἰς τινὰ μεθυσθέντα Πολύξενον χαὶ 
ἐξολισθήσαντα τελευτῆσαι (516, γο] 1 τελευτήσαντα). Εΐ ἴῃ 
πογὰ Ρᾶρὶπᾶ : εἰς Πολύξενον Σμυρναῖον οἰνωθέντα χαὶ ἐξολι- 
σθήσαντα χαὶ τελευτῆς δι᾿ αὐτὸ τοῦτο τυχόντα. --- 1 διό- 
νυσσον Οοά. --- ἃ γλισχρῶν Οὐά. --- ὁ. Γά6Πλ ΘΟΠΒΙΠα μὴ ἴῃ 
6Ρ. 660, 2: 

χειμερίας μεθύων μηδαμὰ νυχτὸς ἴοις. 

ΟΟΌΧΟΙΧ. Τιριμμ : ἕτερον (ροϑέ Ερ. 396) εἰς ᾿Ετεοχλέα 
χαὶ Πολυνίχην τοὺς Οἰδίποδος υἱούς. --- 2. Πέρας, 56}}. 
6111. ---- 5. ἤωιδε (516) Οοἅ. --- θΘ. « Ἐξ ἑνὸς, 56}}. τάφου. 
Εἰς δισσὰν δῆριν, ΡΓῸ φλόγα, τοβρθοίι ΠαΡΪο δ Θδυββδπη 
ἀἰϑοῖαι {Π1π|5..» ψας. 5616 αἰοίαπι αἰ η8 560 ΠΟῊ 88- 
βο(αϊζαγ ; ρου Ρῃγαϑὶ αἰοηάμπη ογδί. 

ΟΡ. Πομηᾶ : ἐπιτύμόιον ἀνώνυμον εἰς ὀστᾶ ἀνθρώπεια 
χείμενα ἀτημέλητα. 1[π ΤΠΔΓΡ.. 5|5]8 : ὡραῖον. « ΟΥ̓ΔΗΪΌΠ ἴῃ 

1:ογα, πὲ νἱἀθίαν, ἱπυθηξαπι υἱδίου ἴῃ Ι000 Θοπϑρίοθο Ρο- 

ηἰξ, αἱ δὺ δοπβρθοΐο ργϑθίθγθαπίθθ. ΠΊΟΥΓΒ τοοογαθηΐυγ. 

-- ἃ. Τυφλοῦ ἀἰείυτη υἱάδίαν 46 ΠπιᾶΥΪ ὙΘΗΤ5. ΘΟΙηΓηΟΐο, 



ἀθά 

Πυοίμυδαιθ ᾿ησουίοβ νοϊνθηΐίθ, οὐ οουίδηι Ὑἱδπ ΠΟ ἰδ Τὴ 
564] Ροββίβ8. 510 τυφλὰ χύματα ΧΙ, 6ρ. 156. 1ἰνῖὰ8. ἂρ. 
ὅ΄6η60. 5188. Υ1,}. 39 ΒΙΡ. : φινμη)ν... Ἰαοἰαἰϊοηθηι παυΐδ, 
οὗθ00 υοἴνθηίο Πι οι, [ΕΥῪ6 πον, ροδ586ί. δἰδθηηὰ ἂρ. Νο- 
πἴαπ Ρ. 449, 10 : δεδίίο ἡλαγ ϑιυ ΟΡ 50 0γ6᾽, οἰ Οοδηιι6 
Πιοίνιδ ἔπι 86 ργουοῖυθ)6 ἰθηἱθν οοοωρίί. --- 4. Τὴ Ὑ6Υ 015 
εἰς τοίην ἐλπίδα λυόμεθα ἱπηᾶσο ἀιϊιοία Δ 118. φαΐ ἴῃ ρουἔι πη 
ἀο]αΓ! παυῖρδηαὶ ἤποιη (οἰ αηΐ. » Χαο. : 

ΟΌΙ. ΤΠοιημπηᾶ : ἕτερον ἀνώνυμον (ΠΟ. Τηᾶ]6 ὁχ ργῶφο- 
οθαθηΐα ἸΘΙηγηδίθ Γορϑί πη. Βοΐ85.) εἰς Εὐνίδιχον (πιο Εὐ- 
νιδίχην, οἴ ν. δἃ Υ. 5), οὕτινος τὰ ὀστᾶ ἀτιμέλητα (510). 
Ῥοβίγιδ ιοαιι6. 816 ΠΠΙηΟ τοροίϊία. ἘΪαβάθι οδέ ἄγρι- 
ΤΩ πΠ 400 ΟΡ γδπημἃ 380 (Ὁ υἱάθ), βοὰ δοϑυθίμβ. --- 
1 θλῖδε οογτὶρὶ! ἩΘΟΚΘΓΙΒ 1, Ρ. 11, « αὐ ἰηϊ απ φΑγτηἑ Πἰ5 
ἢηὶ οοηγδηϊδΐ », ΘΥΓΟΙΘ Τηδηϊδδίο ἀποίαβ. Ργωοθάογο ἀθθοί 
ΘΧΡΟΒΙ {10 τοὶ. « δΔύσδωλον, βᾶχοβᾶϊη οἵ πῈ}}}8 αἱθθὶβ, ἤ6 6 
Ταουπάδιη δάθο, 56 5:6 ]]Π6}. --- 3 στέρνα τε πεχρείχοντα 
Οοάθχ, δβουρίο ζήτει, ΒρΘΥβΟυρίο ατ᾽ ἐποχριόεντα, «υιοᾷ 
ῬΙΌΘΩΙ ἀμ θῖο Ὑϑγηλ; στέρνα τε πλεῖα δόλοιο Ρ] ηιϊι68. 
Αροὶρίο ἀθ οἰθθοϑὶ {ποῦ δοὶβ ἀοίοντηϊαΐθ. Εχ Οὐγ58. Σ, 
33, ΗΘΒΥΟΒΪ5 : ὀχριόωντο᾽ ἐτραχύνοντο... μεταφοριχῶς ἀπὸ 
τῶν ἄχρα πολλὰ ἐχόντων λίθων. [Βοί 8. ΒΟΥ θΟαΐ ἐπο- 
χριάοντα .] --- 4. Πρίων ἀἰοἰ αΓ ΟὉ ἰηΐογνα!]α ἀθητ πὶ τη 8]6 
Ἰυποίογιμι. Οοηΐ, ΠΟΌΘΟΚ. δὰ ΑἹ. 1030, Ρ. 426 δἃ. 560. Υοχ 
οἰοπέδη 811} πΠοὴ ΓΘΡΟΥ ἔα. ὙΊΠΟῸΝΙ σθηι8 6586 υἱάθίαν 40 
ΒΘΡΎΥΪ ΘΟΕ ΘΟ Δ ΌΥ ; ἰΠΒΟΥΥ δυΐθιη ΡΟ ΡὨΓαβὶ ρθάυτη 
τἱριἀουαμη,, ὨΙ ΒΠαιι6 ΔρῚ ΠΕ 18 Πα θθηζίατη : αὐ ῥγὸ ρα ϑιι8 
αἰοαΐ ἐρι}δαϊηιοηία »6αινι, ααϊ ᾿ρϑασῃ δυηΐθτη ἱτηροαϊ- 
γϑηΐ τηδρῖβ 4αδηη ᾿πν γοηΐ 50 ]Π]1οδῇ.» Χ}α6. Βοῖβ5. : « Κώλων 
δούλιον οἰοπέδην ἰπ(6]]}Πρὸ ἀ6 Ρϑάϊθυβ ᾿πχία ΡοβὶΕἰ5. οἵ αιυιαβὶ 
ΒΟΥ οοΙηροᾶθ δ }5 80 ΘΟησαίβ. » 1,. ὈΙπάονῆι8 
ἴῃ ΤΊνΘ5. ἃ} οἷς ἀποὶξ οἱ γαδοίαηι Ἰατιθαη, βρη Ποατὶ ριυζαΐ, 
ἨθΟκου5 οοηΐ. ἰχνοπέδην (υἵ ΥἹ, ΘΡ. 109, 23), « οογηιρδεῖος, 
αυϊαβοῦτη Ἐπ οΙἀ65. οοηΐοιηρέι οἱ πορὶσθηίία 11} {1πᾶ- 
Τ]ΟΓΌΤΩ ΒΘΡΟ] 115. 6556. ἃ Ρορία Πρ} », Τασα ρᾶΓ μὴ οΓ6- 
ΑἸΡ116. --- 6 Εὐνικίδου ΒΥΓΠΠΟΚΙΒ. Θχ Θρ. 380, τϑοΐο : Εὐνι- 
δίχου Οοά. οἱ ΡΙΔη.., φυοα πὲ }}}}. « Ἡμιπύρωτα, διηριιδία 
προάπμῃ οοιηθαϑία ἀοίγδοία 46 ΤορῸ ; φαοα σοπἔα τ Π]ΟβΌ πη. 
51. Οἰυϊαάδ πιοριῦγα δϑηιϊογ δηιαία ἂρ. ΟΥὐἱὰ. Τθϊ 6 633, 
οἱ }. Ο᾽οαϊὲ οαὐαυνον δθηιυιδίμαίιηι ἂρ. Οἷς. Ῥτγὸ ΜΙ]. 
ο. 13, 33. -- 7. ΤοΙτᾶ, 4υδ τηουΐαοβ Τηρὺ ἀγοστῷ, 
γηοο χόλποις Τοοίρογο αἀἰοϊυν, Ὠΐο δυσνύμφευτος, φυοα ἴδηι 

ἴσγροιη Πουηϊηθ πὶ β'ηὰ γϑοὶρἰδί. » 766. --- 8 τὠνδρὸς ΗφοΚο- 
78. [Γϑέγδ. 

ΟΡΙΣ. Τιϑιημηᾶ : εἰς γραῦν τινὰ Λυσιδίχην, ἣν ἣ οἰχία χα- 
ταπεσοῦσα ἀπέχτεινε.--- 4. « Πύργος αἰοῖ ταν 46 ἀομηο 50]}- 
ἰαγῖα. Τρβϑδπὶ ἀογηαπι ἰη {6 Πρ ζ, 56 ΡΟ 5 ΒΔΧΟΓΌΓΩ ΔΟΘΓ- 
γα ΘΧ 68 ΤυΪϊηᾶ. » 9066. 

ΟΌΠΙῚ. ΤΘΠ πᾶ : εἰς ύλλον τινὰ προαγωγὸν, ὃν ἣ χοινὴ 
συνήθεια καλεῖ μαυλιστήν. « Εδί μαυλιστὴς ΒΥΠΟΠΥΓΙΏΠΙΠ τῷ 
πορνοδιαχόνῳ. Ὑἱᾶδ ΟογᾶΥ. Αἰδοῖ. ἔ. ΠΡ. 47.» Β. ῬΒΥΠΕΙ 
Ἰδηοηΐβ ποιῆθη ἰοτίαϑβ6 οχ Μϑηδηᾶγο ἀουϊ γδίαμη, Ἄνατιθ. 
8. Μρββϑηΐδ ἔν. 9. Μοίηδῖ;. ν. 188. [ἢ ἴρβο [πηθη ἸΘΠΟηἾ5 
ΒΘΡΌΪΟΤΟ Ἰδοΐαχηῃ [556 Θρισγδιητη ραΐδΐ ἩΘΟΚΟΡ. 1, Ρ. 18. 
- 1 ποθινὰς Οοἄ.;: ποθενὰς Ρ]Δη.---- 3 ἁπαλόφρονας ἸοσΘὈδίΟΓ ; 
ἀταλόφρονας Μεϊποκίι5,, « 40 ᾿υγοηΐα 15. ̓π ρΕΥ Εἶἃ ΓΘ] 118 
πα ϊοαίαν αδηὴ ἃἰΐθιο. Ηοο 58η6 ὙϑΥ ΒΒ ΠΉΌΤΩ, 564 τ ϊῃΐ Πα 
Ῥυ]ό γϑ Ροΐϊαβ ῬΘ]18 τηϑιηοσδηᾶδ υἱάθηΐαγ, οἱ ΝΙοο- 
ογαΐθϑ αἰοϊ αν ἔμπορος εὐμόρφων γυναιχῶν. ΜΑ]ΪΠ ἸρΊΓῸΓ 
ἁπαλόχροας. » Ηοοκο)". ---- ὅ. ῬΥΤΟΡΘΙ5 ἃ 780. οἷξ, ΤΥ͂, 6]. 
5, 73, ἀ6 Ἰδπῷ ἕστο : 

Οὐΐβαιι18 ἃ Π1ὰ8., 50 ὈΓΪ8 ἢθ0 Βαβίαπι οΘΟ 6 5βαχἰ8, 
ΜιΙχίασαρ οὔπὶ βαχὶβ δ αἰ ἴθ υ θυ θᾶ πηδ]ἃ. 

ἈΝΤΗΟΙΠΘΟΘΙΕ ΡΑΤΑΤΙΝΕ 

--- 6. ΑἸξογαμι Π ΘΠ ΒΟ ΟρϑΟραῦι5 οἱ 786. βἰος ἱπίθυ- 
ΡΓΘίδηΐ} : ΡΑΓΟΘΠ 1 6886 ΒΘΡΌΪΟΓΟ τ Το βδοῦέθ,, 4υδι- 
ἀυδιὴ ᾿πηΡΙΟατὴ οοΟὨ ἰδ υἱλιην. ῬΡΟΒΡΑΙ 115. 88}16 ΠΌΤ 
ἨΘΟΚΘΙῚΙΒ ᾿Ἰέθο ΒΟ θΘη5 : « Ἀοϑρίοἰξαν ροίϊι5 ργου θυ ίτμι : 
ΟἸΠῚ ΠΟΙ ὨἾΠ115 τηουίιἷβ οἵ ΒΘΡᾺ 5 ποηηἶβὶ ᾿ᾶνγαβ Ἰποίαν!. 
ΒΙΠΏΠΠ ον ΤΠδοἀου 8 ΧΙ], 6ρΡ. 21, 7: τέθναχε, μὴ βά- 
λωμες, 4υοὰ 46 ἱπαἀιυδίνϊα ΔΙ ιιο 56 ηβιι 50 ρβῖββ6 υνἱάθίαν 
Ροθίδ. » : 

ΟΡΙΥ͂. Τιομημηᾶ : εἰς τινὰ ἔμπορον ναναγήσαντα χαὶ ἐπὶ 
ψάμμου ταφῆς εὐμοιρήσαντα (εὐμνρ. Οοἀ.). Ιῃ ΡΊδΔη. Ζανοῦ 
ΡΙῸ Ζωνᾶ. --- 1 ψυχρᾶς ἨρΟΚΟΙῸΒ 1, ». 9ά; Ψψυχρᾶν σεὺ 
Οοά.; ψυχράν σεν ΡΙδη., φιιοά φαἀδοθαίαγ. --- 3. σον Οσά. --- 
ἡ εἶδεν ἁλίξαντων (510) Οὐἀ., οοΥτ. ὅδ0.: οἶδεν ᾿ΑἈλεξάντη, 
ΡΊδη., « 564 πἰμπηῖδ ΤΪΓατη δϑί οὰπὴ «αἱ Πουἱηἶβ ἱποορηϊ{ 
οδάδγον Ποῖ θιι8. ἴῃ ᾿ἰξπ8 ο᾽δοίατη ΒΘρΡαΪ αγὸθ τηδηδαΐ, 
ΠΟΠΆΪ 8. Πα 8. Πιδίγοι. ΠΟΙΉΪη6 ΘΟΙΏΡΘΙΪΔγΘ ῬΟΒ56. ». 
Βνυποῖ. Μόρος Ἰυῖο βἰσηϊῆοαΐ οαὐἀαῦθγ, αἱ θάνατος ΙΧ, 
6Ρ. 439, οἵ Ἰαξίηθιπη η107.5 ἂρ. Ῥγοροῦί. 11, 6]. 10, 22 - 
Ἐ10 5 γιεα πῖχα ἰογῸ, οἵ 4110]. ---τ 5. « Πλαταμῶνες. 56:0]. 
ΘΟ". : αἱ ὀλισθηραὶ πέτραι.» Β. --- θ δέξονται γαίης Οσά. 
οἱ Ρίδη., οοῦν. θιβκίαβ. Τὰ ἤπο (οᾶ. ἠϊόνες, Βιρογροβίίο 
ος. --- 7 ἐχέμεν ΡΊΔη.; πολὺ Οοά., 564 ο δῦ ἶν80 ᾿θγανῖο ἴῃ 
ον τημίαΐο. 

ΟὈΥ͂. 1 : Φιλίππον εἰς Ἱππώναχτος τάφον τοῦ ἰαμ- 
Θογράτον, ὅστις πρῶτος ἐποίησεν ἴαμόον. Ὠοϊηᾶα : Μιμνέο- 
μον, οἱ δὲ Φιλίππου. ἴῃ Ῥ]αη. ο8[ ἄδηλον. --- 1, Χαλαζεπὴς 
οοηΐογί 580. οαχὴ Ὠἰ5 ΠΡ {. ΤΥ, Ρ. 143, 19 : βαλλόμενος 
ὥσπερ χαλάζῃ τοῖς ὕθλοις, οἱ ΑΥὐἱϑίορ!ι. ἤδη. 876. --- 3, Νο- 
ἴασαι Ηἱρροπδοίῖβ οὐΐϊ ἰπ Βυραίυμη ὃχ ἰηΐογργοί θὰ5 
Ἠογδ] Εροὰ. ΥἹ, τά, Ρ]η. Ηἰβέ. Ναί. ΧΧΧΥ͂Ι, ὁ. ὅ, 2. -- 

4, Οοηΐ, Τιϑοηϊάα ΤΑ. Θρ. 408, 2. --- ὃ χεχοίμηχεν Οοᾶ.. 
οἱ ΡΊδῃ., οοΥν. ΒΓΌΠΟΚ. --τ 6 ἴῃ ἤμηο βέλη Βιαποὶι., ἰδηλο ο. 
Σχάζοντα μέτρα δηΐ {γι ὙἹ οἰδυαὶ, χωλίαμόοι, φαϊθυβ 
ΟΡΡοπυπίυν ὀρθὰ ἔπη, αι τϑοία ἴῃ ἤἥποιῃ ἰοηαπηΐ. 

ΟὈΥ͂Ι. Τιοιητηᾶ : εἰς τὸν Εὐφορίωνος τάφον, τοῦ μύστου 
τῶν ἑλλήνωνιξ (βἷς, ἑλληνιχῶν Ἅ80., Ἑλλήνων ἱερῶν Ῥδι}55.) 
μυθολογημάτων ἢ τελεσιονργημάτων. Ηδυᾶδ ἀυθὶα ΟΠ )αϊ] οἷ- 
ἀθηβὶβ ροθίᾳ ἰη{6 Πρ [Γ, « σαὶ Δδίγβὰ8. οἵ υϑοοηάίίδϑ 
(ΡῸ]85 ἰγδοίαυϊί, δὸ πθβοῖο ἃπ ΠΟ ἴρϑατη βἰρηϊῆοδγα νοὸ- 
Ἰυδνῖξ οἰϊδιη 15. φαΐ ΠΠ]|δη ἰπβουρ Ομ ΘρΙ συ διηγη δ! ὈγΩ - 
Πχιξ. » Μοῖηθι. Ἀπαϊθοΐῖ. ΑἸθχ. Ρ. 32 864. Τᾶθπὶ Ρ. 18 Ἂν- 
τιγραφὰς εἰς Θεωρίδαν, ἘΠΡΠΟΥΙΟΙ5 ΟΡῸΒ ἃ ΟἸδτηθΐθ ΑἸοχ. 
τηθηπηογδίαηι, αδὶ Μουγβῖιβ Θεοδωρίδαν, δ ΘΡΙρΥΔΙηΤηδίατη 
Ροθίδτῃ, ἘᾺΡΒουοπἱβ ὩαυδΊθι, τοίοτε οαπὴ ΘΟ ποίαογο, 
- 1 ποῆσαι Οοᾶ.; ποιῆσαι ΔΡΟρΡΥ. ΡΑΓΙΒ.--- 2. « ΠΗ ΠΟΟΪ αἴ δ πη 
τηογοΐ χυοᾶ ἃ ϑυϊδα ΕπρΒοΥΐοη ἴῃ ϑυγία βϑρυϊ 8 6556 
ΠΔΡΓΔίαΓ : τελευτήσας ἐχεῖ τέθαπται ἐν Ἀπαμείᾳ,, ὡς δὲ τινὲς, 
ἐν Ἀντιοχίᾳ. 1π ποϑίτο ἰρί αν ορῖρσυ. ἀθ σοηποίαρ]ιῖο ἱηΐνα 
Ρἰγϑϑὶ ογυγὰ οοηβίσγιοίο ἃσὶ οθηβοραΐ ΒΟ πο  ἀθγ 5 Απδ]θοί, 
οὐδ, ῥ. 7. [Οἱ Δββθη αν Μοίποὶκ. Ρ. 11.1 Ἀοἰβκῖαβ ΕρΠο- 
ΤΙΟΠἾ8 οϑϑᾶ ἴογίαββο οχ ϑυγῖα ΑἰπομαΒ ἔτ ηβὶδί 6556 88- 
Βρ᾽οδίυγ , ἘΠΡΒουΐοη θηΐμη τῇ θέσει ΑἸΠΙΘΗΪΘη518. ἐαϊξ. --- 
8 ἀλλὰ σοὶ Οοᾷ., οοΥν. ΒοΙδι. Ῥοιὰ, μῆλον οἴ μύρτον υϑπε 
ΒΔΡΟΡδηΐ ἴῃ ΤΥ βίου 8; ροβίουϊογα ἄπο οἰϊδην ἴῃ ΤῸ διηᾶ- 
ἐογῖᾶ. Πίπο ποβίον : χαὶ γὰρ ζωὸς ἐὼν ἐφίλει. θ)6 ΔΊΟΥ 5 
ἘΠΡΒουομ 5 υἱᾶθ Μοΐποκ. 1. ο. Ρ. 7 5644.» 766. Θαὶ τϑοῦ! 5 
Πιδϑο Θχριοαραΐ οἸΐπι {. ΧΗ, Ρ. 462 : παῆν δέϊαηι, υἱτην 
υἱυογοί, οαάθηι απιαδαΐ; οἷ ἴῃ ᾿ἰρ8ἃ Ῥᾷ]. : « 501}. ταῦτα, 
ηἰδὶ [αἱ τά δε γὰρ ζ. » 

ΟΌΥΊΙ. 1Θπ μη : εἰς Σαπφὼ τὴν Μιτυληναίαν, τὴν μελο- 

ποιὸν, τὴν ἐν τῇ λυριχῇ ποιήσει θαυμαζομένην. ΟΟαοἿ5 Τηᾶἃ- 
παΒΟΥΡΕΪ ἐτομίὶ ἱπβουρίαπι Πιΐδ86. Ὑ6] αὖ ἱπβουθογοίαΓ 

οοΙηροβίζαπι 6886. τροΐθ βίαξυϊΐ ἨθοκοτῸΒ 1, Ρ. 188, --- 
ς, 



ΙΝ ΟἈΡΌΤ Υ1 

1 πρὸς ἀνάχλιν᾽ Οοἄθχ, οΟΥ. ΘΑ] πηαβῖι5, αηιογὶς ἰθυσηϊθη.- 
οἕμηι οἱ βοϊαξζιηι, αἱ γογ Βγαποι. γοχ ΑἸ ὶ πη οὈνΐα, 

ο΄ 68 ᾿πα θ᾽ {80}}18. ΝῸ]]ὰ οὰπηὶ ργ θα ΐο ΗΘ κογιβ ἰοπίαξ 
᾿ς νέοις πρὸς ἄναλχιν ἔρωτα, « υὐ Σαπφὼ, ἰὰ 65: ἰρ58 ϑδρρὶιὰβ 

 ρδΥτηΐηᾶ ἀἰοαπέων Ἰθοῖα ἡποὰ 55 πηὰ νυ θηΐθι5 ἀπηδη 08. 
ΑΤΠΟΥ Ορίϊπιο (Ρ) αἰοϊΓ ἄναλκις, οἵ ἀϑ8 ῬγδΘρΟϑ ΠΙΟηΪΞ 

᾿ πρὸς γΟΪΡΑΓΒ, οἱ ἴῃ 115. αΐϊθι8 αἱἱ 5016 πῈ σνδιημηδίϊοϊ : 
᾿ πρὸς τὰ περὶ ναυστάθμον. » --- 2 ἣ ῥά σε οαῃὴ Οοάΐοο ἢυπς 
Ος {δοοθβίιδ, οἸΐμη ἤ ῥα οἴη) ΒΟ μϑοίδγο, ρουρουᾶμι, αἴ οβέθπα!ϊξ 
δοκοῦ Οότημι. Ρ. 240. Ουἱ ἀϊδίϊηρσυ! Σαπφὼ σὺν Μούσαις, 
868 Ῥγρίδγεπαδ οδίθγογιπι ἀἰβίϊηοίο. ---- 4. Ἐγδβιιβ., ὈΓῸ5 
ΤΠ βθὶ. -- ὃ χαὶ ὑμῖν Οοά., οοΥν. Βοἰβκίυβ. ΝΡ Ια φασααθ 
φδΥΤἶηἃ ΒΔΡΡΙΟ οοΟΠηροδιιογαΐ. --- ὃ ἵπταθ᾽ ὁοΥοΙ Ηθοκο- 
15 : « ΗΥΠΙΘΠ ΡτΙ5. ΘΗΪ ΠῚ ἃ] δίιι8 ΠησΊῸ οἵ ΒΌΡΘΥ {ἢ Δ] 08 
γοαγα, αὖ βουηηἶα ἀρ. Ησμῃ. 1]. Β, 20 : στῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲο 
χεφαλῆς. » Ὁ ποη ἰπέθ! Πἶσᾶπὶ αὐ δα άϊξ : « Βο! ξατ8. δϑὲ 
ἀΒ15. ΡΓΔΡΟΒΙ Οπἰ8. ὑπὲρ ἴῃ γυ]ραΐα Ἰδοίίοηθ.» Νὰ σνο- 
“1υῖ556 ΄υΐϊάοπι Ροοδίδιη ἵπτατο 80 θ γῸ ογθᾶο, αυΐ 510 58ρ- 
ῬΠοηθπι αυοαπδ Μβδη σοϊαπίθηι ΘΠ] ον, ---- 7 ὀδυρο- 
μένη ἀφροδίτηι Οὐἀ., ὁοΥ. ΒΡαΠΟΚΙα 5. ΒΘ ϑρ οἰ απ ἊΓ οδυτηΐηἃ 
αυΐϊθυβ ϑδρρηο Αἀοη αϊ5 τηογΐθυη ρἰογαυῖξ, Οἴηγγω ἢ]. --- 
9 πάντηι π. χ. θεοῖς ἴσας ἀοιδὰς Οοἅ. οἰ Ἰηΐον ἀπιᾶϑ ροΟΒίΓΟΙἃ5 
γΟΟΘ8. ΒΌΡΘΡ 1ἰπ. βου ρέπτη γὰρ. ΕἀοΡδίαν θεοῖς ἴσᾶς γὰρ 
ἀοιδὰς, « 46 4ὸ Υἱάδ δὰ Υ, 6ρ. 48.» ΜΒ. Βεα ἴσος ποη ρτὸ- 
ἀποίϊξαν ἴῃ {Ππ65]. Βθἰβκίιβ θεοῖς ἴσα σὰς γὰρ ἀοιδὰς ἀθανάτα:, 
6Ὁ 5  σιηηα  ἰβυηθμη ἐραι6 ἃο ἰδυςο]ορίαιη ἱπί ! ΓΔ ὈΪ]6 : (Ο]ογὰ- 

᾿ς ΡΒ ον {16 ἴῃ ἀϊδεϊποίίοηθ Ἠθγπηδημὶ εἴ Ὁηρουὶ δοὶέγ. Ὁ. 36, 
᾿ς Φυδῖη ΗθοκοΙῸ ΡΟ δίδπι ΘΧ ΠΘΙΉιΙ8. --- 10 ἀθανάτας ἔχο- 

μεν υὖν ἔτι Οοἅ. « 56α ΠΠπα ρῥγοίδοίο, ἱπαὰϊξ ἩΘοκογιβ, τηΐ- 

δεῖν... τρῶν πιο τὸ Σὰ ὧν 

ταηδυπη ΠῸῚ οἴδΐ ϑδρρ 8 ΔΓ πα Πἰοβοοτ αἰ ἰαίο ὦ 
[αΐδθα Βυρουβ .» Ουοὸ βϑηΐθηϊίδ ἱπδουηγηοᾶο {ὰὰτὰ 
Ῥτοιηδηΐαν ἀυΘΟΙΠΊ 116. ΟΥ̓ ἰοὶ ἴῃ ἢΟΟ Ὑθῦϑα ἰδηίδγιηξ, 
ΠΟ δβὲ υἱβύϊη τοίουγο. Ῥγοθδθ 5 βοηΐοηξία ἴῃ Ηροκοτΐ ᾿ 
ομπιοηδαίοηθ, {πὶ ΓΟ ΠῚ 118 : « Τῃ ΒΌΡΘΓΟΥΙθιι5 Φαθπὶ 
βἰσηϊποαβϑοΐ ὈΙοβοου 465 βίησοϊα ΟΔΥΙΏΪηἃ Ροδέγίδιη βοτὶ- 
Ῥϑῖβδ8 βῃρῸ}}5. αἰϊ5. ἀθαυϑυο ΡΓῸ δύρυτμηθηΐο αἴνουβο δάα- 
τοῦθ, τοοῖς βα ] αησίίαν 608 οδΥτηΐηἃ γὙ6] ροϑί ΔΗΠΟΙΓΌΠῚ 
ἀδοῦγβυγη ἃ ᾿ρ515 1}}15. αἰ18 ἀθαθαβυθ ρτγοίδοία ῃαροτὶ. ΠῈ 
ψ γΡο ἄγειν, αυοα ἰάθη ἃ0 νομίζειν βἰσηϊοαΐ, ν. 560]. ΕὰΓ. 
Μροᾶ 1016 : ἄγειν γὰρ τὸ τιμῆσαι φησὶν (Επυτὶρ᾽ 465) ἐν 
Πρωτεσιλάῳ (516 ΘΟΥΤΙ͂σΟ οΟαϊο18 ἐν πρώτοις ἐγὼ καὶ) 

ΐ Ἠγόμην δ’ ἀνὴρ 
ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐκεῖ.» 

ΟΌΥῚΠ. 1 ΘΠ) : ἕτεοον (00]]. 6Ρ. 405) εἰς Ἱππώναχτα 
τὸν τῶν ἰάμδων ποιητήν" ἣν δ᾽ οὗτος ᾿Εφέσιος. --- 3 τοχέων 

᾿ς ξιαὰ βαύὔξας Οοᾶ., εἴ ζήτει ἴῃ ΤηᾶΥρ.: τοχέων ἕο βαύξας 
ΡΊδη. « 5680}. ΝΥ 6οἸν. Ἰεσοθαΐ τεχέων, ἰηΐογργοίδξι5 ἤγουν 
ὃ χαὶ τοὺς παῖδας χεχωμῳδηκώς. » Β. Ουοα οἴαπιχ τοί 5 

Ἰερεραΐ, βοᾶ ΒΆΥ]118 ΘΧ ποϑίγο θρι βυδιηπιᾶΐθ : δα ηϊόαϊ- 
βαηοο πθραγσῆα Ρα5 Ἠιθηι6 σου ἃ φιὶ ἡ ἀουαὶέ ἴα υἱό. ᾿ 
ψογιπι 46 βἰγηυ]δαΐο ΗἱρΡοΟΠδοῖ5. 5106 Οα Ππ ῬΔΓΘΠ 5 δἰνο 
οὐχ ΠΥ ]5. ΠῚ] οχ Ὠἰβίουϊα οοηβίδί, Ηδυδοϊ ἔτ «6 τὴ 
Ἐμβοβίαπι τοχέων χαθυλαχτοῦντα ΥἹαϊΠη5 Θαργὰ ΘρΡΙβτυ. 

οἷ. Βτυποιῖ διηθπάδίίο οϑὲ τοχέων χαταθαύξας. « Οὐδ 

4ύσπι {τυ} 8) ΟΠ Ἶ 68 ἴῃ δὰ 516. Υἱάθ ἰῃ βου ρίατα Οο- 

ἰοαϊαὶί. » Μεϊποξ. Ρ. 135. Βοῖβ8. ρΡοηθραΐ ὁ χαὶ τοχέων ἕο 
βαύξας. 

ΟΡΙΧ. Ποππἃ : εἰς ᾿Αντίμαχον τὸν Κολοφώνειον (510) 
ποιητὴν, τὸν Ὁμήρῳ παραθαλλόμενον. --- 1. « "Ούριμον, 510 
{ογίθ θροβ αγὶ αἰχιξ Ηογαΐϊι8 58ΐ. 1,10, 48, οἵ ΘΟΉΘ.6 
{ον ϑοῖϊα ροάθ ΤΊρυ]]. ΤΥ, εἰ. 1ὅ, 4. ᾿Αχάματος Θρ{Ποΐοη 

ο΄ ἀροεοῖ Διιοίογοτη Ῥ] ΤΙ ΤΠΟΓ ΠῚ ΟΡΘΓΌΤΩ β[παϊοϑ6 ΘΧΡΟΙ ΠΟΤῚ. 

ἈΝΤΗΟΒΟΟΙΆ. 1. 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. ἀθὺ 

-- 3. Χαλχευτόν. Ουδ ἱπιαρίηθ ΡΙηαγιβ βαρὺς ὕμνων χαλ- 
χευτὰς γοσδίυγ ΒΌΡΓΔ 6Ρ. 34. Ουἱ ἰρβ86 αἰχίξ Ρυίῃ. 1, 86, 
χαλχεύειν γλῶσσαν πρὸς ἀψευδεῖ ἄχμονι, ἱ. 6. ἐν ἄχμονι Ἂλη- 
θείας, ἐποιιαηι αὐ πϑγὶ πογηιαηι ΤΟΥ αν. Οοηΐ. Ηοταΐ. 
ΑΟΡ, 44!, .---, ᾿Αγέλαστον ὄπα, διιβίογιπι γοοἱβ ΒΟΠΌΠΙ, 
40.8}15. Θὰ ἀδοοραΐ, φυὶ αγηῖα [γΓαϊογηώ ἐγιδίϊα ηεϊι ἐῶ 
οδηθθαΐ, Ῥυορογί. 1, 6]. 7, 2. Νοὴ δηΐπη πο Γοίγθη τὰ 
αὐυοα ΑΕΔ Θροβ αὐγοοίίδιις οἱ γιοιπαϊίαία ἀοϑίἐἰι- 
{νηὶ ογαΐ, Ἰαἀϊο6 Ουϊη Π]ᾶπο Χ, 1, ὃ 53.-- δ ἄτρεπτον Οοά,, 
ΘΟ. ϑ8]"ηϑῖι5. 1ποοββούαΐ δηΐπὶ ἢΠ|6 967 αὐἱα Ῥιον την 
ἰοσα, πεἱίλιι5 αἴ ΤΥ ϊία δοῖο, αἴ Τμϑιογοῖ. ΤΥ͂, 1. --- 6. 516 
ἰάθῃῃ Τιαογοίϊα5. 1ΠΠ,10580 : φμογιηη, (ρΡοοίδυιτ) ἐὐητι5 "0- 
γιογι5 δοορίγα ροΐζιι5. ἙδΔάθγη βοηΐθηξία ἂρ. Ηογαίΐ. σϑττη. 
ΙΥ, οἄ. 9, ὅ 544. » Χας. --- 8 ἀθανάτων γ᾽ ὑπάτου Βοίμϊι8. 

ΟὈΧ. Τιομμᾶ : εἰς Θέσπιν τὸν εὑρετὴν τραγῳδίας, ὃς 
πρῶτον ἐποίησε χορὸν χαὶ πᾶσαν ἐχόσμησε τὴν σχηνὴν ἀρχαίῳ 
τρόπῳ, χἂν μετεπλάσθη παρ᾽ ᾿Αἰσχύλον τὰ πράγματα χαὶ τῶν 
μετέπειτα. ΤΠΘΒΡ[Β ἸΟααΪΌΓ. --- 3 βάχχος ὅτε τρι (ΘῈ ΡΟΓροβίίο 
τ, τριτὴ θὺν χατάγοι Οοα. « ΑΡΟΡΥ. ΡΥ. τριτθύν. Εϑΐ τριττὺν ἴῃ 
ΓΘΟΘηβΙ0Π6 Ηδἰπβίδηδ δα Ηογδί. ἢ. 80. Ηρο πομῆθη ΠθῸ ργϑβϑίο 
Π66 ἱπίογργοίουγ. ΒγαηοΙκ. τοιττόν. » Β. Ουοᾶ τριττὸν χορὸν 
Βοηῆ θυ δὰ ΡΠ. ἡ. 277 Οραϑβο. 1105. ΘΧρ] ]οαραΐ ἐγὲ- 
»ίΐοθηι σπογυη,, {τϊπηῖ8. ὈΙΟΠΥ 5115 (ἐν Λίμναις, κατ᾽ ἄστυ οἱ 
χατ᾽ ἀγρούς) ἱπάποίΐυτη. ΜοΙποκυ5. ἢ. 163, « ΗδΙΠΔηηΐ 
Β88::» Βάχχος ὅτε τριττύι χατάγοι χ. « 568 ΒΔΟΟΠῈ5 ἀθι8 
(απϊπηιδάνογε  ἨδΟΚΟΓα8) ἀἰοὶ ποη ροίοϑί {γθαϊ ΘΠοττα, 
ἀράυχίβ56. » 51 ΤΠ Ὁ Βοίμϊι8 Β. ὅτ᾽ ἐς τριττὺν χατάγοι χ. 
ΑἸίαπι Ηδγτηδηηΐ ΘΙ θη ἀδί!οΠΘ τ « οχ Ὠἰδυῖο 1105. ἃ. 1827, 
πῃ. 14, Ὁ. 112, οοἸ]δίο ὙΥΘΙΟΚοστο Ναοβίγαρ τὰν Τγϊοσ. 
Ρ. 246, ποῖ. 185.» ἰπ ΠΟΒΙΓΟ ΘΧΘΙΏΒΡ]Ο τοοορὶξ 98400}}8., 
σύδηῃ ἀοαϊπηι5, ργοοίογοηΐθϑ συϊάδθιῃ αυοᾶὰ ΗΘΟΚΘΙῸΒ 501]- 
Ρβὶξ, Βάχχῳ ὅτε τριττὺς χατάγοι χ. ΒΟ] οἰ 5 οἱ 4}1]1, 
ἨΘΥΤΠΔΠΠΙΒ4Ι6 ἴῃ ἢπδα οὗ τράγος ἄθλον, 928Δ0008. τράγος 
αἴθων, δαία! σαΡΟΥ, 586 ἄθλων {υϊξι ο5ὲ Μοίποκίιβ, 
᾿πησοηάυτη βθαποπέϊ ἄθλον : φινίηι σαρο} οἱ βοιιηιν αΥ- 
τοι αὐΐαις σοποογίαἰοπιηι ργϑηιίηι 6586. ΗδΟκοΓ. 
οομία! ΡΊ]Δη. 6ρ. 361, ὅ : ἣ παρὰ πᾶσι Δόξαν ἔχεις ἀέθλων 
ἄθλα λιπεῖν ἑτέροις. --- 4 ἄθλος Οοά., ΟΟΥΤ. ΗΘἰη8. ---- ὅ μετὰ 
πλάσουσι Οοά., οοττ. Ηοἰηδβ1 15. « Ασεἰρίοπάσπι ἀ6 115 φαΐ [ὰ- 
πίογοβ (υϊάθπι, 56 ΤΗοβρίάδ δάδπαο υἶνο, {1 1π|5 ᾿πυθηίματα 
᾿ηπη πα θαπέ δὲ Θχουηδηδηΐ, οατὰ ΧΟΡ. 1ἱ ΘΟΠΡΟΠΙΠΐαΓ, 
4005 ἰπβοααθηΐο νυ πούὰ ΔἸ ΓῸ5 6586 δυρυγαίαν ΤΠΘ- 
ΒΡῖ5.» Ψα(. --- ὃ πολλὰ πρὸ σεῦ φήσει Οοά., φιοα ορίϊπη6 
οογγοχὶς Ἀοιβκίαβ, αἵ βοεααθηΐία, τἄλλα δ᾽ ἐμά, Μοϊποκὶα8 : 
« αὔθ Πἴπη15 Ῥγοίδοίο θ᾽ υηᾶἃ βυηΐ. 50 ΥἼ06 τἀμὰ δ᾽ ἐν, ἰ, 6. 
για ηιϊπὶ πιογϊία Ἠδηιο ογὶροέ. » 

ΟΌΧΙ. Τιοιημηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Θέσπιν, ἐν ᾧ καὶ περὶ Αἰ- 
σχύλου τοῦ μετ᾽ ἐχεῖνον τὴν τραγῳδίαν πυργώσαντος. [πῃ 
ἘϑογΠυμι, ποπ ἰῃ ΤΠοβρίη βου Ρρίαμι. --- 1 τὸ δ᾽ ἀγρ. Οοά.; 
τὰ δ᾽ ἀγρ. οἀορθαίαγ:; ορίϊπηθ Ηθοκογ. τά τ᾽ ἀγρ., οἴ τϑοΐθ 
ἀἰβεϊηρι6η8. --- 2 τοὺς δὲ Οοα, Φυηρα τελειοτέρους ἐξύψωσε, 

ἐ δᾷ]θοίϊνο δὲ Θοπῃραγαῖνο Ρ6Γ ῬΓΟΙθρϑίπιὶ (αἱ γνοοδηΐ) δ4- 

79, 3, υὐ ΘΥΓᾶ556 ΠΙΘΟΠΙἀΔΠῚ ΠῸῚ ΡΓΟΓΒῸΒ ἱπδρία ΒΡ Ι οἶος 

ποηη }} οὐδ ηβίοηΐβ μαθοΐ ὁχ ὈΙ 5.) νὰ γουὈὶ βαύζω ἔογτηδ, ᾿ 

αἰεὶ δὲ Ἰαίθαξ ὁ χαὶ τοχέ᾿ αἰνὰ βαύξας, χιῖὶ τυοἱ ραϊτὶ πια- 

ἀ 15. --- 3. ἐξύψωσε " νους μια εὐταχαράξας Οοά., ΟΟΥΤ. 
ΒαἸπιδβίπβ. ΒΟΉ Ύ]15 ἃ 4υἐρ518 γ ΥΟΓ ΠῚ ΘΙ σδηΐδ 816 η115, 
δ ᾳυὰ ΑἸΟχὶβ ἃρ. Αἴπρθῃ. 1Υ̓́, Ρ. 101, Β : λόγοι λεπτοὶ, διε- 
σμιλευμέναι τε φροντίδες, οἴ 8118 8Ρ. 740. Οοῃΐ, ΑΥΤΙΒΙΟΡΒ. ἡ 
Βδῃη. 955 5664. --- 4- ΒοοίΘ. Ηδφοκοῦιβ οὐθηαϊ ἰπ ὑδ) δὶς 
οἷον χειμάῤῥῳ χαταρδομένοις, 4αππη ᾿ρδ1 ροδίδο ἰοΥΓ ΠΕ 5 
τἰΐα ἔουγὶ ἀϊσδηξαν, υἱ ἃ Ηογαίϊο ΤΥ, οἄ. 2, 6. Ουοα οοη- 

᾿ Μοῖξ δαΐομῃ, χειμάῤῥῳ δ᾽ ἴσα χαταρδόμενα,, ΥΘΥΘΟΥ αἱ 581- 
σηϊποοηΐ « ἰοΥτοπ 5. πηθ0 ῬγϑΟΙ ΡΠ 8 46 γΘΡ 06 ΤΠΟῊ 15 
ἀοϊαθοηΐξία. » ΜΙΝ χαλινδόμενα ἴῃ τηδηΐοτη Ὑϑηϊί. ---- 5. 516 
Ἠοτηογι8 αἰοϊξαν τὸ μέγα στόμα, 6Ρ. 2, 1. Βοΐῃϊ 5 οογτοχὶΐ 
πάντως. --- 6. Στόμα πάντων δεξιὸν Ἰοσυ 0 νὰ] 46 Τηΐγᾶ 646 
Ἰοσπὴν μἴς παρθθξ, φυδιηααδπιὶ ἃ ῬὨΠ]οβίγαΐο ΕΟ ΒΥ] μὴ δε- 
ξιὸν τὴν ποίησιν ἀἸἰοὶ δηποίαΐϊ 740. ἈΘΙΒκΙα5 ἄξιον... ἡμιθέων, 
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ἀρ 

αὖ τηοᾶο 6ρ. 409, 3, ἃ Μεοϊπρκῖο πο ἱπιριοθαΐα8. « 56 
ΡΓίονοα ἧσθά τις (Οοἄ. ἧσθα τίς) ΘογΓαρίθπι υἱάἀ ρίαν, ψιὸ 
γ θα ᾿ΐα οιηθηἀαπᾶα Ραΐο αὐ γοθὰ ἀρχαίων ἡμιθέων οἰϊδπὶ 
δὰ πάντων ρογηθδηΐ οἱ ΖΕΒΟΠΥ] Ο8 Ρουβοηδγιπὶ Πδ ϊξα δὰ- 
δυδίϊογο αἰ ρηἰββι πηι {ἴ856 ἀἰοαίαν, Τὰ βία 15 ΕἾδΔΟΟ. 
ἀδ ϑόρῇοοῖὶο ΙΧ, Θρ. 98, 6 : αὐτῶν ἡρώων φθεγξάμενον στό- 
μασιν. » ΠφοΙοΥ. Ἐοτίαββ8 αἰ ηραθηάπηι : ὦ στόμα πάν- 
τῶν ἄξιον ἀρχαίων, ἧσθά τις ἡμιθέων, 4 5818 τηᾶρηὰ ἰδιι8. 

ΟΌΧΙΙ. Τιοτη πᾶ : εἰς Πυλάδην, οὐ τὸν Ὀρέστου φίλον τὸν 
θαυμαζόμενον, ἀλλὰ τὸν ὑποχριτὴν τῆς νέχς τραγῳδίας ἢ 
χωμῳδίας ἢ τὸν τὰ Διονύσια χατορχούμενον. Νοιὶ 68 (616- 
ῬΟΥΤΙΠλῈ5. 16 ῥῬδηζοιηίπηιι8 Ῥυ δθ8., Τα] Ποἐ0 5 [δ ἸΟηΐ5 ἴη- 
γϑηΐου, ΑἸοθο Μοββοηΐο Ἰοησθ τοί ῖοῦ, 568 ΜΟρΔΙΟΡΟΙ - 
ἰδη0}8 Ῥυ]δά65, χιθαρῳδός, ΒΒΠΙΡΡΟ Πθιηθ τ ΠΠο τορηδηΐθ 
ΠΟΓΘΩΒ., οὐὐ58. τηϑιηϊηογαηΐ ῬΙαΐατοι. ῬΒΠΟρΡοΩ. ὁ. 11, 
Ῥαυβδηΐϊδβ ὙΠΠ, δ0, 3. --ο 1 σοι Οοἀ. οἱ ΡΙδη., 868 ἢΠ]|6 
ΒΌΡΟΙΡΟΒΙἴο τ. τα 2 ἐν ὁχ ΡῬίδη. βιρριθίαμη. Π βου ταν 
485 γυϊρο ἡ ἐν χρῷ χουρὰ γοοδίῃγ,. --- 6 γοερὸν Οοά. Μο- 
φδ]ορο! δπατα ἀθῆοί Αγοδαϊω Πανιβ ΑΒΟΡΌΒ. --- 8. Ομ ἴοτί 
80. σιδηρεία: τε πύλας χαὶ χάλχεον οὐδὸν Ταῦίδτ! ἃ. Ηοχη. 
1]. Θ, 1ὅ, οἵ Ῥτορονί. 1Υ͂, δἰ. 11,4 : Νοῆν δχογαίο δίανί 
ΑΡΆΜΑΆΝΤΕ υἱῶ (ΟΥΟΪ). : 

ΟΌΧΠΙ. [ΘΠ μἃ : εἰς Ἱππαρχίαν τὴν φιλόσοφον τὴν γυ- 
ναῖχα Κράτητος τοῦ Θηδαίου τοῦ χατάρξαντος τῆς χυνιχῆς 

αἱρέσεως. « Ηοο [α]διιη. Ὑ οΥἶτι8. οϑϑεΐ τῆς χυνιχῆς μίξεως, 
4υ8πι χυνογαμίαν γοοδηΐ. » «766. --- { βαθυστόλων Οοά. θ5 
(γόῦϑαι ἷ5 βουϊρίο), δοῦν. ὅ86.; βαθυζώνων ΡΊΔῃ. --- 2 ἑλόμτην 
οοΥγθοίου Οοαϊοἰ8. --- 3 οὐδὲ βαθύπεπλος Οοᾶ. οἵ ῬΙδηθάθδ 
ΟΡ ϊπηα5 οοα. ἂρ. ΒΡαποὶ.., οα͵ 8 οἀα. οὐ βαθύπεπ)ος,, ΟΟΥΥ. 
ΒΔΙΠηΔϑἴ1|8 : « αἰἐδοϊοαί 5 οΔΙοΘιι8, {18168 ἀΘ] ΟΔ ΟΓ ΠῚ 
οὗ οἱοσδηϊζίογαηι Ποταϊηαηὶ ογδηΐ, » ΒΡΌΠΟΙ, περονάτιδες. 
- ὃ οὖδας δὲ Οοἄ. οἵ ΡΊδη.: οογγοχογαηΐ ἩΘΟΚΟΙΒ οἵ 1,0- 
θδοῖκ. ῬδίΠοΙ. οἰθηι. Ρ. 440, η. δ, αἱ οοηίονε Μαγδὶ, 1Υ͂, 
53 : ον ϑαρσιῖο ρογαφιιο δθηοθα. Τιοσοθαΐαν θυλὰς ὁ (0η]. 
Τουρὶϊ. Οοα. σχήπωνι.---- 6. « Δίπλαξ, Υἱᾶο δὰ ΧΙ; Θρ. 158.» 
Β.-- 7 κάῤῥων αμιν (Ρ4 188. ἄμι, φαδηγαμδηη οἰἴδιη ΒΔ] Πηᾶ8. 
ἁμῖν, αἱ Ῥαι188. ἀ6 Ῥυϊπιᾶ γθθθ Ὑεῦβι5. ἸΟαὶ νυἱἀθαίυ γ) 
ἀταλάντα: Οοά.: χρέσσων βίος ἦν Ἀτ. ΡΊδῃ., οχ ἰῃΐουροϊὰ- 
τόπο; χάῤῥον λῆμ᾽ ἦν Ἂτ. οοη]. 9Δ0008., οἱ γτοοορὶ! Βοί58.: 
χάῤῥων μνάμα Ἀτ. ΗδΟΚΟΡ5, 4υἱ δηΐοα χάῤῥω μναμεῖ" 
Ἀτ.-- 8 510 ΡΙδη.; σοφίη οἱ ὀρειδρομίης Οοᾶ.: οοη. ΠΟΏΘΟΚ. 
Ῥδγ]ρ. Ρ. 458. 

ΟΌΧΙΥ. 1) : εἰς ἹΡίνθωνα τὸν Συρηχόσιον ποιητήν. 
« 6 ΒΠϊηΐομδ νἱὰθ σδγρθηΐδν. 6 Θχοο!]  ηζἃ Πησιιδο ΘΔ]}}. 
Ῥ. 8698.» 8. Μοϊΐογὰ 46 ρορίἃ φλυαχογράφῳ Εἰοῃδίδαξιιι5 
ἴῃ οομπ). Π6 ἀγαιηδΐθ οομηϊοο-ϑαΐγυϊοο, θανθηβ. ἴῃ Ο0]- 
Ἰοοίί. 1{{., 8118 ἃ. ᾿πίουρυοίοβ δυϊάδο ἴῃ ν,, ἢ. 614 564. 
ΒοΙΠΝ. --- 2 Συρηχ. ΡΊδῃ. --- 3. « Μουσάων ἀγνδονὶς, Υἱὰθ 

δὰ 6ρ. ἀ4.» 8. ῬΙῸ φλνάχων Ρ͵Ιδῃ. χαλύκων, ἱηἀΟο ἰ581Π}6 ; 
ἴῃ τηᾶγ. ΝΥ ΘΟ .. χορύμθων. 

ΟἾΧΥ. 1μΘμηη)ᾶ : εἴς τινα Βάττον υἱὸν ἢ Βατιάδην (816) 
ποιητήν. « Ἐβί (ΔΙ πηΔομὶ ἴῃ 86. ἰρϑάμη. ΘΔ. οἶβ. Ὑ θυ 08 
ΘΧΡγοβϑιῖ Πα Π6.}. Ῥυωῦ, ΟΠ μιν. Ρ. 23.» Β΄. -- 3 συγγελάσαι 
Οοά. (μοι 68ὲ ἴῃ Ῥ]δι).), φαοα βϑηθπι ᾿ὰ)60, τ ἩΘΟΚΘΡῸΒ 
Ι, ν. 814: συγχεράσαι Μοίποκίαδ οχ οογγθοίΐοπο ΗἨδΔῈΡ ἴῃ 
Ρ]Μ]ΟΙοΘΟ 1, Ρ. 367. 

ΟὨΧΥΙ. Τιοιητηᾶ : εἰς τὸν σοφὸν Μελέαγρον τὸν τοὺς στε- 
φάνους τῶν ἐπιγραμμάτων πλέξαντα, τὸν υἱὸν Εὐχράτεος τοῦ 
Γαδαρηνοῦ. Ὠπεΐιιη νἱἀοίαν οχ 6Ρ. 419,2, ὃ. -- 2 χερά- 
σαντ᾽ Οοά. 

ΟΌΧΥΙΙ. Ποῖα : τοῦ αὐτοῦ Μελ. ϑόποχ ροοία' ἢ00 
ΘΡ᾿Ι ἀρ ἴθι 510] βου ρϑξ. -- 1. Τεχνοῖ ριῸ ργωίουϊίο, αἱ Δ} 10 

ἈΝΤΗΟΘΙΟΟΘΙΖ ῬΑΤΑΤΙΝΕ 

, τίχτει, γεννᾷ, θνήσχει, 46 4υΐϊθιι8 580. Ρ. 320. --- ὃ Γαδά- 
ροιῖς Οοά. οἱ ΡΊδῃ., Ἰαρϑὶι 040 }}}, οοντοχὶΐ ΠΘΟΚΘΡαΒ. « 6 
Βᾶο ὑγθὸ Ἐπηὰρὶιβ. ᾿. 15; ΕἸ]γ8. Ἑογί. ὅ'8ου. Ρ. 234.» 8. 
Νοίπμ ἃριἃ ρμοθίαβ ϑυγῖδη ΠῸΠ ΓΑΙῸ γορδιὶ Αϑευγίαηι. 

᾿ὕτθβ ἀϊοία αἰέογα Αἰἰέοα ὁ ἱπροηίογαπι ἕατι ἢΠϊὸ υἱσοη- 
ἴθ ουἰϊαχτη : Υ. δίγα. ΧΥ͂Ι, ἡ. 759. -- 3. « Σὺν Μούσαις, 
Μειιδὶδ [αὐοηίϊϑιυι5, αἱ ΤΠ ΘοοΓ. ὙΤΙ, 12, ἃἷ. --- 4 μὲν ἱππείοις 
Οοά.; μὲν ἱππείαις ΡΙαη. (Εἀδθαΐι Μενιππείαις, 868 αἰΐ6- 
Ταπὶ Τϑοΐθ ποίαν Ηδοκον, Ρ. 244.) Ττηϊαίβ δέ ΜΟΙΘαΡΟΥ 
488 Μρηΐρρυβ ΟΥμίοιβ, ὁ σπουδογέλοιος, Βου Ἰρϑογαΐ 58- 
{γγὰ8 ὙΘΠΘΓΉΙΩ Ρ] ΘΗ 58 π|88, ἰοϑίδηξς Ὀίοροηρ ἵ,. ΥἹ, 99. 
Τηΐον ΜοΙθαρνὶ βαΐγγαβ τηὰἃ ογαΐ Χάρις ἱπβουρία, ηἶδὶ οί πὶ 
ΟΡῸΒ. 510 ἰπβουρίαμη (586. Θχ δε ΔΓ ΜΔ} 15: γ. Αἴ θι. 
ΤΥ, Ρ.. 157, Β.---Ο. Ἕν Χάος, σΟΙΡΙΟχιιβ πιδίουϊοθ ἐὰν θά, 
Ὀσθ ῥδυ]δίϊπι ὁ χόσμος Ῥτγοα ξ: ἀοὶπᾶθ ἱπἢηϊζαμν ἴδπι- 
ΡΟΥΪ8 βρδίϊαμι. --- 8. ϑϑηΐθηζία σοηθν 118, αὰὰ Ὑοῦθὰ πρὸ 
τύμόου Θχρ]ϊοδηΐαγ : ὁ γὰρ τοῦ γήρως γείτων ὧν οὐ πόῤῥω 
ἐστὶ τοῦ ἅδον.» 7.6. Οὐδ τηᾶϊθ πιυΐαν!  ΡΊδην ἴῃ σης 
τη : 

γῆρας γὰρ γεῖτον χἀγγύθεν Αἴδεω. 

-- 9 λάλιον χαὶ πρεσθύτην προσ εἰπὼν Οοᾷ.:; πρ. σὺ προσει- 
πὼν ΡΊδη., οἴ 5ἷ. Βγυποῖ, οἱ Βοΐββ.; γϑοθρὶ χαοᾶ βου ρϑὶξ 
Ἠδοκογιβ, Ἰοουτοηΐβ χαίρειν προσειπεῖν ΘΧΘΙΡ]ἃ Δ ΓΘ Θ 8 
Χρμορμ. Η6]}. 1Υ̓́, 1,31, Ἐπροὶη. ἔν, ἴπο. 21, ΒδΡυΐαπη 
ΧΟΥ, 12. Ῥοο καρ. ἴῃ Νοόνὰ ΒΡ]. οὐἱξ. "Υ, Ρ. 50, δοηΐ. 
πρεσδύτην, πάρος εἰπὼν χ., ἰᾶτη ἃ ΟΥξΘΙΟ ΡΓΟΡΟΒ ΓῺ 
Ῥ. 148. 

ΟΌΧΥΠΙ. Τιθιητηᾶ : τοῦ αὐτοῦ Μελεάγρον᾽ εἰς τὸν Μελέα- 
γρον τὸν ἐπιγραμματοφόρον' οὗτος ὁ Μελέαγρος ἐν Κῷ τῇ νήσῳ 
χαταγηράσας ἐτελεύτησεν .--- 2 ἥνδρωσεν οἵ δεξαμένη , ϑυροῦ- 
βουρίο α, Οοά. --- 3. ἔδην χαὶ δία Οὐά.: ἔδην ἡ χαὶ Δ. ἘἈρ[8- 
κἰα8: ἔδθαν ἃ Ἠδοκογαβ. Ταπι θρεψαμένη Οοᾶοχ, 568 ΒιροΓ- 
βουϊρίο α. « 605 φιιῶ οἱ Ψουθῆι αἰαὶ, ποι Βαίαγηϊ Πα ΠῚ, 
βοὰ δὰτῃ 4πθῖὴ ΔΡ]δοῖα ΘΟΥΓῸΡΕΪ ϑθθου] δαυ]αίίο Φονθ πὶ 
ΔΡΡΟΙαν, ῬιοΙ πιο πι ῬΠ Δα ΘΙ ρ ναι, ἰπ δὰ ἰη5.}ἃ ΔΙ πὶ 
οἱ ρἀποδίαμι, αἴ οοηδβίαϊ οχ ΤΠ Θοον. ΧΥ Ι, 58, Β6}Π|0]. ΟΔ]}1πὶ. 
1)6]. 1605, ἃ]. οἱ Ζανὸς, αὐ ποῦ ἰοοο, ποιηΐηθ ᾿ηϑιρηϊξα πη ἃ 
ΨΠοοοτίο ὙΠ, 93, αὐ ἃ0 Ηογαίΐο Αὐρυβίυβ Ἐρίβέ. ΧΙΧ, 
43 : γίαιοβ, αἰΐ, οἱ Τουὶϊδ ατιγίθιι ἰδία ΒΟΥΌα5. --ο 4, Μέ- 
ροπες γούφαθαπέιν Οοἱ, οἵ ἰπβυῖα Μερόπη. (ὙἹᾶ6 ΤΊ65. ἴπ 
Μέροψ, Ρ. 803, οἵ « ποῖ. δὰ ΧΙ, 6ρΡ. 56.» 8.) -Ο οῸ. Μελη- 
τείοις 51 γϑγὰ οϑί Ἰοοίϊο, Μϑίθαροῦ βἰθὶ Ποηιθνίςαηι {θα 
γοπιβίαδίοιη ; υοτηοᾶο δοοίρίοθαΐ οἰϊδιη ϑδτηδϑῖαβ. 56 
ΡΓΟ ΔΙ ον 1,. ΗοἸβίθηϊα5. οογγοχὶξ Μενιππείαις, ααοᾶ Γο- 
οορῖξ Βεαποκ.: γ. ορίστ. Ῥγθϑοθᾶ. γϑυβατη 4. » 766. Ἠθο- 
ΚΟΙῸΒ : « ΓΘηπορία8 φαοάσθ δὰ Οαγοῖ. Ρ. 237 ΠΟΉΙΟΥ ἰ 8. 
γγαϊϊας 5ἰσηϊ Πανὶ βίδίαϊ. ΑἹ ἤθη ἰπί6 Προ! 4π0 ἴαγα 
ΜΙ ΙΘᾶρου ᾿δοίαγο Ῥοβϑϑὶΐ 56. τηδ]ϑϑίαδίθπη δρίοὶ ϑαυτη ηἷβ8 
ὡιηυϊδίθμη 6556. ΝΙΒΙ]οτΐη8 Μελητείοις 5855] ΠἸῸΠ οϑί, 
αιοᾶ οριἐμϑίομ ΘΧρ! !ο68 ὁχ Αὐιβίορὶ!ι. ἤδη. 1301, σχολίων 
Μελήτου, οἵ Ἐρ᾿οΓαΙ5. Ὑουϑῖ θα 5. ἂρ. Αἴπθη ΧΙΠ, Ρ. 005, Ε : 

τἀρωτίχ᾽ ἐχμευάθηχα ταῦτα παντελῶς 
Σαπφοῦς, Μελήτου, Κλεομένους, Λαμννθίον. » 

Οὐηῇ, δᾷ 564. ορίρι. νυ. 4. Βοίῃίυβ. οογγοχὶξ μελιττείαις, 
4] μελισσαίαχις ἐογία ἀοθοθαΐ. 

ΟὈΧΙΧ. θᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν τοῦ αὐτοῦ Μελεάγρου. Ἐξ 
ἴῃ ποΥὰ ρδρὶηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Μ., τὸν ἀγαθὸν ποιητὴν, τὸν 
συναγωγέα τῶν ἐπιγραμμάτων. --- 4 σὺ στολίσας 0. 
« Ἔρως γοίδγοπάθμη δὰ δρἰσγΓαιημηδία διηδίονϊδ, ἱλαραὶ Χά- 
οἴτες δ βαίγνδϑ; υ. δἃ θρ. 417, 4. --- 7 564. ΤΥΡ]οἱ Βα] αΐε 
γἱαΐογοιη μη ρ γε, ῬΡῸ 60 ἀπᾶδ {16 σπου ρορυ]ο, ἔγίαπι, 
ρα 4005. ἰρ86 νἱίδιν ὁρουαΐ, πραᾶ πϑιι8. Οοά, οἱ Ρ]δι, 



ΘΟ ΡΩ ΜΚ 1 πὴ ἈῚ 

νὲῤμοΣ κυδιμά ᾿ 

6586 γαγίδίαίοι 88.185 οοπβίαΐϊ. » οὐ ον νυ 
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σἄλαμ., ἃροσι. Ῥᾶγ. σαλάμ., Βοἰποδίι5 σέλαμ,, Μαϊ)τ5 'π ΟὈ8 5. 
ΒΟΥ. ΙΥ͂, Ρ. 150, σέλομ., ἘΦΒΒΙΘΓῸΒ 80. ατοῖ, σέλωμ. 568 
ἴπ ργοπυηε ίϊοπο Ὑοοδ] πὴ ἀρυα ΟΥΘπ 8 ρΡΟρΌ]Ο5 ᾿ηβίση θη 

66. --- 8 ναίδιος οοἀᾶ. 
« Θαυΐ ΡΟ ηΐοΘ βοῖγο 560 ραΐαραΐ ΒΟΔΙΙσΟΥ οογγοχίξ αὐδονίς. » 

ΟΠ 3... Νἰπηΐγατο δηπο ἐπ Ραπαὶσ ΡΙ Δι ϊπᾶ Υ, 86. 2, 4!, ρα:- 
᾿ς μῖοο Βα] υΐδπ5 Παιαοηὶ ἀἰοῖξ. ὙΥΘχίαπι θ 6 Ῥαπίοῖβ Ρ]δι- 

 Εἰπἰ δ τιοϊοίοπηδί. Ρ. 29 οἰΐαΐ 180. 54] πηαϑἰα8 δά] ουϊξ : « Εοτίε : 
χαῖρε χαὶ αὐτὸ φράσον. Ηἰδς ἸΟοῈ8 ἱπίογρο]δξιι8 6ϑζ ἴῃ τηθιη- 
Ὀγδηΐβ. 

ΟὈΧΧ. Γιοϑιτηᾶ : Δ. ᾿Αθηναίου τοῦ Διοπείθους εἰς Λέσδονα 
(510) τινὰ αὐλητὴν ἀγαθόν. « Αὐοίον ἰρ [ὰν Πυ}ι8 ορίστ. ἴοτ- 
ἴα586 ἰάδπι ἴΠ16 Ὀϊοΐίγηιβ, Π ορ [Π15 ἢ] υ5., οαἱ Τιγουγρύχη 
ΟΥ̓ΔίογοΩ ὨΟΠΟΓῸΒ ἀδογουΐββα ἰγδαϊξ Ρ] υΐδγομβ ὙΠ. Χ 

᾿ογδίξ. Ρ. 844. » Μοίηθι. Ρ. 141. Ουἱ ἀοίπαο ἀϊδριΐαξ ἂθ 
δηαϊοσία ποιηΐηΐβ Γαγββίγηὶ Λέσδων, ὠνος οἷ ροείϊοᾶ ᾿ἰοοη ἴα 
νος. --- 2 λέσδον᾽ Οοάθχ, ποη Λέσθον, ΄φυοᾶ οἀδθαίατγ. -- 
8 συνέδραμε, χαὶ μετ᾽ Οοά. οἵ ΡΊδη.: ναὶ μετ᾽ Μοϊποκίαβ ; 
συνέδραμεν, αἱ μετ᾽ ΗΘΟΚΟΓΙΙΒ, ἱπίον 488 ΘΙ πἀδίϊο 68 
ΔΠΟΘΡΒ ορίϊο : υἴτδαυθ τοϑεϊξυϊἙ σοτη. Τάηηθη ῬΊίΘΟΟΙΟ8 
Ῥτοροιθθαΐ παίγματ᾽ ᾿Ερώτων. « 5Θη8ι1.8 6556 Υἱάἀδίαγ : ΡοΥ- 
ΒΔΓΌΠΙ τόρθτα. [οἰ οἰϊαία ἐραυδυῖξ, βίνθ τ Ἠογδεϊ Ὑϑυθ 8 
ἀΐοαμι, δεγβαγιηι υἱσιΐέ το 6 δδαίϊον. Ἠδηο δηΐπη ὙἹπὴ 
Ῥαβϑίγη ΔΌΘΓῈ οὐηϑβίαξ ᾿βασιλεύς ΟΠ ἶ580 ἀγίϊουϊο. Π6 συν- 
τρέχειν αἰχὶ δᾶ Οοτηΐο. ἔ. ΠῚ, Ρ. 382. εϊηάθ ϑρθιὶ οἵ 
ΑΠΊΟΓΟΒ ἱπητηου δἰ υτη ἸΟΥΪβϑίγηο8. 6586 ἀϊοϊξ. » Μοίηθα. 
Ἠδοκογὰβ σομηρᾶγαΐ παρέδραμε, διιρογαυϊί, Ξοὰ τγΔ}} βα- 
σιλεῦσι, ΡΊΠΟΟ]05 χἂν βασιλῆϊ. --α ὅ. « Μυΐω 5υπΐ 6].5 Εἰ ίω, 
4 ἰογίαββα ἴπ ἑυτηυϊο ἰδοθθδηΐ, βῖγθ οἷρροὸ ἰηβουϊρίῳ 
υἱβοθαπίυγ. » ὕ9α6. Ουἱ ἴῃ ποβίγο δχυθιηρίο ροβυϊξ οἷς ἐνέ- 
πύευσεν, ἀ6 οοπδοίατα Το ππορὶϊ Ρ. 237. Οοάοχ οἱ Ρίδηῃ. 
οἵ σ᾽ ἐνέπουσι,, ροβί 5ί6ρ!!. οἵ σ᾿. ΡΊΟΟΘΟΙΟΒ (οπίαθαΐ ἀπευθέες 
ἴσα νέποσσιν γε] ἱπ50! ΠΕ ΟΓ ἔοττοδ νέπουσιν, απο γυ]ρὸ 
αἰοαΐαν ἰχθύων ἀφωνότεροι. « ϑυϊάδϑ ῃυο, Ραΐο, ΓοΘΡ οἰ Θἢ8 : 
ἀπευθέες" ἄπειροι, ἀπαίδευτοι. ΡΤῸ οαἀϊΐο οἵ σ᾽, αυοα ΠΟ}: 
νοίεβέ ἰηίθ!σὶ, βου ρϑὶ οἵ σ᾽ ἐνέπουσι, φιο {6 74 6676 ἰοδο 
ζεγυὶ. Μαϊῖπι οἰίαπι ἧ τ΄.» Β. Οὐυἱ χεῖσθαι ῥγῸ ἱμῇηϊἴνγο 
μα θοθαΐ, υἱὐ Μοϊπδκῖιβ : « Βουῖρϑὶξ βίηθ ἀυθῖο ροοίᾶ :.. 
ἀπευθέες οἵδ᾽ ἐνέπουσι χεῖσθαι, {ἐδίδ εἰ 8: ἴῃ ΒΘΡΌΪΟτο ρμὸ- 
οἰίδο ηυμίαϑ οἱ ἐποίογίαϑ 56 7α ογ6 ἱπαϊεξαηπί. » δθα ΡΙὸ- 
οοἷο5 οἱ Ηθοκοῦβ ἱτηρδγαι Ὁ Τὴ Ργεοβέδυθ Βθηβουυηΐ, υἱ 
Ζδοοθβῖαβ Παθτ ΒΘ αΟΪ ΠῸΓ. --- 6 ἐπεὶ οὔθ᾽ ἱερὸς οἵδ᾽ Ἂ χέρων 
Οοᾶ. οἔ ΡΊαη. δηΐθ Αβϑοθηβίδηδιη ἔδυ δηὴ : ἱπέθυ ΡΟΪΔ [0165 
ΒΔΡ65 δΡ. 786. ΑΠΔ8]. ἔ. Υ1Ι, Ρ. 166. « Οση]θοὶ οὐ θιάσους, 
οὗ χορὸν, φυσᾶ δἰϊαποί νεϑιϊρῖα ἙοΟΓΓαρίδθ βουρίμπγο οὐθ᾽ 
ἱερὸς τοίἱποΐ.» Β. Ουοᾶ ᾿ρβυπη {ΔΟΟὈ 5108 οοη]θοογαΐ Ααά. 
Ρ. ΠΥ͂Ι, οἵ μος : οὐ θιάσους, ἀλλ᾽ ἄχε᾽ οἵδ᾽ ᾿Αχέρων, Ο0Ἰ]αἴο 
Ἑύτρἰαἴ5. γοῦϑὰ 6χ Γἰουτηπῖο : ᾿Αχέρων ἄχεα πορθμεύει βρο- 
τοῖσιν. « Οὐο δαϊυΐαβ (παυϊξ Μοΐποικ.) βου ρβὶ ἐπεὶ οὐ ϑιά- 
σους ἱερὸς οἵδ᾽ Ἂχ. ΝΆΤΩ ἱερὸς ΘΓ ῬΓῸ ΘΟΥΓΙρίο Πα θθαΐαν 
ἘΪΠ1Π οαυββθ δὲ. νυ Ἀδοθρί πηι οὔτῃ ΡίςΟΟΪΟ. 

ΟΌΧΧΙ. Γομηπιᾶ : τοῦ αὐτοῦ Μελεάγρου εἰς τὸν αὐτὸν 
Μελέαγρον αἰνιγματῶδες “ χαὶ ὅτι διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τοῦ 
παλαιοῦ Μελεάγρου ἑαυτὸν οὕτως ἐσγεύασεν σιδύνῃ καὶ χά- 

-ς προὺ δέρματι. « ΠΙυϑίγαίιπι Θρστϑιητη ἴῃ ἨΌΒΟΒΚΙΪ ΑΠαὶ. 
οὐ. ο. 2, Ρ. 36-δ4.» Β. Ῥοεία Πηρὶξ 56 ἴῃ ζυγη!]ο ΘΟἸ]σοᾶ- 
ἄλτη υἱάδγο βίδίαϑτγη ᾿πυ θη β 8141], Ὑθη θΌ] ατὴ δ 5815 δχιι- 
υἷαβ φοϑίδηϊβ, Ὑδγϑα6 Οοηϊδοίαγ8Β ἔΓαβίγα ἰθηΐδίϊβ, 
ἰαπάοδιν ἱπίθ! ἰρσὶ: ΜοΙθαστὶ ΟΙ γ ἀ0}11 6536 βία πδπὶ, Θδατι8 
βἰση ποδυϊ ΘΟΒΠΟΙΗΪΠ6 ΠῚ) 80 ΡΠ ἰδίδηη 50} Θ0- {ὈΠη8]0 6858 
οοπαϊξυτῃ. 7.6. ῬΙΟΓΒῚ5 σοπἤοξυτη 6586 ΟΡῸΒ δ δύ ΘΟ 6 1) 
ποινΐπθτη [816 ἔα ΐἶ586 μοβιξαγαπι ἀἰδρυΐαΐ ΗᾺΒΟΙΚίπ5. ἢ. 51 
566. -- { σιδύνη ΡΙΔη.: 568 αἰοϊ[αν οἰΐαπι ὁ σιδύνης. --- 
.2. ἰηΐοῦ γοο68 ἐσσὶ τίνος ΞΘ: ΡΟΓΞΟΓΙρίστῃ δὲ ἴῃ (οα, « Εἰορδη- 
{τ οϑβοῖ στάλα, γϑοδπαϊὶ δᾶϑι1, συὰπὴ) ἀυρ]οχ ἢΠ]6 σοηϊ- 
ἔἰνυβ στάλα: τίνος. Τί στάλα ἀϊοογοίυν 46 αἰαΐα Πραγὰ 

Οἷρρὶ Ἰοοὸ ροβίία, αιχδ ψατη ΠΔΡ8 Θϑ56ΐ, τηᾶ50, ἐὼν [δγτὶ 
Ροββοί. » Ογαζ. Ρ. 148. --- 3. « Ἐχ ΒοΟ οἔϊδιη) Ἰοθὸ ἃρραγοῖ 
γτροίθ ᾿πἀΐοδ586 1, βϑι σία πη, ῬΌΘΙΟΒ δαΐοβ, (αὶ ἴῃ τηομὰ- 
ΤηΘΠ 18. ΒΘΡΌΪΟΓΔΙΪ 8. ΟΥΘΌΓΟ σοπϑρίοἰπηξαν,, (ΘΠ, ΘΓ. ΡΓῸ 
Οὐυρϊάϊηϊθβ Βαθουῖ. » Χας. ---- δ χρόνον Οοᾶ. οἱ Ρ]αη. δηΐοδ 
ΑἸαϊηδτη 860. Ταχύπουν, πᾶπη Κρόνος ΒΑΒΘαΐαΓ χρόνος. --- 
7 γῆς ὕπερθε Οοἄ. οἵ Ρ]δι., ΟΟΥΡ. 5, Δ] σον οἱ Ορβορυβ. --- 
8 ἐσσὶ Οσοα. εἴ ΡΊδη., ΟΟΥΥ. ΒΓΏΠΟΚ. « Πτερόεις λόγος 65 
ΕἸοφαρηίία, φὰϑ ΜΟΓΟΌΓΙ βρθοῖθ, 56 οαπὶ Ποηη}}} 15 8}115 
ΟΥ̓ΠΔΙΏΘΗ 85 Θχργοϑβᾶ οὐαΐ, υἱἱ λόγος ἙἭ, μῆς γοσαίαν ἴῃ 
ΤἬΘΟΙἶ8. Θχροβί[οηθ Ρ]δηδίαγαμη, οἱ ἙἭ,ρμῆς λόγιος. 781 
δρΡραγοΐ χυδιὴ ἴδοῖ!θ ἀθ ΑΠΊΟΓΘ δηΐθα εορίίαγα Ροίογαΐ, 
β'υϊάδιη ΑΠ]ΟΥὶ 51 ΠῚ Πμη8 οϑὲ ΜΟγουσίαβ, φαοοῦχῃ ἢ] τὴ 
ΟΟΠΊρδγΓδΐ ΝΟΠΠῈ5 Ὠΐοη. ἢ. 148, 9 : λαμπόμενον πτερύγεσσιν 
ὁμοίϊον υἱέϊ Μαίης. Μα]6 ΒΓυποκίιβ τοὔνομα τοῦδε λέγεις. 
Νδηι δῖος ποῦ ἀθ ποιηΐπθ ΒΘρΌ ΠΕ ααθτίαγ.» αγωῇ. Ἠδυὰ 
ῬΓΟΡΔΒΙ ον Βοῖββ. : « Ὀἰβίϊηχὶ ὁ πτερόεις τοὔνομα, τοῦδε 
λόγος, υὖ 6556ΐ 56Π518 : ἔτ Ὁ 670, φιοηι Αἰαίνηι ποηῃιῖπα- 
φογίην, 6715 αἀοοίὶ πολ υϊηυὶδ ΒΟΥΉιΟ 65.» ΜΆΓΟΘΙ] 5 ΟὉΠΊ65 
ΥΟΥΘΙ8 ὁ πτερόεις τοὔνομα τοῦδε λέγεις ἱῃί6}}1σἱ τὴν μελεα - 
γρίδα ἄγοῖὰ (ἰα ρέπία(θ) ορὶπαΐαν,, οἵ δ|1ὰ βι θ᾽ πμαθ τηΐγᾶ 
Ρτοίογί. ---- 9 ἁλιωιάιδ᾽ ἀμφ. σοά.: ἀελίῳ δ᾽ ἀμφ. ΡΙΔη., Θ0Υ- 
γοχὶὲ ατϑῆαβ : « δίαπε ἡιηιβ παῦ68, απεθ}85 υϑπαϑιι- 
ἴψην οἴο. Ηυ8 ἀθ τηθηΐο ἴδγα πϑοθϑϑᾶυῖα δα δηίαυξ 
{18 Μοϊθδρτὶ ἐθηϊστηδίϊοδμη ἀθβου ΡΟ πότη ἈΌΒΟΙ υθηάδιη. » 
Ουἱ Ηυβοῖκ} βρθοϊοβδτη οοπ]δοίαγδηι ἄλλως οὐδ᾽ ἀμφ. 
δτηϊϊ ποῦ ΡΟβ86 ἀοςεῖ. Ὀἰδηδηη σΘΓΘΓ σιδύνην ἃρ. 
ἘΡΒίρρυτα Αἴμθη. ΧΗ, Ρ. 537, Ε, ἃπποίαυ! 980. « ΑΠΟΘΡΒ 
δυΐδιη γϑπαθαϊιπ {Πππ ἰηάίοαθαΐ σπουδογέλοιον ἀϊοοπάὶ 
ϑΘηιι8, ἵπ 400 γοὶατὶ ἀπριεχ δουμηθη οβί, οἵ, αὐ δαάϊξ, 
[ογίαβ86. μέτρον ἐρωτογράφον, οἰδγίασιηι, 6 ἀρ] οὶ γεγ- 
51 πὸ σΘηΘΓ6. οοηβίληβ. πϑρέϊι8. οἰϊδτη ΟυἹάϊαβ Ἐ]θρῖς 
{τ υϊξ ἐπιραγος ρθδαδ5 τοῦ, 1Π|, 6]. 1, 8, οἵ ΕἸΘΘΟΓΌΓΙΩ 
σατο ἐηιραγος τοίαβ ἘΡ. οχ Ῥομηῃξ. 1Π,͵ 6]. 4, 86, 60]]. 
Ατί. ἃ. 1, 264. 519 φιε ῬΓΪΠΊΟ Ὑθῦϑα ρΓαΙ ΟΔη ῸΓ βἰδίιιοο 
ΟΥΠδπΘηΐᾶ : σἷα;, υδπαϑιΐιηι, με 5 αρτῖπα, δοάθιη 
ογάϊπο οοηδοξαν 5 οχρ! !οαπίαγ. » αγωΓ. --- 14 σοφίαν (οά. 
εἔ Ρίδη. « ΡῖὸῸ 400 θδη6 Βγιποκίυβ σοφίᾳ. ὙἹὰ6 ΚΙ688Ι. 
ααὰ ΤὭΘοΟΓ. Ρ. δὅ40, αυὶ οἱ Ἰοοιοποιη εἰς μίαν Π]ΙυΒίΓαΐ. 
Οομΐ. ορ. 626, 6. » 8. 564 ἰΐ4 οΥ̓ἔῸΓ « ἱπηρογἐ πη 551 Π|118 
Ἰηαΐυ5. » Ποία 780. τ᾽ δἀἀοεπίοιη βθουΐξιβ δϑέ αγῆμτῃ : 
« Ροοία οἰδραηΐθν υδυΐαυ οὐαί πὶ. ἡρμόσαο Μοῦσαν 
Ἔρωτι οἔ ἡρμόσαο Χάριτας χαὶ Σοφίαν. ατεροὶ δυΐοτη 4α στη 
ἀϊοππί εἰς ἕνα, εἰς μίαν, ΠΠπἃ ϑΞυθδίαπεναμη υἱαθηΐαν 5} - 
Ρἰουῖββ, φαοᾶ υοῦθο ἱποβί, 4ὰ0 βθηΐθηξδ ΘΧΡΥ ΙΓ. 510 
Ηοπι. 1}. Β,379 : εἰς μίαν βουλεύσομῶν, 80. βουλήν. ΖΕ] ΙΔη. 
γαγ. Η. Υ͂,9 : εἰς μίαν νοεῖν, 850. ἔννοιαν. ΝοΒίΓΟ Ἰ000 εἰς 
μίαν ἁρμογήν. » 

ΟὈΧΧΙΙ. Τιομητηᾶ : εἰς Πεισίστρατον, οὐ τὸν ἐν ᾿Αθήνῃσι 
τύραννον, ἀλλ᾽ ἄλλον τινὰ νεώτερον ἔστι δὲ αἰνιγματῶδες. 

Ζήτει τὸν ἀστράγαλον. 561}. «αἱ 511 ΟἸέιι5. --- 1. « Χῖον. 

50Π0]. ΥΥ6Εἢ. : τῷ γὰρ αὐτοῦ τάφῳ ἐπέχειτο ἀστράγαλος 

χῖον ἔχων. Ηυπο ἴρβαπι Ἰοσῦπι αἰτριέ Ηδάγ. ψυπίιβ Αηϊ- 
πηδᾶν. ΤΙ, 4, Ρ- 90, ἀ6 ἰΔΙογαπι ἰδοΐα ἀΐββογθηβ. Υ146 Αὐβθη. 

ΥἹΟΙ. ρ. 476, ἐπι ποίὰ Υ 4121]. Θρίποῦ εἵ ουπὶ ἔγαοία 

φοπβυϊἕυτη ἱτὶ 488 50Υ ρβῖ586. τηοη ον Β. ΤΙ ΘΓΒΟ τα ἀθ 

(οββογαῦ μα τ δὲ δϑέγδρδιογαμῃ 080 δα Οαγ88. 1, 107. Οοηΐ.. 

6Ρ. 327, 6.» Β. Χῖος ογαΐ Ἰδοίιι8 ἕν δυνάμενος. --- 8 ἢ ῥ᾽ ὅτι 

ΖΆΘΟΡ5. ἴῃ ποβίγο θχθίηρὶο, ροϑβί Ῥαββουΐιμι βου ρίξ. τηῖβο. 

Ρ. 206. Τιοσοθαΐυν Βἴο αυοᾷαθ ἢ ῥ᾽. --- ἅ δ᾽ ἴῃ (οά. δααϊίυϊη 
ἃ ΤφοΥγθοΐογο. -- 5 χατέσθη Οοάᾶ., αἰΐεγατη ΡΊΔη. 

ΟΌΧΧΠΙ. Πιοιηπιᾶ : εἰς Βιττίδα τὴν Κρῆσσαν᾽ αἰνιγμᾶ- 

τῶδες ἀλλ᾽ εὔληπτον. Πιοηητηᾶ Ρ]Δῃ. : εἰς τάφον Βιττίδος τινὸς» 

ᾧ ἐνέχειτο χίσσα καὶ ποτήριον χαὶ τόξα καὶ εἴρια καὶ πλό- 

χαμοι. --- 1 χίσσαν Οοᾶ., 5εὰ κίσσα ἴπ ὙΘΥΒΣ ΠΟΥ͂δ Ῥρίηῶ 

ἴηἰτἴο τϑρϑῖο ἃ οογγθοίογο. ΡΊαμ. ἀεὶ λάλος, 408 ϑρθεῖθ 

80. 



4ἀθ8 

(αηέσμι ρεϑϑίαί Δ) δυΐ ὙΘΥ 551Π|0} οομΐ, ΘΡ. ἀπά,ν. 9, 10. 
-- 2 φάσει ΡΙΔη.; φράσει Οοἀ., « δίαιο. [[ὰ Ἰεβοηάσιη, » 
ϑαίϊηιαξ. --- ἀ. « Μίτρας ἄνδεμα, ἱ. 6. ἀνάδημα, υἱ ἄνθεμα ὁχ 

ἀνάθημα [ογαΐαπι. Μέγα, δαΐθτηῃ ἱπίου γοία]δυαμη οὐ πὰ- 
τῃθηΐα ἱπρυϊπιῖβ Θοτητηθιογΐαν, αὐ ἂρ. ΟΥἱά. Ἐαβί. ΤΥ, 
517 : δἰηυίαγαί απ, τπϊίγαφιιθ σαρὶο5 Ργοϑβογαί. 
ψίάο Βανιδηη. δὰ Ριοροτΐ. ᾿Υ͂, 6]. ὅ, 70. » Ψα6. -- ὃ στα- 
λουργὸς Οοἄ. οἱ ΡΙαῃ., φιοᾶ πο0ὴ) οδ΄ Βυ}8 Ἰοοῖ ; σταλοῦχος 
Ψοο βιι5 δα Απαϊθοῖ, {. Υ1Π1, ν. 84, ἰἰογυτηάιιθ γον 
Μοιθον, Αοδά, Ῥοίτγοροὶ. ἔ. Υ1Π|, Ὁ. θ44, οἵ Πόθθοκ. Ῥδίθο]. 
οἴθιη. Ρ. 59!, ηοΐ. Μοίπομίαβ Ρ. 210 οοπῃ]ϊοϊοθαΐ σταλουργοῦ. 
Βοίββϑοῃ. οουγοχὶ σταλουργὸς ἔμ᾽ (ργῸὸ ὅδ᾽). ΦΔ00}08. ἴῃ ποίί. 
"185. : « Βονί. 1δ᾽ ἔχρυφε Δ. τύμδῳ Σίμαλος (Ἰἀροἰ 48), «αἱ 
Σιμάλου (οοηΐαχ ΒΙ{{14|5)..» --ο ὃ τιμελάχραντον (510) Οοά.; 
τὰν τιμελάχραντον ΡΊδη., ἴῃ Αϑοθηβίαηδ τὰν θυμελάχραντον, 
αυοὰ Η. 5ίορ!ι. Θχρ!ίοανο ἰθηΐανὶξ ἴῃ ΤΉ ΘϑδυνΟ. ΝΟΙήΘη ΡΓῸ- 
Ῥεΐαπη Ἰαίογο ἀρρᾶγοῖ : Τιμέλου Βγαποκία5, « ἀαοα ΠοΙηΘη 
Τίμελος Δ) ἰουὲ νἱάϊ» : τύμδῳ Τίμελος Βοἰβδοπδάϊιβ; Τιμολα 
Μεοίποκ, οἵ Τ᾿όρθοῖ.; Τιμέα Οτείϊυβ, φαοα γϑοθρί πλὰ8. ΘΌΓη 
1,. Ὀἰηδονῆο. Εαΐθον ἄχραντον τηϊῃὶ ποὺ γδοᾶγο ἀυθίο, 
πόας οι ἶο, αἱ νἱάδίαν, φαΐ βου θοραΐ Τιμαίον χρηστοῦ. 

Νοη 88[18 ἀρραιοΐ φυϊὰ ατοίϊιι5 γνοϊ θυ. ---- 8 αὑτὰν Οοά, 
Ἀαϑρίοἰΐαν δὰ ἰηἰ τ, τὰν ἀεὶ πολύμνθον, ἀεὶ λάλον, οἵ τοραΐ 
μιδυϊθαμη ΒΙ{{15. αἱ οἴϊδτη πηογέσδ δαπἀθηι., αυιᾶμη ἴῃ υἱΐδ, 
ἰοχιιοπαλ νοπίαην φιαίοδαηι ργϑθαΐ γι 8115 οἵ Ὑ6] ἴῃ 
[ἀτηι0, οἱ Θγ 0 0} }8 οὐπαίο, Ἰοαιίίδοθπι ὈΘηΐρηθ δνδΐ, 5ὶ- 
ουΐ οἰΐτη νίνδιη. Ηοο υθ}}]6 νἱάθίαν ἀἰβίϊομοη,, φαοα οἰ τη 
ΤΟ Β᾽αμ τᾶ] ΠαΡαϊ,, 4υϊ ἰηρθηΐοβο,, πξ Ομ ηἷᾶ : « Μᾶ- 
Υἱΐο, αὶ βου! ρου (αἶδ86 υἱάθίμν, ΒΙ{{18 στγαίὰβ ἀρὶξ, δυτααθ 

μιονίαίαν αὐ οἰϊατ ἴῃ ροβίθυ τη ἀθία πο 18. δ᾽ αϑηιοαϊ ΕἰρΡο5 
Ροηδί, «υἱ 1ρ518 φαδβὶ (δου! αίοιη Ἰοααθηαὶ οἱ 586 ρυΐου- 
Θαμ 8 ἰηαϊοαμαϊ {τ υδηΐ, οαπάθηι, ψιιαην ἡ ἐγῖ- 
διυυϊδίὶ, ζασι {αἰ θην ἰοφιιοηαΐ,, μύθων χάριν. 564 50 Ῥγῶ- 

οοαἀρηζα φαοαιθ ποπηἶ1} ἱτημηταηᾶα νἱἀδηΐαν, ἢ πὸ [Ὁ 6 
ἴῃ τηοάμμη : 

τοιάνδε σταλουργὸς ἴδ᾽ ἔχρυφε Βιττίδα τύμδω 
᾿Αντιμένης Κράντον ({}1118) νυμφιδίαν ἄλογον. » 

ΟΌΧΧΙΨ. Τιομηπὰ : εἰς Λυσιδίχην αἰνιγματῶδες, θαυμά- 
σιον᾽ ἧς ἐν τῷ τάφῳ σύμδολα ταῦτα ἐπέκειτο, ἡνία καὶ χημὸς, 
χαὶ τάναγρα ὅ ἐστι δίχτνον. « 1ῃὴ ὉΠ ΙΠ8. Θ5Γ ΟΥΤΟΥ, Οἰωνὸς 
βλαστῶν 'Γανάγρᾳ οϑΐ σΆ}}ὺ8 σΔ]]Π ποθ 8 ΤδηδΡΊΘΘΊΙ8. ---- 
1 μαστεύω τίς εὐαγὴς Οοάθχ. ΒΟΥΡΒὶ μ.. τί σίδηρος, ΒΘΠΒΌΤΩ 
οἵ χηθίγαμη γοϑίϊαθη8ϑ., ἤθη δη 4ἃ γα, αι Φαφυθεὶ 
ΠΟ Βα οανγαηΐ, ἃ ΓΘ] Ἰοἴονα οὐ γορουϊθηίαν,» 8. Ἀ6- 
Ῥονΐα βυηΐ ΡΥ ἃ Βοβομίο δὰ ατοίξίυιῃ ἔ. Υ, Ρ. 214, 
ἀοίηάθ ἃ ΡῬ]ΓΙ 5. ἢ] ατὴ ἰσηογδηξθι5, ΝΥ εἰσαπᾶο (4 ] 
οἰϊδηη σεν Ἀπις), Ὅημροιο δοὶί). » 32, Ρίεοοϊῳ. ΟἸΐμ τί 
σύνευνος δοοῦϑῖιι5, τί σεν εὖνις ΜοΙΠδΝΙ 5 Ρ. 211 (οοηΐ. 6Ρ. 
ΒΘαΌΘη5 ν. 9 864.), 4ἱ οοΥΓοχὶς ΟΟα οΙ5 Βου Ρἔαγαμ σταλή- 
τιδι, απ ΠΟ θδοκῖο δὰ Βαυίίῃι. ατ. ἔ. 11, Ρ. 430. ΗΘΟΚΘΡῸΒῚ, 
Ρ. 320 : « ΡῬτορίθν" ῬγοΠΟμΊΘ ἢ ΠΟΠΉΪπὶ ΡΓΌΡΓΪΟ ΡΓΘΡΟΒΙΓΌΤη 
Τη8]0 τί σοι “Ἅγις, 48η] σεν. » αγΟΐ 15. ΒΘ4ΌΪΓΟΥ Θ᾽ πη 811 
Ἰδο οηΘ ἢ : τίς σου τίς ἐπὶ στ.. αἰδί!ο 5 αἰΐογο οἱ θγο π6- 
δἰθοί 5, --- 8. ΝΟΡΙ ΙΒΒΙμῺΪ ουδηΐ σΆ}}} Ταπασγοοὶ, ἴῃ Βωοία 
ΟΡΡΙθ]. --- 4 βλαστὼν ΠΟΡΘΟΚ. οἵ Μοίμηδὶκ.; Ἰοσοραίυν βλα- 
στῶν. --- 6 ἠλαχάτας ΟΟά. ἃ ΡΥ. Τὴ... ΠΟ ἤλεκ. --- 7 8666. 
Ἀδβροηάοί Πγϑαϊοᾶ. ---- 8 ἡνίοχον Οοά. --- 10 ἡσυχίης Οοά., 
βραἃ χαλᾶς. « Τιδυδαίαν ἴῃ τ] ]ΘυἸ θ5. 5116 η {1 πὰ οἵ Ἰϊησια" 
οοπίξηρηζία,, αἵ ἃ. Β0ρ}). ΑἸ. 294, Επν, Ἠργδο]. 477, οἵο. ν 
“ας. 

ΟΌΧΧΥ. Πιθημηᾶ : εἰς Μυρῶ χαὶ αὐτὸ αἰνιγματῶδες " 
λαῦξ γὰρ ἐπὶ τῷ λάρνακι ἐπίσημον καὶ σχύλαξ χαὶ τόξα χαὶ 
μάστιξ. --- 1 σήματι Οοᾶ., οΟΥΓ. 86. --- 2 χἀάναθοὰν (510) 
Οοά., Βιρθυροβιίο : γρ. τάνδε θοὰν. οχ χὰν οἰΐδηη ὙΘΥβιι 
7 ΟοἸΤυρίᾶ. Χαροπὰν ἀρ ΘΟ]0 16 δοοίρὶ! 786., 46 400 νἱάθιάυ8 

ΑΝΤΗΘΙΠΘΟΘΙΜἝῈ ΡΑΦΑΤΙΝΕ 

Βομηοίάον. ἰπ 16χ.; Βα ποκα 8. ἔγδηβροηοθαΐ χἄνα, ξιόν, 
χαροπὰν γλαῦχα. --- 3 με τὰν εὔτονον Οοἃ.; πανεύτονον 881- 
πιδϑίιι5, αὐ νἱἀθίαν, τὰν εὔτονον Βγαποῖ.. ἰδοϊίθ, βπ6 με. 
ἨφΟΚΟΓΒ. 1, Ρ. 179, πανέντονον, δοὺυογαηι; αυοᾶ γεοορί, 
ῃδηὶ δια ἀυθία ργϑϑίδί δαϊίο πανεύτ. --- 4. Γνήσια, δᾶν. : 
τΓ γϑγὰ πὶ τηδίγοιῃ ἀθοθθδΐ, --- 8 ἀλλ᾽ ἀγέρωχον Οοάθδχ : 
« ΟῚ {ἰπηϊάδιη, 56 ἃ σγάυθπὶ οἵ βϑυθγδίη. 56 ἀγέρωχος 
ΒΘΡΙΟΥΙ ΒΒ ΚΟΥΟΣ 6886 8ο]οῖ, χυοᾶ ἃ τηδΐγοη 816 ΠΠ. 
Οὐδ ῬΓΟΡΔΌ 5 οδὲ ΒΘ βΚὶὶ διηθηδΐίο οὐδ᾽ ἀγέρωχον. » 
Ψας. ΑἸίατα υἱδτὴ ἰηἢ ἩΘΟΚΟΥ5, 50. 68 

μάστιξ δ᾽ οὐχ ὀλοὰν, ξένε, δέσποτιν, ἀλλ᾽ ἀγερώχοι: 
ὃμωσὶ χολάστειραν πάνδιχον ἀμπλαχίας, 

864 (ΔΟΙΠ 8, ΟΡ ΠΟΥ, ροϑέ οὐχ ὀλοάν φυοῦ Θδχϑρθοίαθδίυγ 
ἀλλά πὸ ἱησταθθαΐ φυδῃ) πάνδιχον δπι βοϊξατη ΘΙ θ Πα - 
[ογθῖ ἱηγθηϊββαί ; οἵ ἰρϑα βίγαοίαγα τηϑὶ ον ἰπ Ἀφ βκίαπὰ 
ΘΟΥΓΘΟΙΙΟΠΘ. --- 6 ἀμπλαχίης Οοᾷ. --- 7 τᾶνδε δόμων φύλακα 
μελεδήμονα τάνδ᾽ ἀ .. Οοἀ., γοῦϑα ἰπ {ἴη6 πη τ]ο. Ῥυϊογᾶ βἰο 
ΟΟΥΓΟΧΙΓ ϑδΙ πη 8, ΘΟ ΠΟ ΒΘΑ4ΟΪ ΣΡ ὅ980,, ΒΟΥΥΔΙ5 
ΟἸΐπὶ φύλαχα ἰη Ῥα]. οἱ Βεϊοοΐα Ρ. 303, δὶ οἰξαξ πὲθο ΖΕ] ϊδπὶ 
Ν. Α. ΧΗ, 33 : φυλάττειν χηνῶν χύνες ἀχρειότεροι. Ιάοτη ἀδ 
Ἰδοῦ : « Ουυπὶ βοαυδίῃυγ γλαὺξ ἅδε, ποθὴ ἅ δὲ γλαὺξ φυοὰ 
Βευποκίαβ ἀραϊξ, ἀρρᾶγοΐ Ῥγϑοθββίβδα δα χαρὰ δὰ 
ΠΟΥΌΠ 06 ΒΥ ΤΟ υτὴ Ῥογ πογοΐῖ : (ογέ. τὰν δ᾽ ἀχάμαντα, 
Ηἶδὶ τη ]}18, φυοὰ ὈΌΡΟΠΐ5. παΐπγ οὕδιη δοουγαίί8 Γ6- 
βροπᾶοίέ, τὰν δ᾽ ἄρ᾽ ἄγρυπνον. Οὐδιηνῖβ Πα ἀαοααθ θθη6. 
Βαροῖ ἀ6 ἑπάίοξοβδα Ῥαϊϊααὶς ηἠιξη δίγα, 88. ΟΡ [ΔοΙΘἢ8 
ποοσΐοιη ἀϊοὶ Ἰυηρὶξ; ἀ6 φυὰ τὸ οοηΐ, 50. ζχάμστη Π6 Τηθη- 
5:05 Ρ. 48.» ΑἸζογαπη Ργί] ἴῃ Ποϊθοία,, οἱ Βοίββοπᾶ- 
αἴυ8. 

ΟΌΧΧΥΙ. Τιοιηπὶᾶ : εἰς τινὰ υἱὸν Θεοδώρον, οὕτινος ἐπὶ 
τῷ τάφῳ σύμθολον ἵστατο λέων. « Εδί ΤΟΙ 5 Ἢ, 
Αρθβι αὶ γαΐον ὁμομήτριος, 4πθῃὴ δᾶ ΟἸγη μα δοοαθῖδ56 
ῃδιγαΐ Χοηορ θη Ηἰβί. ατ. Υ, 3,6. » ὕαα. --- 1 λέο» σοᾶ. 
Τάθηιν ἀθίπαθ φθιμένοιο πρὸς (βρΟΓΒου μίο τί, υἱ Θββοΐ τέ. 
πρὸς) τάφ. σοιτοχὶξ ὅδ00}05., 41 ἱπ ΠΡΟΣ ἰδΐοσε ΤΙΝΟΣ 
ΡΟΓΒΡΟΧΙΝ. ---- 3 τελεντιαῖ Οοά., οοΥΓ. ΒΘ ΒΚ : 'π αι γοο δ 
τ ἰχφαδϑοῖξ βῖνο ἱπηπηυΐθβοῖζ.,, σα  αϑιηοαϊ Ρ] αγἱ πλιὰ ΠᾺΡ68 ἃΡ. 
ἨδΟΚΟΓ, Ρ. 569-61. --- 6. Οοηΐ. 6Ρ. 227. ; 

ΟΌΧΧΥΤΠΙ. Τιοιημᾶ : εἰς τινὰ τάφον ἐν ᾧ σύμδολον ἐννέα 
ἀστράγαλοι ἐχεχάραχτο᾽ ἦν δέ γε οὗτος ὅ τάφος Ἀλεξάνδρου 
τινὸς Χίου" ἔστι δὲ χαὶ αὐτὸ αἰνιγματῶδες. --- 2 δμαθὲν (οἄ., 
ΘΟΥΤ, ϑΔΙΠη85. « ἌοΥθο ἐντέμνω 516 υὐϊίαν Ηογοαοί. ΓΥ͂, 87; 
ΥΠΙ, 22. » Χας. --- 3 πεπτηῶτας ΟΟά. --- 4. Ὑοοὶ πρᾶτοι 
ΒῈΡΘΙ ΒΟΥ ρίαμη : ἀντὶ τοῦ πρῶτοι. Ἐγαΐ (ΔΙογτη ἰδοία8 ἀἰοίι5 
Ἀλέξανδρος, 4]118 ἰΐδ πη ἔφηδος. --- 6 χῖος Οοα., ΟΟΥΥ. ΠοΓ- 
ὙΠ 8. 6 μος ἰδοία νἱὰθ δα θρ. 422. Ὁπᾶ6 ἂρραγοῖ χυᾶγα 
ἀϊοαίῃυνγ ἀφαυρότερος. Δ 0005. τοάυχὶξ Χῖος, « ἀιοα οἰ 
εἷς Θοῃφογοῖ »; 8ὴ δα ἀφανρότερον ΞΌΡΡΙΟΥ βόλον ἢ Ηος ποπ 
βαΐ5. ηἰ Πἀσπη οἵ ΟἸΔγΌΙΩ ; δ᾽ θυ ΔΡΓΙΟΌΠΗ. --- 7. « 1 
ἱπέου ργοίαξοπθῖη ρου ἢ ἑδίυν Αηξραΐον : βθηϑῦγη ἰογίᾶ8586 
6586 ΠΟ : Π66 τορίδη αἱρηϊαίθιη π6Ὸ ᾿ανθηζαΐθιη ἱπὶ- 
Ῥοάϊγα υουιηΐηι8, αἱ υΐγδααο ἰηβίγιοι βαπΐ, τηοτίθ 811:- 

Ροεθῃίαν. ΑἸΟχϑη αν] ΠΟΙΏΘἢ ΥἹ σχηπτροφόρου 6586 ΡΟ586 
σύμδολον, ΟΠΐυπη ᾿δοίαγη τη ΓΪ8. --- [0 ἰὼν χρηταιεὺς ὥτος 
ὀΐστ. (οά., οοΥν. Ἀρίβκίαβ. [Ὀ᾿ϑ πο οηθ οτηπίυπη ἐλάσ- 
σειν, ἰὸν Κρητ. Θηδπᾶδν!.1 Ἑδάδμ ἱπηασίπο υἱαηίυν Ρίη- 
ἄδυι8 ΟἹ. Π1, 98, ἜΘ Ύ]ι5 Αρᾶπ. {105, 8]. --- 12 ἐφ᾽ ἡδείγι 
θ᾽ ὥλετ᾽ Οοά., οοΥΥ. ἈΘΙδκί 8. --- 13. Ἄχριτα ἱπηροηάαπη 
οὐπι φθίμενον, αἵ [νοη θη ῬᾶΓΟᾶ [6 Π]6}Ὲ οἵ ἱποοηβιἀθγδΐθ οο- 
οἰάϊ556 νυἱάθαίυν. 5ῖ0 6ρ. 439 : τὸν ᾿Αγήνορος, ἄχριτε Μοῖρω, 
'πρώϊον ἐξ ἥδας ἔθρισας. 1ρ88 ᾿ινοηΐξιβ ἄχριτος γοοϑίμ" ἃρ. 
Ορρίδιι. ΗΔ]. ΠΙ, 302, ΟὉ ἐϑηηογ ἰδίθιη οἱ 'η ἀσθηᾶο ἱποοηβῖ- 
ἀονδηζίατη. Ἐουζαϊΐο δα ΐθμι οἵ οᾶϑιι αφισάδιηη ΑἸοχδηδγιμι 
{Ππαηὶ ἴῃ ᾿ρ50 ἐοἴα 5. ΠΟΓΘ ΟὈ Ϊ556 5 σηϊἤοαγο υἱἀθηίαν γϑυθᾶ 



ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

τὸ χυδευθὲν πνεῦμα, ἱ. 6. ψυχὴ ἐχχυθεῖσα ὡς οἱ χύθοι ἐκ τοῦ 
πύργου, 6 ἔαγτίουϊα 5. {ὙΠΈ1110. --- 14. ΡΟ Ἠλιΐο5 ἑαϊο5 56η- 

τος 5) Θηγοοὶθ (εὖ) οἰοσιένς 6ϑί. βγη! ἀουτηθη ἴῃ οδάθ μη 
ΟὙ066 ΙΧ, 6Ρ. 192. (6. ΟἝΙάπιο βουρίουϊίο, οἵ ἀθ Βογοϊορίο 
ΥΗ, ερ. 641 : ἀγλώσσῳ φθεγγόμενον στόματι. » 766. 

Ἷ ᾿ΟΌΧΧΥΠΙ. Πιομμμιᾶ : εἰς ̓ Αντίπατρον τὸν Σιδώνιον" Μελεά- 
γρου" ἣν δὲ ἐπὶ τῷ τάφῳ σύνθημα, ἀλέχτωρ χαὶ φοίνιχος 
χλάδος χαὶ ἀστράγαλος. Ῥγωοράθηβ Αηξραΐγὶ ΘρΙσγηἃ 
δηΐθ οουἶοβ ὨδΡυΪ: ΜΟΙ ΘΑΘΘΓ.--- 1 γοργῶπος Οοά..--- 3 ἕσταχε 
λαΐναι Οοα., οοΥΥ. ϑαἰπιδβίιβ, « ααὶ ἀθ σοϊογο εαἰαΐηο, 
ἰ. 6. ῬΌΓΡΟΓΘΟ 5ῖγ8 οζτυϊοο, ἀἰβρυΐανι 6 Ποιηοη. ΠΥ]. 
ἰαΐν. 1, Ρ. 177, Ε. Είγπι. Μ. : καλλάϊνον" ἔστι χοῶμα ἀνθηρὸν 
καὶ πορευρῶδες, ἢ τὸ βένετον χρῶμα οὕτω λεγόμενον. ΟΟΪΟΓΘΙῺ 

ΦυδΗΥΪΒ ΤΩΔΥΓΓΊΟΓΘ. ΠΟῚ ΘΧΡΓΘΒΒΙΜῚ Βαυὰ τὰγὸ ἱηαϊοδηΐ 
Ροείξ. » 7.6. Οοάθχ σχαπτοφόρος ἃ ΡΓ. Π)., σχάπτροφ. ἃ 
οογγθοΐογο, φυοὰ τϑοθρὶξ Βοῖ58. -- 3. Νίκης χλάδον, Ρα]- 
ΤΉΔΠῚ. --- 4 βαθμίδος Οοά. « Ἴχρα Οουτὴ χέχλιται ᾿π ΠαΘΠΔ ΠῚ : 
ἴδ] 8 δηΐπὰ ἴπ τηᾶγσίηθ ογορί αἰ πἷβ ̓ ἰΐα οναΐ οο]]οσδίαβ, αἱ 
᾿υηΐδινι ΟΔΘΌΓΙΙ5 6556 ΥὙἱἀογοίαγ, γοῦϑα 18 προπετὴς αἰοίτι5.» 
ας. -- δ νιχάσαντα ϑα]τηδδὶα5; μάχα Οοά. --- 8. Οοηΐ, Ατὶ- 
βίοριι. Αν. 488 566{(. --- 10 αἰολοφόρον Οοά., οοηβιδὶ5. Θ εἴ 
Ο. -- 1 τᾷδε ατωῖ. Ψαύω, υἱ 6Ρ. 422, 6, προσηγγίσαμεν. 
-- 13 φοῖνιξ μὲν νίχαν ἐνέπει, πάτραν τε (οά., οοΥτ. Ἐο8- 
κίαβ. 56 τηΐγυπη οἵ ἱπογθαϊθ 6 οὐ 0 1556 ἴῃ ὑέν. ΟἸδΓΘ 
Ἰοῆσὸ ργϑβίδί ψιοὰ Ἠθοκογιβ οοπ]θοϊξ : 

φοῖνιξ Φοινίχαν ἐνέπει πάτραν τε μεγαυχῆ 
ματέρα Φοινίχων, τὰν πολύπαιδα Τύρον. 

Οὐοὰ ὀρ! ποΐοπ ΥΥ ἀκο οἰ ἃ, 511ν. οὐἱξ. ΕΥ̓, ῥ. 171, ἰπίογργο- 
ἰαΐυν ηιεέατγιηι σοἰοπίαγιτι ἠταΐγ θην, ταθίγοροϊη. αἸο5- 
βθίον Οοαϊοὶβ ἰπ τηᾶγε. : ὁ φοίνιξ σημαίνει νίχην, χαὶ πατρίδα 
Φοινίχην" ὁ ὄρνις τὸν ἄνδρα " τὸ σχῆπτρον τὸ σύνθημα τοῦ 
λόγου" ὃ ἀστράγαλος τὸν οἰνοδρεχῆῇ καὶ μέθυσον, καὶ ὅτι ἐξω- 
λισθεὶς (ϑἷς Βοΐβ5., ὑξ 5016 ηΐ γϑοθη ἰβϑίτηὶ ᾿ ἰη Οοά. ἐξωλισθ. 
οομροηαϊο, 400 ἴῃ σθὼν τατγίαβ ἱππέα Πἰθγαν ἢ) διὰ μέθην 
τέθνηκεν. --- [6 πρατὸς χὴν (510) Οοἄδχ, οἴ ἴῃ ἔπο ὑμνοθέταις, 
ΘΟΥ. ΠΟΥ]. ---- 17. Σχῆπτρον ἰδηθηΐξ δρυ ἃ ΗοΙ ΘΓ τη (αὶ 
γοῦρα ἰδοϊαπέ, ἀηᾶδ Ἐπβίαϊῃ. ἃ Μδηβοπθ δ] δέιιβ : σχῆ- 
πτρὸν σημεῖον βασιλείας χαὶ λόγων" οἵ 410] : οἱ διχασταὶ 
σχήπτροις ἀΐσσουσιν (1]. Σ, 552), ὡς τὰ σχῆπτρα τοῖς λόγοις 
συνδιαφέροντες. Τὰπι Οοἀά. θνάισχειν. --- 20 φύντα μ᾽ ἐρισθ. 
Οοᾶοχ (15. βουρίο υϑυϑι), αυοα βογυαγὶ ροββθ Ουβοῦυδΐ 
ἩδΟκογβ, δὶ Απίϊραῖγο ἀδίων μος αἰβεομοη. 56 ἃ ῥγοθὰ- 
ΠΟΥ πιιίαίϊο Ἰοηἰββίτηα 4πὰ ΠΟΥ 5 ΑΠ Ρτὸ ΑΜ Ρο- 
βυϊξ. 

ῬΡοβέ Βος δρίῳγ. 'π 5ΌΡΘΓΙΟΓΟ τηδυσίηθ ρᾶσίηῶ ΟΟα οἰ 
Προ Ἰοριαπίυγ : ἕως ὧδε ἀντεόλήθη πρὸς τὸ ἀντιδόλιν τοῦ 

χυροῦ Μιχαήλ᾽ καὶ διωρθώθη τινὰ, πλὴν ὅτι χἀχεῖνο σφάλ- 
ματα εἶχεν. Αἀάἀ6 σἸοδβδη δὰ 6ρ. 432. 

ΟΌΧΧΙΧ. Πιϑιημηᾶ : εἰς τάφον ἐν ᾧ ἐχεχάραχτο γράμματα 
δύο Φ ᾧ, ὅπερ σημαίνει τὸ τῆς γυναιχὸς ὄνομα ἤγουν φυδίς, 
ἃ ΠΡγασῖο πυυΐαίαχη ἴῃ Φιξίς. ΠΘΓΌΠη : εἰς γυναῖχα ἥτις ἐχα- 
λεῖτο Φιδίς. Τέδτη δα βου ρίυχη : τοῦτο τὸ ἐπίγραμμα ὁ Κεφαλᾶς 
προεθάλετο ἐν τῇ σχολῇ τῆς νέας ἐχελησίας ἐπὶ τοῦ μαχαρίου 
(μαχαρίτου Ηδον.) Γρηγορίου τοῦ μαγίστορος. « 1ὰ 68, οἂγ- 
τηθὴ ἐδηϊστηδίϊοα ΒΟΥ Ρίυτα 8118 5ΟΙ γθηἀτη ργοροβυὶξ δη- 
αυδπι ζήτημα ργῶβιάθ Οτορουῖο Μδρίβίγο, ἃ 400 ἰάθη ὁ 
Ἰαρίάθ ἀδβουρίσθπη δοοθρίββα υἱάθίαγ. Θυδιηυδιη ἐπὶ 
Τρ. οἷο. οἴΐδιη Ογοσοῦὶο Μαρίδίγο υἷυο ἱπίογργοίδει 
Ῥοββῖίβ.» ἤδεοΐδ}. 1, Ρ. 166. ---  παροδίτας ΒυρογΓροβῖίο 
ἢ {τ-ἰτης) Οοά., αἰΐθγυτη ΡΊδη. Βδίουν δά πέτρος ἴδιηϊπἶπὸ 
ΒΈποΓα αἰϊοΐαμη, υἱ 6Ρ. 479, 1, 8]. --- 2 γοοὶ πέτρος 8ι1.- 

: ῬΡογβογίρέαμι ἴῃ Οοά. λίθος, φυοα Βαροΐ ΡΊΔη. -- 3 ἄρα (οὰ., 
Βοΐῖβ5. οἵ Μοίπεκ. Ρ. 76; ἢ ῥὰ ΡΊδη., φιοὰ φἀθβαξαγ, -- 

᾿ γορεαίαπι, ἔγαθθ οἵ ἄο]ο ρδγίιτῃ. 
᾿ αἱ Ραβϑβίπι. » 766. --- 7 δε Οοά.: 
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4 τᾷ (5:9) σοά. εἔ 16εἰ. ΑἸάΐη ; τὰν ΡΊΔη. --- δ. ΝΌΠΊΘΓΙΙΒ 
φ, φιϊηφοη δ, ἀρ) οαΐα5. --- 6. Τὸ μὲν, ἔα ἱπίογργοία! το 
ΠΟῚ Γαΐ φργοσθαϊ. --- 7 ἡ δ᾽ ΡΙδη. Φῖ-δίς, αποὰ Φειδίς, 
(δυηϊηϊ πα τ ΔΒ ΟΌ] πὶ Φειδίας, ΒΟ θΟηἀ ππη 6886. τόπο ϊέ 
Ποθϑοκία8. Ῥδίμῃο]. ΡΓΟ]. Ρ. 09, ποΐ. --- 8 ἐφρασάμην Οοά., 
864 ΒΌΡΘΓΡΟΒΙΟ α (-ἀμαν). Οἰδίπος, αἱ Δρρε!! νὰ ἀρτίπος, 
τρίπος, οἷο. - 10 ἕρεδος σοά. 

ΟΌΧΧΧ. ΤιΘΙηΠηᾶ : ἕτερον αἰνιγματῶδες ἐπὶ σχύλοις νεχρῶν, 
ἤγουν πέλτῃ καὶ λόγχῃ χαΐ τισιν ἄλλοις. ΕΓ 8]18 Τηᾶπὰ : χαὶ 
ταῦτα ἐπὶ τῷ τάφῳ τῶν τ' τῶν μετὰ Ὀθρυάδου πεσόντων. 
Ὑπολαμδάνω δὲ ὅτι παρὰ τῷ Θουχυδίδῃ χεῖται ἡ ἱστορία ἐν 
τῇ τετάρτῃ βίδλῳ (οᾶρ. 56). 446 Ἠοτγοάοί. 1, 82, Τκπιεΐδη. 
ΟΟπίθμΡ]. ὁ. 24; οοηΐ. Βα. δᾷ 5αϊ. ΤΠΘΡ. ΤΥ, 48. 
« Ποαυσηΐανῦ ΑΥ̓ΡΙΥῚ ἄπο, Ραρπθ βαρογβ 65, Ταϊ ΟἸΠὴ 
παπέϊο υἱοΐογϊθ ἀουλττη Δ θγδηΐ, πη δαΐοιη τοαθαπίοϑβ 
ἱγορόρατη χατὰ τῶν ᾿Αργείων 80 Οἰινγαᾶο, 46 Θυϑι [ποία πὶ 
Ρυξαγδηΐ, ρβοβίξα πη βυόάαθ ᾿βδησυΐπο ἱπβοτρίυπι πιᾶσπᾶ 
σαν δανγηἰγαϊίοπο οοηβρι οἰ αηΐ.» 7166. ἀΔΠ]ΠΠο 6 νον ΠΑΡ ΠΟΥ, 
δὰ Ηδοτγοάοῖ. 1, η.226. Οοηΐ. 6Ρ. 244. Βοίδ55. --- { τὴδε χα- 
θαψεν, Βαρογροβίίο ἥ, Οοἄ,, ΟΟΥΡ. ἈΘΙβΙκ. ---- 2 τὼ Οοἄ., ΘΟΥΓ. 
Βηθποῖ.; 1. 6. τίνος, ΟἸ.7115 ΠΟΙΉΪΠ6. --- 3. θυρεάτις οἱ αδὲε 
(β'π6 866.) λοχίταν Οοᾶ., οοΥΓ. ΒΓΌΠΟΚ., ἅδε Μοΐποι. Ρ. 102. 
- 6. « Κῦδος νόθον, ΠΟῚ ὙΘΙῸΠ ΠΘΟ σΟΠΕΪΠΌΙΩ, 564] 50}- 

ἔλαυψε γνἱ ἐτδηδί{ϊνᾶ, 
ὧδε Βευποκ. οἱ Μεοίποι., 

« δξ 50Ὑ1}. ὀπ’ ἀσπίδι τᾷδε. » --- 9 ἃ (Π0η ὦ) πρόπατερ 
Οοά., οοτγ. Μοίποκ. οἵ Βοῖββ.;: ὦ προπάτωρ ΒγθπΟΙ. --- 
10 ἀνιχήτου Οοά., ΘΟΥΓ. 71 Δ 0005. « ἌοΟ6 στύξον Τογΐ τηθ6η- 
ἀἰδοὶβ ἔγορεὶ δυθυύβίο υἱἀ δι ΘΟ ΘΠ αν ; πᾶτὴ ΠΟΤΆ ΗΪ 115 
ἴγορθθᾶ δυογίογο ΡῈ το] σίοποπ ποη Ἰϊσθ δέ. ᾿Ανίχητος φύ- 
λοπις αἰοϊξυγ ΤιΔορ οι ηοπΙοσι τη, 4] υἱοίου πὶ 80 ΑΥὙΡΙΥΙΒ 
Γορογίδίδτη δὶ ποὺ ἰγορῶο, συμδόλῳ, διγορσαθαηΐ. » 
Ψαες. 

ΟΌΧΧΧΙ. ΙιΘηημηᾶ : ἐπὶ τῷ τάφῳ τῶν τριαχοσίων Σπαρ- 
τιατῶν τῶν μετὰ Ὀθρυάδου πεσόντων ἐν τῷ πρὸς Ἄργος 
πολέμῳ ἐπὶ τῇ Θυρεάτιδι. Αἀαϊΐα ποία : ταῦτα ἐν τῇ βίόλῳ 
τοῦ συγγραφέως Θουχυδίδου τρανώτερον (516). « Νοη ἃρυὰ 
ΤΒυοΥαΙάθ πὴ τὸ ἀἰβουτ 8 παῦγαΐδ οϑέ, 5864 δρυὰ Ἠθγοάοί. 
Τ, 82: Ρ]αΐάγο. ῬάΓΔ}}. 3, Ρ. 306, Α. ὙΙάδ ἰηξογργοίοϑ δὰ 
8]. Μαχίιη. ΠῚ, 2, οχΐ. 4. Αἀᾶάθ ορίσγ. 244 οἵ 526. 6δ]- 
1ιεα υϑυ τ Πάγομου. δά Ἡργοά. ]. 6.» Β. Τὴ Ρίδη. ἄδηλον. 
6 διοίογα ϑο ποι ἀθυνπβ Ρ. 223 : «Α 5] η146 5ογ ρθη 
6586 ΘΟΔΥΓΊΘἢ ΠῸ}]0 Ρδοΐο ογθάθυηϑ. ΡΥ ΏΓῚ ΘΗ. ΡΈΌΘΓ ΕΠ 5 
ἐυϊξ Β᾽μηοπῖ 65 60 ἰθιηροῦο, 40 ΠΟΡἢ Πἰ5ϑίτηα ρυβπα Ρὰ- 
βηδία οϑί, ὁ]. ΠΕΥ̓ΠῚ ; νυ. Ο. Μύμθν. 0.1, Ρ. 158 ; ποθ 
γ Υ ϑτηῖ]6 οϑὲ τηυ]έο ροϑὲ ΠΠάτὴ ἰθιρογα δορί σγδυηγᾶ ᾿ηβουῖ- 
Ρέυμη 6556 στη]ο. Ποὶπθ βαηΐξ ἴἰπ ΓΌΥΤῚ5. αἰ] οἵ ἀοΥοθο 
φυδοάδπι δ 5: πηοηϊὰθ 4|16π8. Το πι π οὐ αΙθ1|6 φυϊάθτα 
οϑέ ἰβίδιη σαυγ!! αΐθιη ἴῃ Ἰαρι 6 [586 1,Δοο ἀ Ποηΐο, 4189 
Ὁ Πιδοομὰπι τη υῖθι5 ἑοΐο οοὐἶοὸ ΔΡμογγοῖ. Πθηϊχαθ ἱπάο- 
168 υηϊγουϑὶ Θρὶ συ τηδί18 ΠΟ 50] υτη 5: ΠΟ η θᾶ ΠΟ δϑέ, 
56 ἃ ΟἸΏΝΪΠΟ Π6 δΔη 14] ογἱβ ααϊάθη ροϑίξθ.» Αβϑϑηξ ηξιῦ 
Μαοίποι. Ρ. 233 οἵ Βουρμίυβ ΠΥ. ἡ. 925, αὰἱὶ Σαοηπί 
6556 ΠΟΙ] ΟἾ , « ΘΙ Ὑϑγ βγη 6 οϑὲ ΘοΙθθγο ΠΟῸς Δσατηθη- 
{πῃ} ἰγδοίδυϊββθ. » Ηδοκοειβ. δυΐθπὶ 1, Ρ. 103 50 ρίατη 
6886 Ρυΐαΐ ἴῃ ἐπϑδέαη" αἰτι ροβίοτι 5 Οἰμγυδάδο ἐγορέθ ΉΓη, 
οἵ θιοβοορίάξ ἐγ δυσηάθμη, οὐ 8 οϑί ργοθάθηβ, « φυοᾶ 
ἰηΐογάθιη ἴῃ ΟΟοάϊοα δαἀβογρίο ἄλλο ποίδἔιν », ἐὐ]ὰ5 Ὠϊο 
γοϑιϊσθατη Πα] τΠ|. --- { τριακχόσ. ΒοΓΡΚΙα5 ; συνἀρίθμοις 
Οοά. « Θυοᾶ ρίδηρ ἀρβοηθπι) μοΟ ἸθεῸ οὗ βθηϑῖι ΘΔ 5ΒΌΠ). 
Βουθοπάστῃ μᾶυ ἀυθίδ τοῖς ἰσαρίθμοις, αὐ ϑραγίδηϊ οἵ 
ΑΥ̓ΘΡΥΪ ΡΔΓῚ υἱτησθθ Ππιᾶπι ἀθ ΤΉγγοα Ῥυρηδβ86 ἀϊ- 
οδηΐον. Οοηΐ. ἰηΐγα 6ρ. 721. ν» Μοίμοϊ. 568 συνάριθμος 
οδάδθῃ ποίϊοπο ἀϊοίατη [ΐ556 μείφολμος τηοηβέγαυ!ξ δ θι- 
ΡΙΟ 6ρΡ. 389, 3. -- 2 ἰναχίδας θυρεὰν Οοᾶ.: ᾿Ιναχίδαις θυ- 
ρέαν ΡΙδη., φυοά εἀδραίυγ ; 56ἀ του 55 πη6 {Πσογ5 δέν, 



ἀπὸ 

ΧΥ͂ (1845) οἱ Βογρκίαβ. Θυρεᾶν. --- 3. ὅπᾳ {οἴαιη Ρ]Δη.}) 
ποδὸς ἴχνος ἃ πρατὸν Οοά., ουμη ρ]οϑδᾶ : δωριχῶς ἀντὶ τοῦ 
πρῶτον. ΗρΟκοΓ85. ὅπᾳ πρᾶτον ποδὸς ἴχνος. δῖ. 54]1υ8ξ. 
Οδί:}. ὁ. 57 : φιιθηιν φιΐίδχιο ριφηαηάο ἰοσιῆι σορογαΐ, 
οιιην αἩιΐδϑα απήηλια 607}07 ἱοροϑαί, οἷ 1 ἂρ. 786. --- 
ὅ φόνῳ ( ϑδηραϊη6) χεχαλυμμένον σά. οἵ ΡΙδη., φυοὰ ἔδενὶ 
ΠΟῚ Ροίοβί : πεπαλυμμένον ΟΠ πο ἀοννίηυ8.; « 564 αἵματι 
παλύνειν τοοία ἀἰοὶ ΠΟη ΟΥΘΟ εἶδὶ Θχ θη ρ]ἃ αὐουθηΐ. [,6- 
ὨβΒΙ Π. 1 Π οϑϑϑΐ χεχλυσμένον, 564 Δρ 85] ΠῚ πεπαλαγμέ- 
νον. » Μοϊποϊ;. Ὁπσοῦβ οἱ Βουρκία8. Θοπβθηϑα χεχολαμμέ- ᾿ 
νον, οἴϊδπὶ ΗΘΟΚΘΙΙΒ : « Ἐπὶ αυἱ γεγλυμμένον γΤοροποΓοΐξ, 
400 Ἰομἶπ5 Θ886[ χεχολαμμένον, 564 υἰταμηχιιο ἀ6 βδησυΐηο 
ἀἸοὶ ποὴ ροίοϑί. 851 δυΐθην ροοϑία (δηΐου βρη θα ΟἸγρΘαμπι 
ΟΠ γνδάδο βδησυΐπα ἐἰΠ υνγλ 6556, χεχαλυμμένον ποὴ ον ξ 
τηυίαηάππ. » Ουοά ἀρίθπι ᾿ἀϊοαὈ1 ἤθηο. ΜΙΝ πῃ πηθη- 
ἔδθπι γϑηϊοθδΐ : ἄρσενι φόνῳ γεγανωμένον, 4υοά ἀθ ἀν- 
θηροῖς χρώμασι ἀἰοϊξαγ, ---- ΘΟ Θυρέαι ὕπροΓα8, ΟΡ Υ. 2. --- 
Τ αἱ δέ Οοά., οοΥν. Βγαποκ.: εἰ δὲ ΡΊδη. ργωίου δᾶ, Ῥυίηο., 
«υὦ αἱ. Ποϊπᾶάο ἧς Οοά.; ἧς ΡΙδηῃ. δ. ῥτίπο., ἦν τοὶ χα. 
« ἤγαί δῷ Αὐὠγαδίο, δαΐ σόποῦθ, δυΐ οογίβ δηΐπηο. 
Αὐγαβίο δηΐτη, ΑὙρίνοσιπι γορὶ, ἔπρσα 6χ Ῥγθο δὰ ΤῊΏΘ- 
Ῥὰ8., ἀπ 6 5015 δαϊασογαΐῖ,, Θχργοθγαθαΐαν, ᾿βοοναίθβ. Ρὰἃ- 
ῃδίῃρη. δ 70 : ἅπαντας τοὺς λοχαγοὺς ἐπεῖδε διαφθαρέντας, 
αὐτὸς δ᾽ ἐπονειδίστως σωθεὶς... » .6ς. 

ΟΌΧΧΧΙΙ!. Τιϑητὴᾶ : εἰς Γύλλιν τὸν Λαχεδαιμόνιον τὸν 
πεσόντα ἐν τῇ πρὸς Θυρέαν μάχῃ. ΑἸΐὰ τηᾶπὰ : ὧξε Μιχαὴλ 
τοῦ χαρτοφύλαχος Τοχ ἀἰΒΟΥ 5 : ἕως ὧδε τὰ τοῦ χυροῦ 
Μιχαὴλ τοῦ μαχαρίον ( 816 γ6] μαχαρίτον Ῥδ0]55., αἱ δὰ 60. 
429) περιεῖχον ἐπιγράμματα, ἅτινα ἰδιοχείρως αὐτὸς ἔγρα- 
Ψεν ἐχ τοῦ βιθλίου τοῦ Κεφαλᾶ. Ἐρὶργδιηγηᾶ δα δ] ἂπὶ ἀ6 
ΤΉ γτοῖβ Ῥυρηᾶτη βρθοΐαϊ,, πο ἢΠὰτὰ ΟΥ̓ ΠΡ γδδο ΓΔοΐΠΟΥΘ 
{Παδίγαΐδῃμ. --- 1 ὕμμιν σοᾶ.; ὅμιν ΡΙαη. 6. ῥΥΐπο., ὕμμιν 
τ] αιι80. --- 8 ἄνδρα δ᾽ ὃς Οοά.; ἄνδρα, ὃς ΡΊ]Δη., ΘΟΥΡ, 98- 
6005. Τὴ ἢπ6 τόδε γ᾽ εἶπεν αΐοῦαι16., ΟΟΥΡ, ΒΔ] θ 6, --- 
4, σοπί, ομ. 1]. Ο, 498. 

ΟΌΧΧΧΙΠΠ. Τιϑηημηὰ : εἰς Δημήτριον Λαχεδαιμόνιον φυ- 

γοπόλεμον, ὃν ἡ ἰδία μήτηρ ἀπέσφαξε. Οοηΐ. 6Ρ. 531. --- 
1. ος ἀἰδίϊομοη μαροΐῖ Τχοίζοβ Οτάμη. Απϑοᾶ, Οχ. ΤΥ, 
Ρ. 43, υνἱ Δημήτριον... μήτηρ τὸν Λαχεδαιμόνιον ἡ Λαχεδαι- 
μονία. -- 3. ἐν προδόλῳ ϑυϊά. ν. Θηχτὸν, ἠχονημένον, υἱνὶ 
Ἰθον πηπ18 προθάλῳ. Ὁπᾶ6 ἐν προλόδῳ Βα ηκοη 5. Ἐρἰβέ. 
οὐδ. 1, Ρ. 70 564.. π0}}ἃ οὰπη ῬΙῸΡ ἢ αΐ6. « Ἐβέ δἐγοίπι 
Π ῖο ἰϊοηίαη5 φίααίιηι. (Υ. ΤῊ 65.) ἢ ῬΓΟΧΙΠῚ5. ΓΘ ΛΔ πὶ 
(6 νἱάθγθ δα βίϊιμηθβ, 4188 ἘΠΌΤΩ 6 οδἔ 18. φαοα ἱΠΠΓΠΉΙ8Β 
οἷ Ὁ οὐ βάγια σΘΠΘΙΌΘΕΒ, Ἰπρυ]οῖ, --- 4 οἷα λέαινα Ἀπ πκο- 

ἈΝΤΗΟΘΙΘΟΘΙΜΚ ΡΑΤΑΤΙΝΑΕ 

Εὐρώτας δειλαῖς μηδ᾽ ἐλάφοισι ῥέοι. 
Ἀχρεῖον σχυλάχευμα, χαχὰ μερὶς, ἔῤῥε ποθ᾽ ἅδαν 

ἔῤῥε᾽ τὸ μὴ ΣΈΡΡΌΝ ἄξιον οὐδ᾽ δνένοιὺ ν 

Ηδὸο ἄυο ἀἰδέϊομια (ργϑΐον τὸ μὴ Σπ.) ΡΙῸ 5ἰ Πρ] οἱ Οοαϊοἰβ 
Ῥοϑαθγαμηξ ΒΡαΠΟΝΙῸ5. οἵ. Μοίποκίαβ; δίψα μεθ [ξᾷ βογὶ- 
Ρδίβεθ Τγιηηθη ΠΟΡΪΒ 4υοααο ΘΟ βδίπηπὰ σἱἀοίαγ, 
Υἱβ πο΄ι6 Βοίβ8. αυϊοααδπὶ ἄθ οὰ τὸ ἀἰχουὶξ εἴ ὅδ. ἴῃ 
ῬΑ]. δγγᾶβ886 Ρ] αἰαγο 1 Πὶ βυδρίοείαν. 

᾿ΟΌΧΧΧΙΥ, Πριπλᾶ : εἰς τοὺς Δημαινέτης παῖδας τῆς Λα- 
χεδαίμονος πεσόντας τοὺς ὀχτὼ ἐν μιᾷ μάχῃ. -- 3 εἶπε Ρ]δη. 
-τ 4 μοῦνον ὦ Οοά,, Ρ]δη. οοἀὰ. 4 ἃΡ. Βγαποῖκ., δᾶ. ρῥγΐηο. 
οἱ ΑἸά. 1, βθὰ ΑἸά. 2 ἰώ, « Βραυίδηδ αἰΐᾶ., 510] ὁ} πιουΐθηὶ 
ΠῚ στναϊυ]αΐα, Οὗ αὐτὸν ἕνεχεν ἔτεχον, ἱπαυϊ, ἵνα ὑπὲρ τᾶς 
Σπάρτας ἀποθάνῃ, τοῦτό μοι συνέδη, ΡΙυΐ. Ρ. 241, Ὁ. 
Οοιηρδγαηάσμῃ 6Ρ. Ἀπ ποϊορίο Ἰαΐϊπδο Υ, 203, ᾿. 201. » 
“7]αο. 

ΟΌΧΧΧΥ͂. ΘΠ] : εἰς τοὺς Ἰφιχρατίδα παῖδας ἕξ πεσόν- 
τας ὑπὸ τὸ τεῖχος Μεσσήνης. --- ῬΓίπηο ποιηϊηὶ ΒΌΡΟΓΒΟΥΪ- 

᾿Ρέυμη γρ. ἐρ. ἴῃ Οοάϊοθ, 560. Ἑρπυλίδας. Νοη Παροΐ ΡΊδη. 

Μερίς ἀ6 Βογηΐηθ οἰϊδηι ἴῃ 6ρ. 385, 8.» Χ9α6. ῬΙδηδ αἱ ᾿ς 
ποβίναΐοβ ἀϊοαηΐ ἡιαιυαῖδθ ρέδοο. Τη {ἰπ6 Οὐ. αιδχ, 81:- 
Ρογροϑίίο γρ. ἄιδαν. --- 6 οὐδ᾽ ἔτεχον ΟΟοά. οἵ Ρ]υΐδγοα8, 
ἀιοα ορίϊιηθ ὑποίαν ΦΔοο βῖτ8.; οὔ σ᾽ ἔτεχον ΒΙΠΠΟΚΙΒ; ᾿ 

οὖχ ἔτεχον Βοϊδβοπδάϊαβ: ὧν ἔτεχον ὈΟΘΠΪ αυΐχαρ ΠΥ. 
διϊάς ν. ΓἜῤῥε᾽ φθείρον, οἀἀ. ὃν ἔτ. Ρ]αππά. ἄξιον ἐτρέφο- 
μες, 6Χχ Ἰηἰοτροϊαΐίοηθ. ἢ ΡΒ] αἴαγοιοῖβ. ΑΡΟΡὨ  Ποστηδί θυ 5 
Πιδοηδύιιη 15 αἰογέτν ὮΟΟ ΘΡΙσΥδηπλὰ, Ρ. 240, Ε : Δα- 
ματρία τὸν υἱὸν δειλὸν χαὶ ἀνάξιον ἑαυτοῦ ἀχούσασα, παρα- 
γενόμενον ἀνεῖλε" τὸ δ᾽ ἐπίγραμμα ἐπ᾽ αὐτῆς τόδε " 

Τὸν παραδάντα νόμους Δαμάτριον ἔχτανε μάτηο, 
ἁ Λαχεδαιμονία τὸν Λαχεδαιμόνιον. 

Ηϊὸ βιιθϑιβϑει. ϑδοααπηΐιν ἀδήλων λαχαινῶν Δρορὶιδιθα- 
τηϑδίὰᾶ : Ἑ τέρα Λάχαινα τὸν υἱὸν λιποταχτήσαντα ὡς ἀνά- 
ξιον τῆς πατρίδος ἀνεῖλεν, εἰποῦσα “ « Οὐχ ἐμὸν τὸ φίτυμα. » 
Ἔφ᾽ ἧς τὸ ἐπίγραμμα τόδε " 

Ἐῤῥε χαχὸν φίτυμα διὰ σχότο:, οὗ διὰ μῖσος 

[.- 3 ἄμμι Οοά., οοΥν. Βτιιποῖ. -- ἅ, « Μεγάλαν [ογία586 
ΡΓῸ πολλήν, Πἰδὶ ροΐ᾽ι5 ΤηΔΊΟΓΘ οὕτῃ Υἱ ΡγῸ (ὉΡΕαΠῚ Ἧτο- 
Γαμη Οἴπθγο. » 766. --- 5 ἀλεξίππα Οοᾶ. 

ΟὈΌΧΧΧΥΙ. Πιομημηὰ : εἰς τοὺς Λαχεδαιμονίους μετὰ Λεωνίδα 
χιλίους, οἵτινες ἐπέσχον ἐν Θερμοπύλαις Περσῶν ὀγδοήχοντα 
μυριάδας. Η ΒΟ ΚΙ Ἡγήμονος. --- 8 λήματι ΒΟΒΘΙ Γι 8 
δα 1,. Βοβ. ΕἸ]. ». 324: αἷμα τὸ Περσῶν Οοᾶδχ : χῦμα γ6] 
ῥεῦμα τὸ Π. ἩυβοιΝ κυ. -- 4 ἀστρεπτεῖ. δώριος αὐμελέτα 
Οοάοδχ. 

ΟΌΧΧΧΥ͂ΤΙ. Γοπηπιὰ : εἷς Λεωνίδαν τὸν Σπαρτιάτην. --- 
{ αὖθις Οοά., οοΥΓ. ΑἸά 8. --- 4. « Αζόμενος νόμιμα, οοηΐ, 
6Ρ. 249.» Ρ. 

ΟΌΧΧΧΥΠΙ. 1μομμηᾶ : ἐπὶ τῷ τύμδῳ Μαχάτα,, ὅτι φιλο- 
πόλεμοι ὄντες οἱ “Ἕλληνες νέοι πάντες ἔθνησχον χαὶ μάλιστα 
οἱ ἐκ τῆς Ἀχαΐας. ΑΟΠ δ οὕτη 2Ἐ{0118. ΠΟΙ! απ σοββογαπί 
ΟἸΣῚΡ. 139 ἃΠποῸ ἤ. --- { περιληΐδα Οοἀ.: παρὰ ληΐδα ΡΊΔη., 
οἵ ἴῃ ἤπθ μαχήτα. « 708. ϑ0ΔΙσοῦ ἀοοία ϑυβρίοαΐαν Πα- 
τρέων περὶ λ., Π8Π ἢΠ10 6110 ΖΕΓΟΙΟ5 Ραΐγθηβίιμη ἴῃ Αοἰδίᾷ 
ὍΡΤῸΒ. ἀογαβίαυϊββθ παυγαΐ ΡΟ ΤΥ, ο. 6, 9.» ζ7α6. -- 
3 πρωθ᾽ ἥδας 6ἐ γὰρ χαϊχὸν (50 ροΓΡοβίίο ἀ) Οοά, 

Βοααϊαγ ἰη Οοαϊοθ οἰ αβάθιη ῬΝΟΨΟΝ ΘΡ᾿ στ ἃ δῖ. 

εἴμ. --- 8. Ἔῤῥε, αἱ ἀρ. οπι. 1. Θ, 164 - ἔῤῥε κακὴ γλήνη. ϑΌΡΓΑ Ροδίξαπι ἢ. 231. 

ΟΌΧΧΧΙΧ. Τιϑμτηὰ : εἰς Πύλιον τὸν υἱὸν ᾿Αγήνορος τοῦ 
νεωτέρου. --- 2 ἥδης ῬΊΔη. « Αἰολέων ἱπάϊοατο νἱἀδίαν ΤῊ6- 
Ῥάπαϊῃ [556 ΡΥ] πηι. Ἰθαηηδρσοίδϑ ἰηΐγα ΘΡ. 540, 2 : Θή- 
θην Αἰολίδα. » Ψας. 564 νἱᾶς ἴθ. Ἠφοκούσση. ατοί5. 46 
οοηϊδοίατα υἱάθίαν 16 ῖθ86 Αἰόλιον. --- ὃ ἐπισσεύασα ΡΙδη. 
Κῆρες ἃρυὰ ροοίδϑβ ἀϊουηίον “Αδου κύνες, ΄υοᾶ Πΐο 4υσαιι6 
βου θοπάσπι υἀϊοαραί ΒΌΒΏΚοη. Ἐρίβί. οὐἱτ. 1, Ρ. 93 (υδὶ 
Υ.), ἐπισσεύσασ᾽ Ἂ δου χύνας. 56 ΤΗροδον 488 νϑΐ5 
γουθαπ τοάδογθ πουιπὶ γ ] 556 νἱἀθίαν, Κῆρας ἄμξαν: 
οδΠ65 ἴῃ υἱΐδῃι βου θηΐθβ,, υἱέ ἰη οβίδϑ, 

ΟΌΧΙ.. Ποητᾶ : εἰς Ἀριστοχράτην, σώφρονα τινὰ χαὶ 
χόσμιον ἄνδρα. Τῃ δυπᾶθηι ΑΥΙβίοογαίο πὶ ἃ Θοἄθπι 1,60- 
πἰ 8 βου] η ΘΡΙβγ. 048, αυοᾶ ἴῃ ἃγοῦθᾶ, ΠΟΒΕΓΕΤΩ η΄ 
δάνογθα ρᾶγί ΟἷρρΪ Ῥοβίξιπι [586 βίαξαϊξ ᾿Ηδοκουιιβ 1, 

ΠΡ. 29, 103 οἱ 318, 08] 6] : « Ουοᾶ γ61Ὸ ἴοο οείο ἴλην 

ἔπτη ὙΘΥΒΌΒΓΩ 6δξ, δἰίογυση ἀδοθθὶ, ἰπᾶὸ δχριοδηάαπι 
“ ψιβοΐαν φυοᾶ ἴῃ ἀἀνοιβᾶ Ρᾶτία ἃ]1ἃ βιιθϑογρίδ (Ὑ6] 516 1- 
βουρία) ἐπουιηξ, οἱ ρθη οἱ ραΐγα ΑΥ βίοου δέ5, οἱ μοοίω 



ΒΟΠΊΟΙ. ΟδγΎ6 ΘηΪΠῚ ᾿ΐης ΔΥσαμπιθηζα πὶ ἀποὰβ ἃ ἀοίοηάοη- 
απὶ ΡΙαηιδ ἰη6}Ἰχ δι] Θ πιὰ Ροξί Υ. 5.» -- 1. Φυηρο 

᾿ καλύπτεις νυχτί. -- 2 οἴην (5810) γαῖ᾽ (σά : οἵαν γᾷ ΡΊΔη. --- 
1 3. πολλαῖς ΡΊΔη.; ἀρεσχύόμενον Οσᾷ.; ἀρεσχομένην ΡΙδη.; 
ΟΠ φοτν. Ζ126008. --- ἅ πολλῶν δὲ μνήμῃ (σὰ; πολλὸν δὲ μνήμῃ 

ῬΊδπ.: ΘΟΥΓ. 50 ΔΙ σΟΥ. --το δ. « ΒΘΠΒ5118. : ἴῃ οοποίοπθ ΡΟΡΙΠ 
ΟΡΟΒΊΪος γοῖθα ἴδοογα ροίογαΐ, ἰάααθ οαμὰ τπᾶσπᾶ βυδν δία 

᾿ οἱ βἷπο Ποία 11 βιδυ δίο ΘΟΥατη, 4αΐ ΒῸΡΟΓΟ ἴα οοηΐτα- 
᾿ δαηέ οἵ ουίσαπέ, υἱ σεμνοὶ νἱἀοαηΐιν. » 76ς., ἀυδηιαδπι 

ὙΟΥΓΒῸΠῚ Ὁ « ΒΈΒΡΙΟΙΟΠ6 ἰΔΌΟΓΑΓΟ. » οχϊβεϊπνᾶπ5, ΝΙΠΙἑτιιπη 
Οοάοχ ἱρπογαΐ γϑυββ ὃ οἵ 7, δριιὰ Ρ]απυᾶθηι τηοᾶο 16- 
Οἴοβ, ἃ 40ὸ Πείοβ ᾿υἀϊοαθαΐ ϑα]τηδβίυβ., ἀϑβθηςθηΐο Ηθο- 
Κοῖὸ ; 86 δηίαυὶ χόμματος βροοίομη. ἴῃ βδρίιμηο γϑοΐθ 

ΔΡΠΟΥΘΓΠΗΐ 9180. οἵ ΜοΙποκίιβ Ρ. 132. ---- 7 παρὰ χρητῆρσιν 
ΒοδΙρ. οἵ Οδβαυθ.: βοὰ ν. ἱπίδγργοίθϑ δὰ ϑορὶν. Αηΐϊρ. 900. 

ο΄ --- 8 ἰθὺν ἐχείνην εὐχυλίχην λασέην ΟΟοά.; ἰθῦναι χοινὴν εὐχύ- 
 λιχὰ λαλίην ΡΊΔη.: ἰθῦναι κείνην 72800}08. : « ΔΙΔΌΙΘΠ) 
ἡ ῆἝᾶαηι οἵ οοην ν "8 δοοοιηϊηοάαίδιη ἸΟΠαΘΙδιη. 81. ΡΊδη. 
Π ΦΡ. 226 : χλάζε χατιθύνων ῥήματος ἁρμονίην. » Πεϊΐηᾶο 
Π ἩρΙΠΙΔΠπΠὰ8 ἐγχύχλιον λαλιήν. Ὑἱχ ἀμ 68 ἀο εὐχύλικα, 56ὰ 
᾿ς πιδῖο οἀορθδηΐ εὐχυλίχην, ἸΑρϑαπι Πἰθγαγ Ρα]αίίηϊ. ΤηϊῸ 
. δημολογῆσαι, κἰθῦναι ΗδΟκοΙμΒ, αὶ ἀδ ἰοΐα βοηξθηί ἃ 
᾿ς φρρηζογξ ἀρ(ἰβϑίπηα θχθιηρία ῥ. 314. ---- 9 ἤιδει χέν (510) ξείνοις 

χεν (5 ρου ροβίξο αἱ) δάμοισι Οοά.; ῬΊδη. τι οἀϊξαμηῃ ; χεὶν ξ, 
ΟΠ Ζ280005. « Ὑεθὰ ξείνοισι χαὶ ἐνδήμοισι ἴῃ Θδάθδιη ὙΘΓΒῚΒ 
 Ρατίε Ἰοσυμίυν ἃρΡ. Ηδβιοά. Ορ. 335. » Μοϊνοῖ;. Οοηῇ. 
ος βργὰ 6Ρ. 35. --- 10 ἐρατὰ ΡΙδη. 

ΟΌΧΙΠ. Τιοιπηὰ : εἰς Μεγάτιμον χαὶ ᾿Αριστοφόωτα (510) 
᾿ ποὺς Ναξίους. --- 2 μεγατίυιον Οοά. -- 2 ωἱ ( γο] ὧι) μεγάλη 

γᾶ Οοα,, σοΥΥ. 928 0008. 

ἡ 

ΟΌΧΙΜΠΙ. Πιοιτηὰ : εἰς τοὺς ἐν Τεγέᾳ πεσόντας ἀρίστους 
{Ὑ8] ἀριστεῖς ) Αθηναίων. « Αἢ ἀρίστους ἄνδρας, γ6] ᾿Αρχά- 
δῶὼν, Υ] αἰϊα ἃ φυϊᾷ ; πᾶτὰ Δ] 6 παπ οϑί ΠΟμιθη ᾿Αθηναίων 
γο} ᾿Αθηναίους, υἱ ἰοσὶ ϑυδᾶοί Ῥδυββθθη. » 8. Πθοΐα 
Θομποίουνῖπυβ Ρ. 158 : « δουίρίυμη ἱπ Τοροδίαβ, ααΐ ἃ 
ΤιαοραςποηϊουΌγα ἱγγαρίϊοηθ, 4πὰ Βα] οίδ ᾿ρ515 υὙ}}8 οϑί, 
Ῥαϊγίαπι δοουτίπιθ ἀθίθηδογαιξ. ΘΌΟΤΌΠΙ ΠἸΘΠΊΟΤΙΔ ΠῚ ἜΝ 
6586. ἰηβίδυγδηδπι ροοίδ ἀἰοῖϊξ, π6 αγϑοῖα ὦ σαρὶΐ6 εἰ6- 
{[υποϊογιην ογὶρίαΐ ἡἰδονίαίοη, ἴ. 6. ΠΘ 608, Ροϑίαιδη) 
Τιδοο πη πη 5 ϑαοα αθγιηΐ, τὩπαπιδτη ΒΘΡΎΠΙ5. δηϊτηΐ Πο- 
τηΐποϑ ρα τ! 86 ἘΠ ΥδΕ15 ἱΠΟ ΌΤΙ Ο505 ῬγΟΟΘ Θέ. » --- 1 μνα- 
σώμεθα, εἴν. 3 αἰχματαὶ Βο!ιποίᾷονν. --- 2. ΒοΙ55. ΘΧΒΟΥ- 
ρϑὶξ 560]. Δ  θοἢ. : Λαχεδαιμονίους γὰρ οἱ ΤῪε γεᾶται πρῶτοι 
᾿Ἀρχάδων σφίσιν ἐπιστρατεύσαντας ἐνίχησαν χαὶ αἰχμαλώτους 
αἱροῦσιν αὐτῶν τοὺς πολλοὺς, οὺς πέδαις δεδεμένους ἠνάγχα- 
ζον αὐτοῖς σχάπτειν τὸ πεδίον " αἱ δὲ πέδαι ἐπεχρέμαντο πο- 
λὺν χρόνον ἐν τῷ ναῷ τῆς ᾿Αλέας ᾿Αθηνᾶς, ὡς Παυσανίας ἐν 
᾿ἈΑρχαδιίκοῖς (0. 4δ, 2: 47,2). --- ὃ ἵνά σφισι Οοσά. --- 4 ἀπο- 
φθιμένοις κάρτος ἐλευθερίας ΡΊΔη. 9ΖΔ6008. ΘΟὨ οἰ θαΐ ἀπ᾽ 
ἰφθίμου κρατὸς ἐλευθερίαν, ορίϊη6. 

ὌΡΧΙὨΠ. Το πηᾶ : εἰς τοὺς πεσόντα: παρ᾽ Εὐρυμέδοντα 
ποταμὸν Ἕλληνας. ἈροΐΘ ἨΘΟΚΘΟΙῸΒ Ρ. 226 : « Τὴ [οΐο 
«αγτηΐπθ πυ] πὴ δὲ ἱπαϊοϊα τη 40 Πάδη ᾿Θ πη μγδ 15 βίδηὶ- 
ἤγο ροβϑὶβ. { Ῥγορίδι ἰάθιη Ἰθπηπηὰ ΒΟ ΠΟΙ ἀΘΥΝΙΠῸ8 ΘΑΥΤΉΘἢ 
διπιοηϊοἷβ οἰθοῖϊξ ; υ. δᾶ δρ. 258. Οοίθγυτη τηαχὶ πιὰ δὲ 
Αἰοζοπὶβ βΠαο αὐτὰ 8}}158 Οἱ ροθίθ δι θα5,, οἱ 
ἀοιιοῖο ΘΟ ποίου 5. ἢ ΡγῸ ἡηορίϊ 5ορ]ιϊδί [ωΐιν Δ 06- 
Φαΐ. » --- 1 Τῶνδέ ποτ᾽ ἐν στ. τηλ}ξ Μοίποκ. Ρ. 226. Οοάθχ 
πτανυγλωχῖνας, 416 πὶ δεοθηΐαπι σΟΥγοχῖξ 986.: γΥ. ΤΟΏΘΕΚ. 
ῬΑΥΔΙΡ. Ρ. 199 56(. --- 3. Οοηΐ. οἰυβάθμηι μορίδὲ ὙἹΙ, 6ρ. 
ἃ, ἄς -τ-α 8. Οὐτητποο ΗδΟΚΟΙῸ5 1, Ρ. 292 ΠἸΘΙΪ 1 ὙΘΓΒΌΠΙΙῺ 
Βοτηθιϊοονιτη, Π. Π, 361 : 

ἀσπίδι ἄρχε χεχαὰλ υμμένος ὥὦὥμους 
σχέπτετ᾽ ὀϊττῶν τε ῥοῖζον χαὶ δοῦπον ἀκόντων, 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΝΙ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. ἀι 

αὐυϊθιυ8 ΒΟ ΠΟΙ αϑίοϑ ἀβουρϑὶί : τοῦτον ἀχοντοδό χον φα- 
σίν. « 5ἰρῃπηοαί βίδα υἱσιιπὶ ρα ἀθη ἴθι οἵ Β6}] ρογϊίαμη, 
πθς ἰηΐογργοίαηδιυτη ηυ 65 χιιὶ δαρφὶ {5 σΟῊ αὶ δινηΐ. 
58Φ0)Ὀ06 διιΐοθιη ἴῃ ΘρΙ σγδητηδ 18 θαπάθι ἰηυθηΐδ8 β5θη θη 8 ΠῚ, 
ΡΙῸ ᾿ρβ8ῖ5. υἱνὶβ πιουαογαμῃ ἰδηΐαη) ΒΘΡΌ]ΟΓα ΠΟΡΪ8. 8.106 Γ- 
6586, αἵ εν. 271, δ; 467, 7, οἷο. » --- 4. « Υ̓ΘΥΒι1Π) ΡΓῸ 80» 
Ροβιεἴο παθυϊξ 2120. Ἐφσυϊάθμην μἰ}}} Πἶὸ θοπο ροοίδ ἱπάϊ- 
δέαμι γυἱάθο, πηοᾶο οογγιρία τϑοΐθ ομηθηαθηΐαν, βου θθη πὶ 
Θηΐη ἄψυχ᾽ εὐψύχων. Τηδηϊπηΐα [ΟΥ̓ ἰατ ὙἸΓΟΓ ΠῚ τηο- 
τηθίδα ἀἰοὶξ οβϑᾶ τηουΐαογαπ). » Μεϊηοῖ!. ὍΘ. ουὐιι8 ἰπέοτ- 
ΡΓοία οἷα νουϊαία οαπὶ Ηδοκοῦο πιᾶχίιηθ ἀυθ ϑηηι8. 
Βουρκίυβ ἔμψυχ᾽ ἀψύχων οοπ]ϊοίεθαςί νΡ. 905. ΟἸπὶ Το] ΐ- 
45. 48 5δηϊα 18 Βρθοίθμι μα θθηξ, ΘοῃοἾ ΠΠνῖ πὴ μοίοϑέ 
ἅδε χέχευθε χόνις. ἨΘΟΚΟΙΒ, ἅδε κέλευθος ἔχει, υἱ δὰ 
υἴδην 1|8 βϑραίογὰ ροβὶία αθυϊηΐ. Θαρᾶβὶ οχέγοινα ἴῃ δηΐ- 
40 εοαΐοα οὔβοῦγα. οἵ αἰ ΠΠ0}} ὰ ἸΘοΐ δγαηξ, γάτα 5 
ἀαἶν15 πηχίϑβοί οαϊία. 

ΟΌΧΙΗΥ. Τιϑμπιᾶ : εἰς τὸν ᾿Ανταγόρου οἶχον διὰ μέθην ἐμ- 
πρησθέντα (ἐμπρισθ. Οοἄ.), ἐν ᾧ τεθνήχασιν ὀγδοήχοντα 
ἄνδρες ὑπὸ τοῦ πυρὸς διὰ τὴν μέθην. --- 1.. « Χείματος, 
μίθηιθ. Ἑοτγίϑ8586 ροβί [δβίαμπι ἀΐθι τη8]6 ΒΟΥ ΒΟΙΏΠΟΔῈΘ᾿ 
5ΘΡΌΠΕ ἰδοοθαπί, ἀπᾶθ ᾿πέ6 σιν φυοτηοᾶο ἐδοξαμ 51} υἱ 
ΟΙΏΠ65 ΠΠΑΤΩΠἾἶ8 ΘΟμϑυχηθγθηΐαγ. Οὐδῇο οᾶγα οἰωθέντα 501]- 
Ῥθὰβ οαμπ ϑοδ)ίσογο. » «ας. --- 2 ἐκ νυχτὸς ΘΟΥΤΘΟΐΟΥ ἢ] ὯΠῸ 
οοἃ. ΡΙδηπᾶσεθ, τη8]6 : υ. ὅς. Ρ. 332. --- 3 ἄμιγγα Οοά, 
-- 4, « Πυρχαϊῆς, πᾶϊη ΤὈΡῚ ἰηδίαν 1}}18. (1 ἀομηι8. 80- 
(θη8ἃ. --- ὅ. Διελεῖν. ᾿σοῃίογοηα ΟἸΘΟΓΟΠΪ5. Πδργαίο ἀ6 
ϑοορώ ἄοτηο 80 10 ΟΟἸ]αρβα θς οταῖ. ΠΠ. 80. --- 6 δ᾽ ἣ 
χάλπις ποπη δα. ΡΊδη. ἃ τηθηΐξίοιο ἰδηΐο τηδρὶβθ Υἱ- 
ἀοθαίυν αἰσηθτη, απο 510. 56ΥΥῚ οὰπι ἀοΙη 8. ΘΟ] η56- 
Ῥαπίαν. Τῃ Ου5. τοὶ βοϊδεϊσση τοχ δά! Ογουμη ππι!- 
4αΘΙ 6 ΘΟΓΙΠῚ, Ὑ6ὶ ἴῃ οἶποῦθ, ἴδοῖ]6 αἀἰσηόβοθγθ.» 766. 

ΟὈΧΙΥ. Πιριητηᾶ : εἰς Μαντιάδην χαὶ ὔστρατον τοὺς 
Δυμαίους ἐπιτύμόιον. Ενδηΐ ᾿Ισηδ}. --- 1 Μαντιάδης. οἵ 
Ἐχέλλου ΡΊαη. Πυθα ἐογτηδ ποιηἱ ΠΕ Υ], σα υτα ΠοδηυΓ 
᾿Εχέλας εἴ Ἔχελος. --- 2 δυσμαίῃ χρ. ΡΙαη. Ε Οοάϊοο κραναῆς 
ΘΔ] η85. δποίαν!ξ. Οτοΐ 8 ἃ ῬΓΟΡΥΙΟ ποιηΐῃθ 6856 Ρυζααΐ. 
-- 3 ὀρειτύποι ΡΙδη. --- 4 μηνυταὶ τέχνης ΡΙδη. 

"ΟΌΧΠΗΠΥΙ. Πϑιητηᾶ : εἰς Ζωΐλον τὸν Ἑομιονέα ἐν Ἄργει 
τελευτήσαντα. --- [ ἀλλοδαπων (ϑυροΓροϑίίο Ὧι δὲ) τέθ, 
Οοᾶασκ. --- 2 ἐφεσσάμενος Μεοΐποι. μ᾿. 146. Ποροθαΐαν ἐπεσσ. 
---ὄ 3. Εχ 53:21} Ιοοο Ηδβυομαβ : ἀμᾶσθαι " ἐφέλχεσθαι τὴν 

γῆν. 

ΟΌΡΧΙΥ͂Π. Τιομμ)ᾶ : εἰς Θῆριν τὸν ᾿Αρισταίον Κρῆτα. -- 
{ ὃ χαὶ Οοά., « 1. 6. διὸ χαὶ, φμίαγ. (οηῇ, ΧΙΥ͂, ὁΡ 38. » 
}. 516 οὗ 7184.. Ὁ χαὶ στίχος ΡΙδη. ἴῃ οοὐά., τάφος ἴῃ) 664, 
Τη {π6 λέξω Οοά., λέξων Ρ]δη. « 5016 Ποὺ ἀϊδίίοποη (6 
Ποχηΐηθ ὈγΟΥ 8 βίδίαγοθ, 510 δχῖσαο ἔσμη}]0 ΘοηαΪΐο,, ἃ0- 
εἷρὶ. Υἱχ γϑοίθ: βθα σύντομος ἀεὶ νἱἀοίαν ποηῖο ράλιοο- 
γι υογϑογιηι. Οὐχ ἰριταν ΤΉ ΘΥ8., ἀππ υἱνοιθί, Ὀγονι- 
Ἰοφαθηξίε βία] Ο51 551: Πητι8 []586ὲ, Ροδία ὈΓΘΥ βία ΠῚ 610- 
Βίαιη 6115. οΕἶρρο ᾿μβου θα ππτ 6886 σοηβοί. » Ψ6α6. Ἡρίης 
5.115 σοι ράγαυ μέθο ΟΥΑΙ Απηον. ΤΙ, 6]. 6, 59 : 

0854 δαὶ {ἀπ} 115. :- [πη }}} 18 ῬΓῸ ΘΟΥ̓ΡΟΓΟ ῬΑΥΥῺΒ : 
Οὐ ἰαρὶ5 δχίβαιιϑ ρᾶν 51:0] οδγηίθη Παθοί. 

ΡΙῸ στίχος Μοίποιι. ΘΗ] Ἰοἱς λίθος, «(ὦ Ονϊαΐδηὰ ᾿π δίϊο 
᾿ ἄαοογο υἱάρίαν. » --- 2 ἐπ᾽ ἐμοὶ δολιχός Οοά., 564 αἰίογυμα 
᾿ Τροῖε ΡΊδη. Δολιχόν (5ϊνθ τϑοίϊαβ δόλιχον, υὐ ΜροΙποϊι.) 

50 Προ νιχήσας, οἱοίογ ἐν οιγγίσιϊο ἰοηφο, τροίθ 1ηΐ6Γ- 

Ργοίαίαν. Ἀυμηκοι. Ἐρ᾿βί. οὐδ. ρ. 174. οἵ ἴᾶτὰ πηοππο δί, 
ψυϊοδηΐαβ. ΒΡΆΠΟΚΙυ5 δολιχός γ6] δολιχόν ἀοίπποίο ἔτ ρ6- 

θαΐ, (αὶ ΘΟ ποΥ οί Ὑ6} 510 ΠἰμηΪ8 Ἰπθᾶη 6586. ἰΠ50}15 
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Ρἔϊοποπι. Θυθπὶ βοουΐαβ οϑέ Βοἰ βϑοιδάϊιβ, [νέο Θομμηθη- 

ἔδηϑ : « Πιδοίοηοιη ΟΟαϊοῖβ βουναυϊ. Τη ου]οουΐον αὐϊάδιη, 
1ρ856 ΤΒογῖβ, ἱπομοδίαχη Ὑθγϑαμη δἰξ 6586 Ἰοηστμι, δάθ0 [υἱΐ 
ἶρβ86 σύντομος. Ῥατὶ δουϊηΐπθ ΠΟ ΡΥ Ἶ 15, απο ῬΙΠἀΔΡΌ μη 
νοοδηΐ, ΕΡίρτ. 1, 8ὅ : 

(δ τἰπιθὰν ἃ ἀὰ θαγαγάδρα 
ὕπ (οἱ υϑᾶρδ, 

Οὐδ πιδηθ 6 πη αἰβίϊψιο ἢ! ἃ 88 ἱγουνοὺ "τὶ 
Ὀ'ῥίγο ναναγά, 

Ῥγείγογαί Ποιηο 8, Αηΐ. ΤΟ ΠΏ Ϊ 8 : 

Μαιναὶβ βίησε ὧδ Ποβργόδιχ, 

Τὰ αἷδ ἄδη5 [65 ν6Γ8 88 Γ]41165 
Οὐ 16 [αἷ8 ἀ6 ἸΙοπβ85 τηδάνίβδηχ : 
Μαΐβ ἴοὶ, τι [8 ἀθ 085 ἀἰδι! 4168, 

Ροΐοραϊ χυϊάλιη ἃ Βἰνδγοϊ αυϊὰ (6 ἀϊβίϊοιμο βϑηξγοέ : 
« ΒΕΙαμ οϑί, ἱπψαϊξ, βοᾷ ρᾶι]ο Ἰομρίυβ» : ΟἾθδέ δίθη; 
μιαὶς ἐϊῃ ἃ (65 Ἰοπφιιθιγ5. Νοο ἱπορίθ Ποβίγεθιιβ ἈΠ νὰ5 
Οὐϊάϊαπι ργοϊχυιμ 6588. ἴῃ ἀηΐο0 Ὑθῦϑιι ἐπ Ἰοαυϊ : 

Ὁπιηιᾷ ροπίῃβ ογαηΐ ; ἀδογὰπέ συοη86 ᾿ἢογὰ ΡΟΠΪΐΟ : 

Ῥτϊα5. δηΐπὶ ΘΙ ΒΕ ΟΠ ΐατ 58 {18 Γα1586..» Φδο.08. ἴῃ ποίξ, 
μη58. οἰἰαΐί Βοίβϑδοι δὰ (Δ πῖδο}. ᾿. 185, 'ρ56 φιοααθ αἰ8- 
ΕΠΡΊΙΘΙΒ. ... ὑπ᾽ ἐυο(. Δολιχός, οὐ Βαραυαίαξαν εἴ, οἴ ἀραη- 
ἄδτο ὑπ᾽ ἐμοί 5ἰρῃ}ιοοίαν ἃ τπαοῦίαο, {απηὶ ᾿ρ86 ᾿ΔΡῚ5 ΟΠ] 
παᾶο ποιπίῃὸ τότ ἱπαϊορί. 

ΘΟΌΧΙΥΠΙ. Το : εἰς Πραταλίδαν Κρῆτα τὸν Λυχά 
στιον. « Νοϊηθη Πραταλίδας [εἰ φαΐ σΘοΥΓαρίαπι 6586 ρυξαγοῖ. 
1] υτῖᾶ : ἃ Πρᾶτος Θηΐπὶ γ6} Πρῶτος, ΟἸ 115 ΠΟΙ Πΐδ. ΘΧΘΙΏΡ]ἃ 
οχϑίδηϊ, τϑοίθ ἰουπιᾶυὶ ροίαϊξ Πράταλος, π ἃ Σῖμος (ὈΓΠΩἃ - 
ἰὰν Σίμαλος. » Μοϊποϊι. ν. 129. -- Ι μνῆμα λυχάστωι Οοᾶ., 
οἷν. ϑα]πηὰ5. Ογοίδο ὈΓῸ5. δὶ Λύχαστος. --- 2 λινοστασίης 
Οοᾶ., ἐουν. Βιύιποι. -- 38 χοροιτυπίης Οο., ΘοΥΥ. ΜοΙποκ. 
Τὴ Οοάϊοθ γϑυβιβ ροβί χθόνιοι ἀΘβἰηϊ ; ΦΔΟΟ 511 ΒαρΡΡΙ μη θη- 
απ γοοορὶζ Βοΐβ8.: Βυαηοκίι5 χθονίῳ Μίνωϊ πάρεδρον. Μοὶ- 
ποκῖιβ : « ΜΙποριη 81 τηϑιουαυϊί ροοία, δα Ρδ.}]0 ΡΓῸ- 
ΒΔ] 15. οοπ] Ἰοἰ8 : χθόνιοι θεοὶ, εὖ παρὰ Μίνῳ τοῦτον Εἴο. 
Μαρὶβ ἰδιηθι μον οΐ χθόνιοι θεοὶ, εὖ γε Θαλήτᾳ τοῦτον 
Κρηταιεῖ Κρῆτα παρῳχίσατε. ΤΗδοίαμπη ΟΥοίθηβθι ροθίξῃν 
ΒΘΙΩΟ ἱσηῃογαΐ. » 

ΟΌΧΙΙΧ. πῃ Οοαΐοα οομ το οὰπὶ ρυοραρηΐθ Θρίργιω- 
τιδΐθ, « οἵ δγδηΐ βᾶπὰ ἀμ θῖθ ἴῃ δοάθμι Ἰἰαρίθ Βθρυ] γα]! 
βουρία, » Ἠδοῖον. 1, Ῥ. 101. Βο)αηχὶς 58] 88. -- 1 γοϑί 
πραταλίδα (510) ΙΔοιηὰ 65 ἴῃ Οοαϊοθ, 564 ἴῃ τηϑγρ, βουϊρίανα : 
γρ. πραταλίτα παιδίον. Ὅσα προτερήματα εἶχεν ἐκ φύσεως. 
ὕμᾶο Βιαποκίι5 παιδεῖον. « ΟἸδπ ὙΘΓΔΤ 6588. ΘΟ ΠΟ Ποτη 
6Χ Οτγοίθηβίυμν πη Υ  θῈ15 ᾿η {6} σ᾽ τα, ρα ατι08 ΜΙΠΟΒ, ἵνα 
μὴ πολυτεχνῶσι, τὴν πρὸς τοὺς ἄῤῥενος ἐποίησεν ὁμιλίαν, 

βοουπάσμῃ Αὐἰβίοί. οὶ. 1, 8, ὃ 4. Βοβίογαΐθϑ ἃρ. Αἴδιϑη. 
ΧΠΙ, Ρ. 5801, Ε : Κρῆτες ἐν ταῖς παρατάξεσι τοὺς χαλλί- 
στους τῶν πολιτῶν χοσμήσαντες, διὰ τούτων θύουσι τῷ Ἔρωτι. 
11άθ πὶ φαδηΐαπι δα] ἑαίοηὶ οἱ υθηδίϊοηϊ {γ]αθνϊηΐ,, οοηϑίαί 
ΟΧ Αὐἰϑίοχθῃο ἰδ. ῥ. 630, Β : ὀρχησταὶ οἱ Κρῆτες ... χαὶ 
χυνηγετιχοὶ, διὸ καὶ ποδώχεις, οἱ δἰία πᾶ. » ΧαΟ. --- 4 ἄρχε 
Οσοά., οοτν. Βεαποκ. 

ΟὈΙ.. Το : εἰς Φιλαινίδα τὴν Σαμίαν, οὐ τὴν ἑταίραν ᾿ 
᾿Ἐλεφαντίνης. «10 ἀδ ἰαπηοϑᾶ 118 Ρ. ΝΠ] ἰ46 ἃσίίον. Οοηΐ. 
6Ρ. 345 (οὅ αὐ ἰὶ δηποίδηξυτ). » Β. Ἠδγαμῃ Ἰορ αν ἴῃ 
Οὐοάϊοο ροβί 6ρ. 343, υνῇῖ᾽ νἱάθ. --- 1 μνῆμα Ὠΐς Οοά., βυρε- 
ΤΊΟΓΟ Ἰοῦο μνᾶμα. --- 3. Τἰπηθί Π6 568 ΔΥοΓβΘίΌΥ ὙΥἱδίου οἱ 
ἰπίδιηθιν. ---- 3. Προσάντη δυΐ ῥΓῸ ἐναντία ἀϊοίππι δυΐ ἐυγρία 
δἰ οὐϊοβα Θχρ!ϊοαπάσχῃ οὰπὶ Φδοοθβὶο. Ηδιυιὰ υϑυ 8: Π}}}} ἁγία 
Βηποκίαβ. (ἸοοῸ κυρτὰ οἰΐ., Ρ. 384) : « Προσάντη ἔργα δὰ 

ἈΝΤΗΟΙΠΘΟΙΑ ΡΑΠΑΤΙΝΑ 

Ἰδιιὰθ5. ῬΒΠηἰαὶ ἃ Ροϊνοναΐθ (ἰγοηο 6) {θα 8. τοίδγοπάδ. 
ϑαῃΐ : ᾿ς δηΐπὶ ἔργα ἰδία ΗΘΓΟΙΠ 5 ἸΔΟΎ 5 ΘΠ ραγυ οτῖξ, 
Οοπῖ. ΟἸομηθηβ Αἰοχ. Ργοΐγ. Ρ. 83 Ροίΐξ., αὶ Ογέθοοβ ΓΘΡΓΘ- 
Βρηαὶε ἴΐὰ : φυλάττετε δ᾽ ἔτι μᾶλλον ἀντιχείμενα, ὥσπερ ἀμέλε’ 
τῶν θεῶν ὑμῶν τὰς εἰκόνας στήλας ἀναισχυντίας χαθιερώ- 
σαντες οἴχοι, ἐπ᾽ ἴσης ἐγγραφόμενοι τὰ Φιλαινίδος σχήματα, 
ὡς τὰ Ἡραχλέους ἀθλήματα. » --- ὅ φιλ᾽ αἰδήμων Οοά. αἴτο- 
πὰ Ἰο00. --- 6 λαμνραν Βιρονροβίίο ἡ Οοᾶ. ποὺ Ἰοοθο, λαμυ- 
ρὴν ΒΌργᾶ. « Τὰ οϑὶ βίόλον ἀναιδείας μεστήν, })ΌῸ 6 ϑιιη)ν 
ἐἰδυιιηι, ἴῃ {πο ἐστρίαπι τογυχη βοϊθηξία, ἱστορία, ἰνδάϊ- 
ἴυν..» Χας. --- 7 χυγρὰ Οοᾶ. υἵτοααδ Ἰοοο ; λυγρὰν ψυΐθο, 
οογτοχὶξ Μοίποι. Ρ. 84. --- 8 χληδόν᾽ Οοᾶ. ῥγίοῦθ Ἰοοο. 
« Ἀπωσαμένης οὔπὶ τἀμά οοἰωτοῖ. Ρ]αἴαγοι. Αρορ μι. 
Ρ. 241, Ο, ορίβέοϊδμη Πιδοοηΐϊοαπι γοίουξ ἔδ]θ πὶ : χαχά τοι 
φάμα χαχχέχνται " ἢ ταύταν ἀπώθευ, ἢ μὴ ἔσο. » Ψα6.. 

ΟΠ. 1,οπητηᾶ : εἰς Σάωνα τὸν Ἀιχάνθιον.--- 1 τῇδε (ὰ. οἵ 
ῬΊαη.: ον. Βοίβ8. δὲ Ἡρφοκοὺ, 1, Ρ. 159. Ῥοίμαθ Οοᾶ. ὁ 
ἀκάνθ., τορϑίιο υίίουϊο. Μδοραοηϊς αν 05 Ἄχανθος. « Βαη- 
οἰτι5 γοσδίον ΒΟΙηπιι8, υϊᾶ ΡΙΟΓ ΠῚ μηδ 65 β8Π0{ἰ δα ηξ. ΒΘΠ6 
ὁοιηρᾶγΐ ἈΌ ΠΏ ΚΘη. Θρίϑν. ΑρΡροηᾶ, 230 -: 

Καὶ λέγε Πωπιλίην εὕδειν, ἄνερ᾽ οὐ θεμιτὸν γὰρ 
θνήσχειν τοὺς ἀγαθοὺς, ἀλλ᾽ ὕπνον ἡδὺν ἔχειν.» 

ας. --- ἃ θνήσχειν ΡΊδη., 780. οἵ Μείποῖι., αἱ Τῆδε 56  γὰἃ- 
γογαμ. 

ΟΌΙ1]. Τιοιημηᾶ : εἰς Εὔδουλον. -- 1 μνήμονες ΟΔΒΔΌΡΟΠαΒ:; 
μνήμης Οοά. ατοίι5 Ἰοσοθαΐ : 

Μνῆμα τόδ᾽ Εὐδούλοιο σαόφρονος, ὦ παριόντες. 
Πίνωμεν, είς, 

Ουοᾶ δουίο ἀἰοίυτι. Μοϊποκίιβ ασάι6 οομθεοναΐ δὲ γθοίο 
αἰχὶξ (ρ. 126) ρεβίανο Οδϑδιθομπίδηο. [ἢ ΔΕ 8. ΡΟϑα Πηι15.. 
Ὁπρουιβ. Βοίΐγ. ν. 39, μνῆμ᾽ ἴστ᾽ Εὐδ. Τη Οοᾶ. ωὡἷ ( ὧι νοὶ 
ὧτ) ΡΓῸ ὦ, υἱ 6ρ. 441. ἐ 

ΟΌΠ1Π]|. 1ιοιη πᾶ : εἰς Νιχοτέλην παῖδα Φιλίππου. -- 1 δω- 
δεχέτη ΡΊδη. 1,οσοθδέιν δωδεχέτην ἰδηαυδπι οχ Οοάϊοα, ἴῃ 
40 ν Βιρδῦροβίζαμῃ ᾿ογῶ τ. Θυοα δωδεχένη 6556 οἵ πῖς οἵ 
6Ρ. 467, 3, ἃσπονθγιπί Ἡθοκουιβ Ρ. 253, οἱ ἴῃ (ΔἸ πηδοῖιο 
Μοϊποιῖιιβ, φαθη γ. Ρ. 139. 564. Αραὰ δυπάθπι ὃχ Βγυη- 
οκίδπα τοιηδηβὶί ἀνέθηχε, οοὔδχ υΐογα6 ἀπέθ. --- 3 τὴν 
πολιῆς ΒΟΔΙΙΘΟΓ, 

ΟΌΙΙ͂Υ. Τοηπλᾶ : εἰς ᾿Ερασίξεινον [516] τὸν πότην. 5δῖπ6 
Ῥορίῳ ποιηῖπθ μαροῦ Αἰμοηδοιβ Χ, Ρ. 436, Ὁ. --- 2 ᾧχετ᾽ 
ἑλοῦσα ὙΔΙΟΚΟμδΙία5. 1 αἰγοααθ ργορυίδιη οἵ πδξ νγη υἱπὶ 
Ἰοουξομΐβ ρ᾽ᾶπο ῃθρ]θοίδηι 6556 ὀσγορίο ἀἰβραίΐαί Μαείποὶς, 
(411. ν. 284. 564. ὙΓΎΡΣΣ Τα 

ΟΡΠΥ͂. 1ιθμημηἃ : εἰς Μαρωνίδα τὴν μέθυσον. Πἔοταπ Ἰοσ ον 
ἴῃ τηᾶγρ. Οοαϊοὶβ δηΐθ δρίρν. 357. 1 ξαί8 ὁϑί Αππραίον 
514... ΒΌρΡΓὰ 6. 358. -- 1. « Πίθων σποδὸς, 4118 ΠΟη ὁᾶἃ- 
Ἰοθ8, 564 ἰοΐοβ. ὁΔ08. βἰοοδθαΐ. Ηΐπὸ βυμηρβὶξ πε ραίον 
5ιά., : 

Βαχχύλις ἡ Βάχχου χυλίχων σποδός, 

ὙΙ, 6ρ. 291..» Χ7α6. --- 3 γνωστὴ ΡΙᾶη., φιοᾶ πρβοῖο ἃπ. 
ΡΓρίογοπάσμ. Νοΐδ ἔδπιὰ Αἰ(οογυτῃ οδοιπι, γῇ Κωλιάδε 
Ποίΐογαμι. --- ἃ ὑπέρ γε τέχνων Οοά. Ἰιῖο, 568 τοοίθ ΔΙἔθγο 
Ἰοοο, υἱ ΡΊδη. --- 5 οὐκ ἀνδρός ΡΙΔῃ., ΘΧ ατἃ λέλοιπεν, 
Οοᾶοχ ἔλειπεν υἰτοαα Ἰο00. 

ΟΡΙ,ΥΙ. 1Θπηπ]ᾶ : εἰς Σιληνίδα (510) τροφὸν Ἱέρωνας τὴ 



μέθυσον. « ἴῃ Ἰοτητηδίθ δηποίδἑ οηβ 9 σοθβίδηοθ ΠοΙηθη 
 Δεωνίδου νἱἀθίιν 6886 ἸΔρϑ1:5 σδίδπηΐ, φαοα δἰ γιπάγομν, 

᾿ πὶ Ραυϊββθηΐιβ ἰδοογοῖ. ΑΡοσταρη πηι ΑΓ. δ 8}1} Πρτὶ Διοσ- 

ΓΟ ΥἹ, 293,1. -- 3,4 νεοθλιδὲς ἠδ᾽ ἀπὸ λη.οὔ πῶμα χύχλωι 

Τί. Ὀιυθἰἐδθαπι ρυϊτησπι «αοα πγϊηΐτπδ εἴλεν ΑΠΊρο 15, αἵ- 

: ἀρύσαι νάματος ἡδὺ πόμα, οἴ 5Ξοαυθηίϊ σϑῦβι, ἔχαμεν 
χέρι 8}} ΤΩΔ ΠῚ 5ἰηἰδίγα 48 86 Γυ]οϊοθαΐ ἴῃ τηᾶῦ- 

᾿ Βἷπὸ ἰογου]αγῖβ, ἀθχίγαμη γθίγα!ιθπβ οπιιβίδμι. Βοὶβ8. ἀθᾶο- 
᾿ Γαΐ 7Δοο 5ιϊ μηθηαίϊοποιη ἱπ Ποϊθοία ρ. 444 ρτγοϊαΐδηι : 

λαθριδίη Βάχχοιο νεοθλιδὲς ἢ) 9᾽ ἀπὸ ληνοῦ 
πῶμα χλωπεύειν, πλησαμένη χύλιχα, 

᾿ς ἴῃ αυΐϊθυ5 ἦλθ᾽ 6ὁβὲ Ποίβκὶ! ; ἀ6 οοίογὶβ 7146. : « ΠοΙδυΐηιβ 
ΒΥ} Δ θ8ηι χυ, {πεθ, γοοο χλωπεύειν ἀἰδοογρία δ οογτιρία, ἃ 

 Ἠδγαγίο δϑάϊ ροΐυϊξ, χλω ἂδ χύχλῳ Ξαρογοββα ὀχἰβεπηδπίθ. 
᾿ς --οθῦϑ. Μδπεα [αἸ!οπέθ, ἴπ Ἰδοῖπι ργεεῖρ δία οβέ οἵ ἰἀτηαύυδτη 
 γϑἝιβία πᾶν 8 τίγηοβα ἵπ ροπίο ΞῈ θη δγβα. » 766. --- 6 ὡς 
᾿ ναῦς ὕπ. σεά., φυοᾶ οοτγξἕαξϊπι οοττοχουιπε Ῥάββονυ., Μοίποκ. 

ἴῃ Ουτίβ εὐ. δὰ Οοῖη. Ρ' 18 εἰ Ἐνϊδἀθιηδηηιβ 6 τηρᾷ. 
50}}. ροηξ. Ρ. 328: Πἀοιησαθ ἤἥηθ ργθοθάθηξβ σογβιιβ γραῦς 

οὙγε παλαιή, αυοα 146. τγοοξββίπια τορυαϊαν τ, ̓έθη θοκο- 
᾿ς ΤΌ, αυϊὼς ναῦς ὑδθρύχιος γε] ἐμδύθιος ᾿πιϑογαΐ. Βοί ἶιι5 ναῦς 
᾿ ᾧἄυὺύποθρ. Σωρόν, Ἰᾷ 68 οἴνου ζωροῦ. --- 7. Σῆμο. « 7ο᾽απᾶ 

ΘΟΙΩΓΩΘΠΟΥΔΕΟ τη οπυτηδηΐὶ, ἴῃ δας ργωβογίίη τὸ, απ 5|- 
βοϊεδηίίυβ φαϊὰ γοαυΐγογο υἱά θέαν, οοτημπηουϊέ ΕἸΘ βἰδαϊατ 
π πῶμα οοντίσογοξ. ΟὈξίαγ ἔδιηθη υἱάδίυν αυοα τηθᾶο 
Υ. ἡ πῶμα ἀϊνότγβα 68ξ 5ἰσηϊποδίϊοπο ροβίξατη. » Χ66. Θυὶ 
ῬτῸ λάϊνον 5εἰΐ6. ἰοπέαθαί λήνιον, αἰτηϊπαξίνιιη ΠΟΠααΠὶ 
4}}0ἰ τϑρϑγΐατη. ΡΊδουϊξ ἰατηεη πῶμα ΗδοκοΓο : « Π8Π 86]6- 
εἴϊναπι λάϊνον, Ρἴδπθα τ γείτονα, ποη οὔτ πῶμχ, αυοᾶ 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΨΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. τῷ 

ὥλεσε γὰρ πολλοὺς καὶ γαστέρι χεῖρας ξύγχεν, 

ὉΒῚ χεῖρας ἐτῆχεν ΒΟΥ θΘη απ δβέ. » το 4 ἰηξοῦ γρῆῦς εἴ 
μαστῶν ΒΌΡΓΔ βεγρίμπι ὡς, 4ιοα οἰἴδην ἴῃ βου βϑχαϊξωγ, 
ὕπάδ6 ΦἈΘΟ 55 οοηἸδοῖξ ἣ γρῆυς τὰς μαστῶν ὡς ἀπέχει 
χάριτας, « 5ἰοαξ ἰηΐτα 6ρ. 468, 6 : αἵ αἴ, τὰς μαστῶν ψευ- 
δομένας χάριτας, 4ιοα δχ (ΔἸ ΠἸΔΟΙΐ ορίρτ. δχργδβαπη. »» 

ΟΡΠΙΧ. ΓΘ πη : εἰς Κρηθίδα τὴν Σαμίαν τὴν πολύμνθον. 
χαὶ παίστριαν. --- (. « Πολύμυθον ποη νἱἀοΐαν ἀϊσξατη ἰπ 

 ΥΠΟΡΘΓΔ ΙΟΠΘπΙ, πῸῃ πιᾶσί5 ΤαδπῚ λαλίη ἈΡραπά. 6ρ. 2310, 
,, 3, ε λαλίον στόματος Υ, 6ρ. 171. Υἱά. ΒαΒηκοη. δὰ Ηδγ- 

ΠΥ ὑυδεχ, πυρὰ Ν μνάλτν ἤδεκο.! τηρϑβἰδηδοί. 78, μ. 297.» ας. --- 3 δίζονται ΡΊΔη.; σαμέην, 5ι.- 
ΡδΡΡροϑίίο ὠ, Οοἀ.: Σαμίων ΡΊαη. --- 3. ἡδίσταν οἱ ἀεὶ λάλον 

ἊΝ τ " τι τ το ποδεα  τοὰ . θεῖ, οοῦτ. Μείπδκ. --- 4. Τη πάσαις τηοτῖίο οὔομα!ξ Μοῖπο- 
Ἐ Ροΐθ ς- ἀρύσαι ᾽ ᾽ 

᾿ 6δὲ ἀπίεψμαηι ὁγῈ ᾿αυγίγεί, αἱ ἂρ. Ληγίοῃ ΙΧ, ρ. 313, ὙΘΥΒῸΒ ρᾶγία αἰχὶ πάντεσσ᾽ ἁνδάνει. » 
Κκίιβ, 4 πδ}}ξ πάντεσσ᾽, « υὐ ΤΗΘορηΐβ. ΕἸ. 26 ἴῃ δαοπε 

ΟΌΠΧ. Τιϑμηπηᾶ : εἰς Μίκυλόν (5,ς, οἔ ἃ δογγδείογο Μείχ.) 
τινα πένητα μετὰ ἀπραγμοσύνης βιώσαντα. --- 2 ἀδιχέων 
τ} Μοίηθι. Ποῖηάθ συϑγᾶπι αἰβεϊποίοποῖη ργωϊνογαηΐ 

: Ογοξίαβ δὲ Ὑ ΔΙ οκθη. δὰ ΤΊθοον. Αἄοη. Ρ.. 360. ΜΆ]6 Ἰοροθα-- 
᾿ [ᾺΓ οὐδένα, γαῖα φίλη, Μικύλος" εἴ τι εἴα. --- 3 μείχυλος (οἅ., 
᾿ Μίχυλος ΡΙδη., σΟΥΥ. 786. --- 4 μήτ᾽ ἀγανοὶ Θχϊ πη Μοϊποκίι, 
᾿ 568 ἴῃ Ὀϊδίγ. ἢ. 279 510 ἐπέχει : « Μὲ ἱπέορταΐα ἰγδαϊ 

Ῥγοχίτηθ δ  θΕ}5 ἀρροβιἑαπι, 564 οὕτη τύμδον ᾿πησοπάτ πηι, Ὁ 
υἱ 6Ρ. 701, 4 : λάϊνον .;. τόνδ᾽ ἀνέτεινε τάφον᾽ οἵ 6Ρ. 649, 
2 : τάφῳ τῷδ᾽ ἐπὶ μαρμαρίνῳ. Εογία556 ἴδτηδη ργερβίδί : ἐπὶ 
τύμδῳ ... λαΐνῳ ... γείτονι. » Ἀρραγοξ νἱξξιι μη ἴη6556 ἴῃ υοθθ 
λάϊνον, οἵ. τασαϊτὶ 5υθβίδηζίνι πη τηᾶϑο., οχ αυο0 ρΡοπᾶραΐ 
γείτονα. ὙΘΓΌΤΩ ἴῃ 8. ΟἸηΠ 15 ἰογίδββο ἀθίοχιε αγῆδᾶ- 
ΠΌϊη ΔΟΌΤΊΘΗ, οὐ 8 υἱτὶ Ερέσίοϊα ογἠ ἴσα σα αοά. ΗδΥ- 
φιαππιιηι (Ῥείγοροι! 1841), δὶ Πος Θρίσγατήτηα ἰγδοΐαυϊ 
Ρ. 11, ποὺ ᾿ἰΐοση υἱ ΗδοκοΓ5. ἐσ Υ 6. ΘΑΓΘΙΏΠ8. --- 8 θη - 
λοπέδ. Οοά. 

ΟΌΕΥΠΙ. Τιϑμηπηᾶ : εἰς Αἰσσχρήν (510) τινα γυναῖχα οὕτω 
χαλουμένην, τὴν Μίχκου τροφόν. --- 1. « Αρορτ. ΡᾶΓ. αἰ- 
σχρὴν, φυοᾶ ἴογϑαη ὙΘΓΌΠΙ : ΠΤ ἴῃ ΠΟΙΗΪΠ 5 ΡΓΟΡΙῚΒ 
δοοθηΐαβ 5806 ΔρρδὶἸδϊγογυτη το ποίαν. » Βοΐδδ. « Τῃ 
γογθὶβ ἀγαθὸν γάλα, ἱ. 6. ϑοπαηι ποτ θΉὶ, Ξἰσ.] ΓΘτὴ 
αᾳυδηάδιη οἰοσαηέϊαπη φυφγορθαΐ Βοηξ οῖι5., οἱ ἤάθιι ἀθπο- 
Βαβαί Βοϊβκῖιβ, οουτίσθηβ ἀγαθὸς Γαλάταισιν ἐν ἐσθλοῖς. 
(Νιτηΐγυτη Οοᾶσδχ παισὶν ἐν.) ΜΙΒῚ ἴῃ τιϑηΐθιῃ γεπὶθρδΐ ἀγαθὴν 
γάλα. θεὰ υὑπίοθ υϑιτη ΒΟΠ οἷ πᾶσιν ἐν ἐσθλοῖς, 
οπιηῖθιι3 οορὶϊ οἱ ἰαν 5.» Ἠφο 446. Θυΐϊδι5 δάάϊξ 
Μείπε. : « Βιγν ον ΘΔ τδοἤ5 μαστὸν αἰχὶξ Η. ἰπ (ον. 
96 : χὠ μαστὸς τὸν ἔπωνε, ἀδ παίΐτίοα οὐπ85 ἰᾶς Βἰθογαΐ 
Ρυδγ. Νβο ἀἰββδίγω!θ ἱποουίὶ ροθίς αἀἰοΐαπι Οὔθατα βόσχει 
ἃΡ. Ηδβυϑι., ἀδ. σαρτῖβ Ἰδοΐαπεϊθιβ. 5ίμη δ ̓ΐοπη γαστὴρ ἀ6 
Νοτοπἰ5 τηϑίγα ἀἰοΐαγη ἴῃ ΟΥδς. 510}}}. Υ, 144 : 

βουρίαγοθ ἀπ᾽ ἔδἔϊοπθι τηἱ πε τηονορθδξ φαοα ποΐξατῃ ἱΠυ8 
δὲΐ {ἰδὲ ἰουΐδ, ἴῃ 40 ἔδγγα ργοργίο βθπβὰ οδρίξαν, ἃ ροοΐα 
ἴα ἀυδουγραΐστη υἱάθθαμη, αὐ ἴῃ Βοαα πη θ5 ἱπίογῖβ ας 
δοσθηβθδίυν. ἀδοθάοθαΐ φυοὰ δαϊδοϊ στὴ χοῦφος ἀθ αἱ 5 
ῬΓΟΡΙΕΠ5 ἀϊσέιπι το πουαμῃ δοοϊἀοθαΐ. Νοὸπ ἱπηροᾶϊο ἔδ- 
τῆθ ἢ 4υογηΐηι5 ἄλλοι βογυθέαν, 56 τὰ ροθίδπι ᾿πβέο πορ]]- 
δϑηξπ8 Ἰοσαξαπη 6556 ἰαΐθδιηῖν. » 

ΟΡΠΧΙ. Γοπηπ)ᾶ : εἰς Αἰσιγένην τινὰ εὐτελῶς βιώσαντα. 
-- 2. « 501] 6 πηηῖ5 4ὰς ἀδίαπος 5. δοοϊαπηαῦὶ βο]θέ ΤὈγηυ]ὰ 
Βιος ἴοοὺ δἰ ἴα υἶγο ργοθο δ, αἱ υἱάθέιγ, βίγοθηϊο : Πᾶτὴ 
ἱπογίοϑ βυηξ ροημάίθγα ἰοΥγα. Μὶπαβ ρἰδοοθῖ φαοα ποππα}}} 
μος ἀιδεέϊοιοη 46 Βοπηῖπθ ρᾶγγῶ βίαίαγο δὲ στδοῖ!ϊ δοοῖ- 
Ρίυπξ, υἱ ΜΑγΕ 4} 15 ἴῃ γϑυβῖθι5 4π05 1,6ϑβίησίι8 ὁχ Μο]θα- 
ΒΓῸ ΘΧΡΓΘΒΒΟΒ 6556 Θχἰβεπηαθαΐ, ἀδ ΡῈ 6} Υ, ὁρ. 84,9 - 

ΜΟΙ μ66 τρί οἴϑρο8 ἴοσαΐ οββα, πεὸ ΠῚ, 
ΤεΡΓᾶ, δΥΑΥΪ5 [ὉΘΓΪ5 : ΠΟ ἤαϊξ {Π|4 {}], 

ΙΓ ον ἴῃ ΑΠΕΠΟΙ. 1,δέϊηα ΓΝ, 6Ρ. 246 :. 

ΤΟΥΓΔΩΕΘ, 4125 πηδίον ἤππῸ δβζ {Π0Ὶ, 51} [αν οὐῸ ; 
ΝΑΠΊΖΕΘ ΘΓΑΥ 5 ΠᾺΠ} νἱΐα ἔμ ἔ ραογὶ, ν 

“ας. Ψεταμη γοοδθ]ὰἃ οὐ βαρὺν εἰς σὲ ἱπϑρί οἰ Θηΐο5 5: ση-- 
σατῖ, “Ἐ5Ισθηθ πὶ ΠΟῊ [556 Δσυοοάτη δαΐ ΓὈΒΒΌΓγοι, ἔδο 6 
ΠΟ ΡΟΓΒΌΔαΘΠηι5. , 

ΟΡΙΧΗ. 1Τογηπηᾶ : εἰς σατύραν ἢ ἀγχίτοχον ἐν 'Γύρῳ τε- 
λεύσαντα (516). ΤΠέογαπη βογρίστη ἰηΐγα ροϑβέ δρίρυ. 728,. 
ααπῃ Ἰοιητηδία : εἰς ἀγχίτοχον σατύραν. ζήτει. 5ῖπη6 δυείο- 
Υἱβ ΠΟΙΉΪΠ6 ἴῃ Ρ]δη. Οτοΐ5 Πμη816 αὐ) Ή1. --- 1 ἀγχίτοχον 
ΗΡγὶ, σον. ΦΆΟΟΒ5., ῬΡΓΟΡΟΠΘΠ5 οἰϊδη) ἀρτιτόχον, 60]]. 6Ρ. 
729. Ὀεϊπάθ λάδε ΗΘΟΚΟΓαβ, ἀυοα υδ᾽ξαΐππη, 564 6556 
Ροΐεογαΐ οὔγ δΙέθγαπη ροθίδ τηϑ] πουῖξ, δα Πότηθυῖοα Κήρ με. 
λάχε γεινόμενόν περ ΤΟΘΡΙΕΙΘΠ5. --- 2 χρύψε Οοᾶ. αἰΐοτο 
ἸΙοοο, δῖος ἔχρυφε, δ} ἃ ἃ ξοΥτθοΐογα ᾿ἰΐογα ἔ. 

ΟΌΠΧΙΠΠ. Ποτηπιᾶ : εἰς τὰς Ἀριστοδίχου θυγατέρας ἐν. 
ταῖς ὠδῖσι τελευτησάσας. ἘΠῚ 1ηΠ {10 ΠΟΥ͂ Ρᾶσίηξο : ὅτι αἱ. 
τέσσαρες θυγατέρες ᾿Αγιστοδίχου δυστοχήσασαι ἀπέθανον. Σ- 
1, 2 αὐυδίεογ" αὐτὰ Οοά, οἵ ΡΙδη., οΟΥΤ. Βιθποκ. 1πηᾶρίπο5 
αυδίξιον πη] ΘΓ ἴῃ {|}0 Εἶρρο Θχργθ5588 {556 δχ βεϊπ)α.. 
- 4 ἐπὶ τούτω: (οά, 
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ΟΡΙΧΙΥ͂. 1Θμηπ)ᾶ : εἰς ̓ Αρετιμίαν (510) τὴν Κνιδίαν μετὰ 
πὸ τεχεῖν τελευτήσασαν. Ῥαΐγίεθ τπιοηΐο ὁχ 864. 6ρ. ἀμποία, 
-- 1 ἀρετιμίας ἐξ ἐχάτοιο Οοά., 568 τροίο ΡΊδη. ---- 2 θεμέ- 
γὴν ΒρΡΟΓΡοβιίο α Οοάᾶ.; ἠϊόνι ΡΊδη. --- 3 νέω (σά. ΒΌΡΟΙ- 
Ροϑβίίο ον ( νέον, φυοᾶ τοοορὶξ Βοί 8). --- 4. Νοίῃτα οϑέ 
Οπίαϊοβ [886 Πουίθηβοβ. « Ὁἱ ἴο Απέραΐον τη] ] ΓῸ 5 
Οηἰάϊα5. Ατοίθηίδαϊ ἴῃ ΟΥοο οὈυΐδιη υϑηϊθηΐοβ ἢπρὶξ, βὶς 
ϑίαί 5 τϑίογος ἢογοίααβ ῬΥ ΒΟ}, 811ν. Ὑ, 1, 253 
8644. » ὕῶς. --- ὅ ῥαίνουσα ΝΥ ἀκοἤοΙ!άυβ, ΗδΟΚΘγὰΒ (1, 
Ρ». 99 οἱ 217) οἵ Βοίβίυβ. Πιοροθδίαυν ξαίνονσα, 510 ἀθίδη- 
81} ἃ Φδοοβῖ0 : « Ξαίνειν παρειὰς ῬγΟΡΥΐΘ ἀἰουπίαν αὶ 
πηραΐθ8 σοπὰ5 γαἀαηΐ ; ἢἴ6 σοηογ δ! ουὶ βρη! Π οδίοΠ 6. 80- 
αἰρίτατ, αὐ ἂρ. ΕὈτΡ. ΤΥΟ. 5609 : δαχρύοις χαταξανθεῖσα, 
«ποὰ Ιἄθ μη ῬΓΟΓΒῸΒ βἰσηϊῇοαΐ 80 δαχρύοις ἐχτήχειν χρόα 
Ηδρ]οη. 1435. » --- 6 ἐξεῖπες φεῦ ἀν. ΡΊδη. --- 7 ὠδίνουσα φί- 
λαι Οοἄ.;: ὠδίνασα φίλον ῬΊΔη. 

ΟΡΌΙΧΥ. Ποὴᾶ : Ἡραχλήτου εἰς τὸν αὐτὴν γυναῖχα 
᾿ρετιμίαν. ἴῃ ΡΙδη. Ἡραχλείδον, υἱὐ ἄσοθιι8 1118. Ἰοοὶβ 
Ὅοάοχ. ἘΠ Ηδγδο 6. Βἰπορθηϑὶ αἰ ρη  ββιμηπὶ Θϑὲ ΟΔΥΤΏΘΗ, 
Ἠροκοῦαβ, (αὶ οἰἄθι οἷρρὸ ἴῃ Ἰαΐθγθ δ᾽ ἴθ γῸ ἱποίβαυστη ρὰ- 
ἰαραΐ (1, Ρ. 99 οἵ 175), ποιηθῃ βου ρδὶὶ Ἡογαοϊ, Οδ]- 
Ἰδοῦ Φαυδ]θη ἱπίθ θη. Ῥοδΐία 86 δᾶ ατρίθηγδαΐβ 
ΟἸΡΡαΠι δοοθᾶθγο δ᾽ 8486 ἐπιγραφὴν Ιοσογο Πηρίξ. --- 1 μετ- 
ὠπῳ ΡΪδη. --- 2 σεύονται οἱ ἡμιθανεῖς Ρ]Δη. Πη8]6. --- 
4 λευρὰ Οοά., οἴ ἴῃ τηδῖα.: γρ. λευρὰ ἢ ἄλλως πως λευχά. 
Ετίαπι ἰῃ τθᾶγ.  Θοἢ. λευχά ποίαίαγ, «ποὰ ΡΟΙ 86. 6ϑΐ 
ῬΓΟΒΔΒΙ βϑί πηι : λυγρὰ ΡΊΔη. 1ῃ πὸ Οοᾶ. οἱ ΡΊ]Δη. φατί 
τινος, ΟΟΥΥ, ΤΟΙ 8, --- δ ἀρετιμίας Οοᾷ. --- 8 ἕν δ᾽ “Δ 0008. 
ἴῃ Ῥαϊαΐ., δ᾽ θυ βουυδη8 ἴῃ Ὠοϊδοῖι μ᾿. 293. « Θὺο ἴη0- 
πρηΐαγ Ἰδοίογϑϑ ΔΓ τα δχ ᾿π δ ΕΠ} 118 ΤΠ ΘΠ ἀδοθϑβῖββ6. » 
ἩΘοϊι. 

ΟΌΠΧΥΙ. Τιϑμημηᾶ : εἰς ᾿Αντιχλῆν, υἱὸν χήρας μονογενῆ, 
ὀχτωχαιδεχέτην τελευτήσαντα. « ΜαίγῖΒ 46 Γ6 1] 46. ἢ] ϊὸ 
Ἰτητηδίατα τηοτΐθ υἱΐα δτορίο. ψοῦὶ δἰΐδοίαβ Ῥ] θη 
ὉΔΙΊΘη. » “ζ66. --- 3 ὀχτὼ χαὶ δεχέτης ὃς ἀπώλετο Οοά., 
β6ἃ τοοΐθ ΡΊδῃ. --- ὅ βαίνειν ΡΊδη. --- 7 μεμαραμμένε 
οοΥγσοπάσμι ρΡυΐαΐ Ηθοκοι., υὐ ϑαρτὰ 6Ρ. 286, 1. 
8 ζωῆς μ᾽ ἔχ χε (αι ᾿ἰογ δἰγαιηθηΐο ἱπάποίῳ οἵ με 
ΒΌΡΟ ΒΟ Ρίαπι) χομησάμενος Οοά., ΘΟΥΙ, ϑΔἰτηδϑῖ 8 : ζωὴν 
εὖγε χομισσάμενος Ρ]Δη. 93400008. οοηἸϊοϊοθαΐ οἵ ζωῆς κἀμὲ 
χομισσ., ῬΓΘΡΟΒΙΠΟΠ6 Ομ 588, 0011. Μαί. ατ. ὃ 331, α.Ψ 
« ΟΒδουυ δίϊοπα δυΐθηι αἰσηιπὶ φασα τηδΐου νοΐ Μογοα- 
ΤΊ Ψυχοπόμπον οἰοίατη ἃ ΠΕϊ ρἱοίαία γϑααϊν(. » ὕάς. 

ΟΡΠΧΥΊΠΙ. Του μμᾶ : εἰς ᾿Αρτεμίδωρον δωδεχέτην τελευτή- 
σαντα. --- 1 σήματι μήτηρ Ρ]Δι). --- 2 δωδεχέτη ΡΊΔη., Οο- 
“«ἀοχ διιΐθμη βαρ υβουρίο ν, ἰὰ 6ϑί δωδεχένη, 46 4υὺ δάϊηο- 
ἡ ΗΘΟΚοΡ, Ρ. 258; υἱᾶβ δᾶ θρ. 4583, 1. Ρίδη. γοάουσα. 
- 8 πόνος ἐς στονόεν πῦρ ἨΦΟΚΟΓΙΒ ; πόνος εἰς πόνον πῦρ 
Οοᾶοχ; πόνος εἰς πόνον εἰς πῦρ ΡΊδη. ἙἀοθαΐαΓ ὁχ οοπ]θ- 
οἴανὰ ΒΟ Δ] σου οἱ δηΐου! πόνος ἐς σποδὸν, ἐς πῦρ. 9800}08. 
ἴῃ ποίζ. πη88. ΘΟΠ] οί οἴδιη ἐς κόνιν, ἐς π. Ηυς 
Βοΐ58. τοί «παρᾶ νούβεὶ 8 ἴῃ Οοα. δαἀβουρίαμ : θρῆνος 
τῆς μητρός. --- ὥλετο Παμμένεος Ραμα. ΗΘΟΚΘΙΙΒ οοΥῖριί 
παμμελέου, προρβϑιίδίο. π}1ἃ. « Ῥαΐν δ ἴῃ ἰηΒ Πα 6 Π 0 ΡῬιΘΙῸ 
Θὰ 4αοα ᾿ποδλϑϑαμῃ {ποῦ ΐ ἱπηρθηβᾶ, {Ὑ185{185 γοοδίαν οἵ τηϊ- 
568.» Ψαο. (σᾶ. γεινομένον. --- ὃ ὥλετο ἀποθινὰ Οοᾶ.; ὥλετ᾽ 
ἀπειθής μοι ΡΊδη.; ὥλετή θ᾽ ἁ ποθινὰ ΤΔοοθδία8, 564 ὁ0η- 
Ἰαποθοηθηι ΗἩΘΟΚΟΙῚΒ γοοΐθ Δ] σαί ἢ οατῃ ῬίοοοΙο ἀραϊ πηι 
χἀ. ἘΟΓΠΔΠ ποθεινός ΒΌρΡΓὰ Υἱαϊ πηι ΘΡ. 403, 1. « Ἄχαμ- 
πτὸν ὨΐῸ ΠΟῚ γυ]ραν} 5 σηἱ Πολ ΠΟ η6 δοοϊρίοπάστη δβέ, αἰιἃ 
«ἰπγιην οἵ ἡ Ποαὶδέϊθηι νιοΐδξ, 5θα ἀ6 Ἰοοο ἀϊοϊξαγ, 

τμᾶδ ποβδηΐ γραϊγα ἀπ θηυ δ 1, 

αἰιοίδ. πιθίδρμογα ἃ}0 δαιῖβ Ομ γΒΟΥ 8 αἱ ἴῃ ἢπ6 Θαν Ια]: 
αἰοαηίαν χάμπτεσθαι, οἱ δυνίσα Θαο5. οἰγοᾶ τηθίδιῃ ἤ6- 

ἈΝΤΗΘΠΘΘΜΕῈ ΡΑΤΑΤΙΝᾺ 

οἴθηϑ χάμπτειν. » 766. ---  ἐφηδείην θεῖ, ον. ΒΡΌΠΟΚ.: ᾿: 
θὼν ΡΊδη. --- 8. 51. Οδίυ!!ιβ : ηεμεζιην οἰπιθυ θην, ορ. ΟἿ. 

ΟΡΠΧΥΠΠ. Τιϑμιηᾶ : εἰς Χαρίξενον ὀχτὼ χαὶ δέχα ἐτῶν 
τελευτήσαντα. 1 Ρ]Δη. δ5[ ἄδηλον. --- 2 ὀχτωχαιδεχέτην, 
ἐστόλισε ΡΙαη. ἘΡΒΘΡΟΥΏΠῚ σοβίδηιθη ΘΒ] ΠΥ. --- ἅ οἷ- 
μωγῇ Οοᾶ. (ᾳυοᾶ 5εγνδΐ Βοΐβ88..), δἔ ἴῃ πο ἰάθῃι ἠχθοφό- 
ρευν βαρογβουρίο ον. ῬΊδη. ἀχθοφόρενν. --- ὅ ἐλφίφονμρνας 
γυναῖχες ΡΊΔη. --- ὃ. « 5ῖς. Ἰορσαβίᾶ, Π]Ϊο5 οοπδρί δία ἰῃ. 
ἰογίβοΐοβ, ἐθρήνει τὸν πολὺν μαστῶν πόνον, ΕΓ. Ῥέαν. 
1443,» Ψ7α(. --- 8 σπεῖρα γονὰς Οοὰ.; Σπειρογόνας Ρ]δη., 
(πδβὶ ΠΟΙΏΘ ἢ ΡΓΟΡΓα ἢ τηδίγὶ8 ΟΠ χοπὶ (6 ἃ 
τοῖο), βϑηΐθηξα ἀρβυγάδ, «υοά τη} 8 ἀοουΐϊξ Οτεο 5 
Ρ. 140-144, Ἰοοιπι οστορῖο βδηδίαμῃι βο ΘΧρ] Δ η8 : « ηγν6- 
Βἰξαν ἴῃ Ῥάγοδβ, 4 Ζαῦτη ᾿ρβ υἱγρίηθϑ δίμξ οἵ βίθυ!θβ, 
ΘΙΏΠΘΙῚ 50}0)0}18 ΔΙΠΟΥΘ ΠῚ ἀδροβαθγίηξ, πιδίθγηϊ ἈΠΊΟΓΙΒ 56 η81ι 
Ομ ἀοβεϊξαΐεθ. 1πᾶ6 δηΐπι σορϑίξ ἐγ οἰ αΐθηι ἴαΐ!, 48 
Ρᾶγθη ριον] ργυηδίαγο δε ρ  απίαγ. {ἃ θάνατος ἄστοργος 
οβί ἴῃ 6ρ. ᾿υϑοπίαδο ΑἸοχ. ἰμίγα 662, 4. ὅδη Μοῖρα χαχοπάρ- 
θενος ἀἰοἰ ΟΣ ἀαδπι υἱγρὶπἰία8 ἱγηγηϊζθιη δὲ ογαάθίθμ ἴδοϊξ, 
εἴ οοπίτα Πίδηδ, πότνα γυναιχῶν, ΤΟΙ γαίυγ ἴῃ 
6Ρ. Απέραίγ! 514, ΥἹ, δρ. 287, 1.» 568 τροϊϊυ8 χαχοπάρ- 
θενον ὅ80. δοοὶρὶ γιαϊαγη οἱ μογηἱοϊοδαηι υἱγσίπιθηι, « αἱ 
Ὧραι βιηΐ γλυχυπάρθενοι, ἀτῖσος, οἰάδτη ΜοΙθᾶρτο ΕΧ, 6ρ. 
17.» -α 9 ὁμίλησας (510) ποθεῖν (516, ΒΌΡΘΓΡΟΒΙίΟ ἃ ὁοοΥ- 
Γροΐυ ἐ, ποθέειν) Οοὰ., οοΥγ, ϑδ!πηδβ. Αθϑϑέ Βοὺ ἀϊδβιϊ- 
οἴοη ἃ Ρ]Δημθ8. ---- 10 τοῖς δ᾽ ἁγνῶς Οοᾷ., σον, Οτοἤιι8, 
ΡΙΟΡΠθ5 ἨΘΟΚΘΓΟ 1, Ρ. 122 οἵ Ρίθοοϊο Ρ. 32. Νϑάι8 
ῬΙΌΓΒΌΒ. ΠΟΟΘΒΒΔΓΪ ΠῚ υἱ τοῖς τηυξοίαγ. ϑϑηΐθηΐί : « 78Π| 
ἀρβἰἀθνίπη οϑέ ϑοαυδ!ιι8., Ἰαοέιι8 Ρδυθη θ8,, οἵ φυΐθιι8. 
ἰσηοΐιι5 ογδΐ, βὶ φαΐ δυάίππξ, μηϊβογαίο, » 780. οοπ͵δοογαΐ 
τοῖς δ᾽ ἄλλως πενθομένοις ὲ ΒΟΐ88. δὰ ΡΕΙΠοβίγ. Ηθγ. Ρ. 565, 
ἁπλῶς πευθ., ἴῃ ποίϊβ. τη88. Θχθιρ! τὴ δ ἀθι5 « Ρ] αΐδνοιὶ 
ΑἸοχ, 6. 50 : οὕτω μὲν ἁπλῶς πυθομένοις. » 

ΟΌΙΧΙΧ. Τιϑιημᾶ : εἰς Εὔδουλον, υἱὸν ᾿Αθηναγόρον. --- 
1 εὔθουλον δ᾽ ἐτέχνωσεν Οοά., οοΥν, 786., Β6ἃ “ιξΟΓΘΗΒ : 
«ἈΠ ΟΔΥΤΪ ἰδ ἰη ἔλππὴ ΡΘΟΥΝ ἢ» --- 2 ΒΓΘΥΘ ἐν ππὶ βρη -. 
οαἴων ; δι θίσα απ δαΐθη εὐλογία, φορὰ ἀ6 ασιπαϊΐα ἴπ- 
ΠῚ Ροΐοβϑί. Αἰ ποπαρογὰβ τηθίου ρϑυβίτ σία 80 Αἰη- 
μλΐαηο ΧΙΎ, 6. 180. ᾿ 

ΟΌΠΧΧ. Το : εἰς Φίλαυλον, υἱὸν Εὐχρατίδον, ἐν παι- 
δείᾳ ζήσαντα. Απίϊραίΐγο ἰμβου ἰΓυ ἴῃ ΡΙδηυᾶθᾶ. 
1 εἰπὸν ΡΊΔη.;: αἰΐθγαμη τοί Οοᾶ. --- 2. ΜυΠΠ δ ὙΘΓβι}5 
ἴῃ Οσά. 5ἷ0 βουὶρέυβ : ταῖς (ἃ ὀογγδοίογα δχδγδἔαμ, ἀοπᾶθ 
Ῥαηοίβ βυθποίαϊαμι) εὐχρατίδεω ( οἵ ἰπέον υϑυβαβ ἃ οοΥ- 
Τροίοο καὶ δἀϊδοίαμη ) ποδαπὸς δ᾽ εὔχεα. [πὶ ΤΔΓΡ.: γρ. παῖς 
εὐχρατίδεω. ΡΊΔη. γογβιιὴ Βα ἀπθία ἀθ οοπ͵θοίαγὰ ἱτη- 
ΡΙΘΒ : 

Εὐχρατίδεω. --- Ποδαπὸς δ᾽ εὔχε᾽ ἔμεν ; --- Θριασεύς. 

Νιπεγαμη ἄθηΐ Αἰτοἱ ρύορο ΕἸΘιιβίη. -- 8 ΠῚ τὸν ἀρότρου 
ῬΓΦΘΡΟΒΙ ΕΟ ἀβϑαμηθηᾶαᾶ ὁχ βθαυθηΐθα5. --- 6 αὐτοθελεῖ 
Οοά., οἵ οὔμπὶ ῬΊδη. χείνων. Ουοα ἐχείνων 786. ΤΟΥΤῚ 
ῬΟβ886. Ρυΐαθαΐ « δα φϑθθθυτηα ἢΠ|ὰ Βοογα 5. Ροσιἃ », 
γῈ}, αὐ Μδη80, « δά ποίἃ Ροου]ὰ ἰβίογιση Ρ ἈΠ Οβορμο- 
σὴ 4υἱ ΖΘηΟπὶ5 ἀοριηαίΐᾶ δὲ ΘΧΘΠΊρΡ ΠῚ 864. 6 θ8}- 
{ιν. » Ροβίθα ὑϑύστω, αὐ ΠΟΡΪ8 ἀυοαὰθ υἱάθίαν, ἃθα 
{οεςῖς Κείων τοβεξαθηβ. Νά νόμος ἐστὶ Κείων᾽ οἱ πάνυ 
παρ᾽ αὐτοῖς γεγηραχότες... πίνουσι κώνειον, ὅταν αὑτοῖς συν- 
εἰδῶσιν ὅτι πρὸς τὰ ἔργα τὰ τῇ πατρίδι λυσιτελοῦντα ἄχρη- 
στοί εἰσιν, “Ἐ]ΐΔη. γὰγ, Η. Π1]|, 37, Ρυώίου Βίγαθοπθη Χ, 

.Ρ. 745, Α,, εὐ ϑίορ. ΒγΖ. ἴῃ ̓ Ιουλίς, Μοπᾶπαᾶνὶ ἐθβ πο ηΐο 
: 1.808. Ἠδϑιί ἰδηθη Βοΐββ. : « ΝΟ] αἱ πιυΐδγα χείνων. ΝἝΠη 

51 σδοστπὶ ἰηδίξα [5 Ἰοϊξαγη {αϊξ ΒΘ ηθ 5 δροΐο Ὑθη6 0 ̓ 
νἰΐαπὶ ἢηΐγο (νἱὰ6 Μοίποι. δὰ Μοηδηᾶνγ. Ρ. 2337), ποὸη 
ἀθθαϊ ἰμίθυ]οοαίον ἱπέθιγοσαγα ἣ πρέσθυς ; Της6]Π|5ὸ κεί-. 



ων, 4υοᾶ δὲ δυδϑὶέ 7140 0}}8., ἀδ᾽ βοι!ρίο ἴῃ} οΟ] ατη6}1ὰ Ρὸ- 
οὐϊο. » Θιυδπι σοι ]δοΐιγαπη γὙϑίθγομη 980 51} ΟΥτ8 
ϑυθγίβογαί (Ρ. 137) : « Ῥοου]απι ἴῃ οἶρρο ΘΧργθβϑιιηι ρο- 
ἰυ8 Βοπιΐηοπι υἱποϊοπέαμι ἱπαϊοαθᾶξ, υἱ 6χ 8}115 ἰμβουί ρεῖο- 
ΙΒ ΠΟΥΪΤι5, 4π|ᾶπ εἰοιία οοπίροίαμη : πἰδὶ ϑἰησο]ατὶ 

' δυΐ ἱπβουρέϊοπο οἰσαΐ 586 Ροουϊαμη ργοᾶθθδί. » 
..- 

Π ΟΡΙΧΧΙ. Πμϑιημὴᾶἃ : εἷς Κλεόμόροτον τὸν ᾿Αμπραχιώτην. 
Ἠδθοηΐ ϑοχίυβ Ετηρίγ. Ααν. βγδιηπιδί. ὃ 48, Ρ. 226 (609 
ΒΘΚΚ.), ΑἸηπηοηΐαβ ἱπ ΡΟΓΡ ΤΙ Ιβαρόροη, 0 Πο!δίθβ Ὀΐο- 
ὨΥβιῖ ΤῊΓ. Ρ: 795 Απροᾶ, ΒΟκΚ., τιθιιογαΐ Οἴοογο Ταβο. , 
34, ἰρβδπι τηυ]έο Ῥ]ΌΓΟΒ. --- 1 ὠμόραχιωτας Οοά, 5ι- 

δἰίουσυμη ΡΙδη.;: Ἀμπραχ. ΑΠΙΠΊΟΙΙ., ϑοχί.; 
μόρακ. ϑοχίϊ ΕΠ τὶ 411} οἵ β0 0]. --- 2 ἥγατ᾽ Οοά. Βαρου- 

Ῥοϑίίο δἕθτο λ ; ἥλλατ᾽ Θοχίϊ ΠῸγῚ ποηηα}}}. --- 3 ἄξιον οὔτι 
παθὼν 50}0].: διενέτου τέλος ϑοχί., τηᾶ]δ : ἢ τὸ πλάτωνος 
Οοὰ,, « ἴη 00 βυρδυάίοηα πὶ ἄλλο. » ΄7ασ. Ουὐἱϊ βογγαΐ 
δὰπὶ Βοῖβ5. ϑ6 Ρ᾽απυᾶ. οἔ οθίθγοβ 56ο. Ἱ 5ΌΠΉΠ8. ΘῸΠῚ 
᾿Βιαπολίο οἵ Μοϊηοκῖο. --- 4 ἐν τῶι Οοᾶ., οοἰονὶ τϑεΐο. 
᾿ ̓Ἀναλεξάμενος, φιιὲ ἰϑρογαί ; οοηΐ. δᾶ ΧΙ, 6Ρ. 354.» Β. 

ΟΌΓΧΧΊΙΙ. ΓΠϑιμηα. εἰς τὸν βίον χαὶ τὴν εὐτέλειαν τῶν 
πραγμάτων χαὶ τὸ ὀλιγοχρόνιον. Ζήτει, διὰ τὰ σφάλματα. Τῃ 
ΟΡΊαῃ. εϑί ἄδηλον. Μαηϊ(δβίο δϑί οδυγῆθη προτρεπτιχόν, 568 
τηοπυτηδηΐο βΘρΌΪΟΓΙ ἱποίϑυπη 6586 Ροΐογαξ, ἀθίυποίὶ, 
[ογίαβϑθ ῬἢΠΟβορΐ, ποιηΐηθ οἵ οἱοσίο ἴῃ υυ]σανὶβ {{{ 0] 
᾿χῃοᾶσπι 500] ρ15 δπΐθ οαγτηθη. Οοηΐ, δὰ νυ. 6. --- 2. Ιη εἰς 
ἀΐδην ἱπορίϊ αυϊᾶ ἱποββο Ραΐαραΐ Μοίποι. Ρ. 128, « χυο 
Βυπηδπᾶ υἱἕα ἴῃ ἱτητηθηβοιη οχίθηαὶ αἰσογοίαγ », 568 εἰν 
ἀΐδηῃ,, ἀαοᾶ 5ου δ, Πποη σΟΠΊΠΠΟα6 5815 γΟϑΡοπάθγ6 ργθθοθ- 
ἀδητρι5 (ΔΟἾ16 οι. Νοάττη ον: ἩδΟκογαΒ 1, Ρ. 95, 
οΟἸ]αΐο ἀϊοίο 5: τ Π]Πΐπηο Βἰπηοηἰ δ, ἔνάσμη. 47 : πολλὸς γὰρ 
ἄμμιν εἰς τὸ τεθνάναι χρόνος, ζῶμεν δ᾽ ἀριθμῷ παῦρα 
χαχῶς ἔτεα. --- 3 ἢ ὅσσον ὅσσον (Ὀἀ.; ἢ τόσον ὅσσον οαἀᾶ. 
ΠΟΠΠΌΪ 6 Ρ]ΔΠ. --- ἅ στιγμὴς (516) ἤ (Βυρογροβίίο εἰ) τι 
Οοά. « Ηδο ῥγουθυθ 418. Ἰοου 018 βρθοΐθμι Παθοηΐ. 851- 
τηο ἶ658 ἂρ. ΡΙαἴλτοι. Μοῦ. Ρ. 111, Ὁ : τὰ γὰρ χίλια χαὶ 
τὰ μύρια ἔτη στιγμή τις ἐστὶν ἀόριστος, μᾶλλον δὲ μόριόν 
τι βραχύτατον στιγμῆς. ΠὈ᾿ θη Ρ. 117, Ε : χαὶ ὁ μαχρότα- 
τος βίος ὀλίγος ἐστὶ χαὶ στιγμαῖος πρὸς τὸν ἄπειρον αἰῶνα. 
Ουάτο «υϊ 4|105. υἱὐ Ὑἱΐδο νου ρα θιι5 {γυδηπίυν, δάπιο- 
πρηΐ, στιγμὴ, ἱπσαϊαπξ, χρόνου πᾶς ὃ βίος ἐστίν, 1". Ρ. 13, 
Β. » ͵7}ας. --- 6. Ροβί Βυπο Ὑϑυβυμῃ ἰη ΟὈαΐοθ ΒαὈΘη ΌΓ, 
βραΐίο τοῖο, ἀπο υθυββ, οδῃ θ}] δ] αυΐάθπι : Χειμέριον... 
(60. "472)., οὕχτῃ Ἰοιημηδία : τοῦ αὐτοῦ Λεωνίδα εἰς Φεί- 
δωνα τὸν Κρίτου. [πη ἱπιὰ Δυΐθῃηη ρΡᾶρίηα ΟΥΤῚ βῖσηο δᾶ 
ψΟΥΓΘΌΤΩ ὃ τοιηϊ ἰθηΐθ ἤδοὸ δα Π ΠΉ}" : ὑπέρθα τοὺς δύο 
στίχους χαὶ τότε σύναψον τοὺς λοιποὺς στίχους τοῦ ἐπιγράμ- 
ματος" , 

ἐχ τοίης, ὥνθρωπε, ἀπηχριδωμένοι ὀστῶν. 

Ιη Ρ]δητπιᾶθα ἰος αἰβίϊο οι υθυβαϊ 6 Βυ ] υηριίαν οἵ ἤποπι 
ἴδοῖϊξ ορ συ διηπηδέϊβ ἢ ῬΓΟΥΘα8 ἀρδαηξ βϑααθηΐξ. ἨΘΟΚΘΙΒ 
Ῥοογηδίϊοι [816 δχ δ ΐ 4816 Ἰοσίξαν ἴῃ Ραμ θ8, « ρᾶγ- 
16} ἃΓδθ᾽ ΒΌΡΘΥΪΟΥΘΙΝ » ΟΟΟΌΡΑ586. γί, ΤΟΙ ΦῸΟΒ. ΥΘΡῸ 
ἄδοθιη ὙΘΥβ18 « ἴπ ἱπέθυογα δ᾽ υϑάθυηῃ ᾿δΐθγ 5. Ῥαγίθ δηδοὶυ- 
ῬΒΟ 50 θβουρίοβ » ἔπῖββθ, τὖ] ἑοΐαπν ΡΗΪἀΟΗΪ5. ΤηΘΠΊΟΥ Ὁ ῦ 
ἀοαϊοεδίαπη [πογῖξ. ὙΘΓΌΤΩ ΔρΡροϑυΐβ56 50 ΠΟ, αὐ ἀρρᾶγοδί 
μιῶδο ΠΌΠΟ τηοάο ΘΟΒ ΓΟΙῸ : 

μιχρή σευ ζωὴ τεθλιμμένη " οὐδὲ γὰρ αὐτὴ 
ἡδεῖ᾽, ἀλλ᾽ ἐχθροῦ στυγνοτέρη θανάτου. 

Χειμέριον ζωὴν ὑπαλεύεο, νεῖο δ᾽ ἐς ὅρμον, 
ὡς χἠγὼ Φείδων ὁ Κρίτον εἰς ἀΐδην. 

Ψοῖβα 7 πονὰ ρᾶρὶπα Οοαϊοὶβ ἱποὶριὶξ,, ἱπ ου] α5. ΤηδΥ σ᾽η6 
δι ρΟΓΙΟΓ ἰΐζθγιιὴ τποποίαν : ἔτι ἔστι τὸ ἐπίγραμμα μετὰ 

ΙΝ ΔΑΡΌΤ ΝΕ ΑΝΝΟΤΆΤΙΟ. 

.} 

λπϑ 

τοῦ ὄπισθεν. 51 γογοΥὰ δϑί ΟΔΥΠΊΘ) ὈΠΌΠῚ, ἀδϑιξ ποη- 
ἢ8}}ὰ ἱπίον ὑθύβα8. 6 οἱ 7. Οδίδυ απ ΠῸῚ οδάθ πὶ θ]ΔΠ6 ΤῸ 
ρίξαν ἴῃ υἴγααθ Ῥαγέα σδυτηΐηἶβ. ἴπὴ0 ἔννοια 58{18 ἀἴνοῦβα 
οβΐ. Ηοο ἀυθ αν πο ΡΟΒ586 υἱάθἔιν", ἀθοθηὶ υϑύβιιβ (7 
16} ΔηΔΡΊΎΡΠΟ [ἶ586 Βα βοτρίοβ, αυοὰ Ηδοκοτα5 δηϊπηδά- 
γοΡάϊ : « ὙΦΡΡΙΒ ἐχ τοίης οἱ ἴδ᾽ ὡς γοϑρίοἰξαν δὰ ἢραγατη 
8666 Ε! ΠΌΤΏΔΠΪ β88ΧῸ ἃ Γδ6 ΞΘΡΌΠΟΓΔΙΪ5 ᾿πϑο]ρίδμη., φιϑπη ἴῃ 
ΠΊΟΠΌΤΉΘη 8. ΒΘΡΎΔΙΪ8 ΓΆΓῸ ΟΟΟΌΓΓΘΓΘ τη πὺξ ΥΥ ΘΙΟΚΟΓῸΒ 
5.05. ρ. 99. ν --- 7 ὥνθρωποι ΗδΙΙΏΔΠΠΙ5; ὥνθρωπε 
Οοά.; ὀστέων ΗδΟκ. « ϑοααθηΐαβ ὙΘΥβ8 βδ[18 ουϑουτὶ. 
γογθὰ ἰρϑᾶ ΠῸη γἂὶάθ υἱάθηΐηνῦ ἀδργαναία, 868 ἴογίαββο 
ἀφία ορογὰ ἴπ οὰμῃ πηοάυτη οοτηροβίία βαηΐ, αὖ ἸΘΟίΟΓΘ ΠῚ 
Ἰυα!Π οηΐαν, ἴογθ οὐ νου 4008 δχοϊίαξ βοχίμβ ΕΤΏρ. 
Αἀν. σγάπηη. 1, 13, 8 3816, Ρ. 287, υδὲὶ ἘΔΡγΙοἶπ5. {Γαβίγα 
οαὶξ Ἰηἰουργοΐθιη. » 7.6. Βοἰβθοπδάϊιβ : « ΒΟΙΙΦΟΒ Ὑ ΓΒ 5... 
Φδοοθϑῖ8 ΡΓῸ ᾿υ8ὰ ἐρηϊστηδίϊοο Βαρθυϊξ. Τιϑοΐοῦ αυϊάδτη 
υἱἀθέιυν τηθηΐθηη υθυβαθυτη αἰνίη886  4πππὶ δἀβογ ρβίβϑοῖ 
ἸΙγαγῖα8 Οοάϊοῖθ : ζήτει τὸν νοῦν τοῦ ἐπιγράμματος, ὅτι 
ἐσφαλμένον ἐστὶν, ἴρ86 ποία ϊατη δ πο ορροϑιι : ἐὰν ἔχῃς 
νοῦν, οὐχ ἔσφαλται, ἀλλὰ μᾶλλον πεφώτισται. [Μᾶπι8 68 
ἙΟΥΥΘοίοΥβ ἀΌΘΙΠ 5:906 τη ΠΟΥ 8. 1 564 ἱπίογργοίδίο- 
ΠΟΘΙ ΠΟΪ8 ἰην αϊξ. » Μοίποκίιβ : « ΒΘΙΙΦΟ5. ἄθοθπι γον - 
5.8. 4αυΐ Π60 ἰρβὶ θθπ6 οὕὐτὴ Ῥυϊου θα οοδαηξ, οἵ οχ 
αἰνουβὶβ σδΥ ηἾθ1185 ΘΟΠαΙ υἱάθηΐαν, 7846. Ἰυαϊδοδηάὶ 
Ἰοοΐογί5 οαυϑα οηΠΠδίοβ 6886 οχἰβίϊπηδί : υθῦθοῦ αὐ ἰα5ΐ8 
ἀθ οδυσδα; ποῦ ἀυθιίο ἀυΐπ βαρσδοίου ιι8 οοπίϊησαί αἴ 
οτηθηδίϊ5. ααϑ οογγαρία βυιηΐ οτηηΐα ἵπ οἴαγα 106 Ρο- 
ὨδηΐαΓ. » --- 8 ὑψοῦν τ᾽ ἠέρα κἀν νεφέλας ΗΘΓΠΊΔΠΠΙΙΒ (Ου}115 
ορηϑυγα Μοϊποκίδηϊ Ποϊθοῖβ 'ἴπ ΑΠΠη8]. ὙΠΟ). ἐσ ΥΓΙΠῚ6 
(ᾶΓ60), ΡΙΟθδηΐα Ηδροκογο:; ὕψος τ᾽ ἠέρα χαὶ νεφέλας Οοά.; 
ὑψοῦσθ᾽ ἠέρα χεῖς νεφέλας Μεΐποᾷ.; ὑθλεῖς ( σαγγ 5) ἠέρα καὶ 
νεφέλας ΦΔ0000)8. --- 9, 10 51. Οοἄ. Τιποθι ἔογίαββο δοοο- 
Ρ᾿βϑθηΐ ἃ}0 ΔΠΔΡΙΎΡΙΙΟ δῖ βαρεογοββαί. ϑοῖία ῬΡίοοοοβ ἀχέρ- 
χιστον λῶπος Εὐἔοπι ΘΟΥΡΟΥ5. Πυτηδηὶ ἱπίογργοίαίν. Ηθγ- 
μδηηΐᾶηδ ἴῃ Ηἷ8. ἀἰβΈ 1018. ἩΘΟΚΘΓΙΙΒ. « ῬΑΓΠῚ ῬΙΌΒΔΒΙ ἃ 
οἵ να]άθ πη ΐγα }}1ἃ.» Ἰπαϊοαΐ. --- 11, « Ψαλάθριον φυϊά 518 
ἱπί 6 ΠἸσϑέυν ἰογίαϑβο, δ ἀβ Ὑογϑτη ΓΑΙΓΟΠΟΠ ΠΟΙΉΪΠΪ5 
Ψαλάχανθα Θχρ]πάγοτγί. Ὑἱάθ Ἐτάστη. Οομηΐο. γο]. 1Π|, 
Ρ. 219. » Μοὶ. ῬΊοΘΟΙο5 υογεῖξ 16 ογάπο. ϑιτα ον Ηδο- 
ΚΘΟΙῸΒ : « Αἂ πυᾶδ ο588 Γοίδγοππτ ἀπεψιλωμένον, υξ 
Ψίλωμα 68 σΟΥ̓ΡΟΥῚ5 ῬΟΥ͂Σ Οιι7ι5 ργωΐοῦ οδϑα ηϊἠϊ γοῖὶ- 
φμηι. Οομ, Ἠδγοάοί. ΙΧ, 63. ὕὉπᾶθ ἤππο Ὑϑγβαπι μΓῸ- 
ὈΔ01} σοπ᾽ οΐαγα ΓΟβΕ ΠΘΓ6. ΡΟβ515 : 

οἷόν τε Ψιλώϑρῳ ἀπεψιλωμένον ὀστεῦν " 

εὖ οϑ88 ἀδηϊααΐα αἀἰοδηΐαν, βίοι! οαροΐ ρβ]οἴμνο Θρ!]ἃ- 
{μι}. » -- 12 πολλῶν Οοά., σον. Μοίποκ. οἵ Βοίῃϊι5: πολ- 
γὸν 786.; σχελετοῦ Οοᾶ., οοΥΓ. Μείη., ουΪ « ἀραχναίου 60Υ- 
γαρίαπῃ γἱἀ θέαν. » --- 18 ἢ οὖν ἐξ Οοά., ΘΟΥΡ. 780005. --- 
14. λιτῇ Οοα. ἃ μ᾽. Πι., λει ἃ ΘΟΙΓΘΟΐΟΙ. --- 15 αἰὲν τοῦτο 
νόῳ ΗδΘΓΠΊΔΠΠΠΒ : αἰὲν τούτον (5 ρογροβίίο ὠ, υἵ ΠοΙοῖ τού- 
των ) σωι: (σά. Βοξηα αἰὲν τούτου ἔσει μεμιν. --- 16 ζωῆς 
ἐξοίης ἡρμόνισας Οοά., ἐβγορίθ οοιϊγοεοίαμη ἃ Μοίμοκιο. ΝΟΣ 
τ ]6 Βοίθἶι85 : « ΤτΟΡὰβ Δ 115. (αἱ 56 οἴ 5. ΔΙ ΔΓ 18 ἤδίυ]δ5 
ΘΟΙΡΟΠΘΡδηΐ. » 

Ἐχ ἰδηΐδ αἰ Που]ξαΐπιπι ἀδηβιξαΐε Γοϑρίγαγ ΔΙ ΦῸΔη ΕΠ] υτὴ ἢ 
᾿ 8ηποη ᾿πγογὶξ Ἰθοίον 5" Απαϊδηΐ οἰοσαηΐθιη οὐ σατη Ρίο- 
᾿ ροΐοη 46 ποὺ ορῖρν. ἀἰββογοηΐθιη, ἢ. 33-7. ψόοπίααβ, ηϊο- 
᾿ γαζιδίο (6 ἴα ϑοπηθ ὁοοῖθ, ηἰαναϊέ ραβ πὸ πανί ορὶ- 
πο αἷὁ6 ἴα ρἠϊοβορ)ιῖε 8ρόοιϊαίἑυ6 6 5οῆὶ ἰ6η1}8: 
ἐόηιοΐη, σοἰἑα ὀρ φγαηι6 8ριγ {6116 φψιυὶἶ α σοΟηιροδ66 
ΠΟΉΐΥ6 ἴ65 αδίγοϊοσιιος, ΤΧ, 6ΘΡ. 80. ὅση 65}}71} εἰ6 εοἴ6 

᾿ ἐγ 6η1}6 ροιιυαϊ-ἶϊ [αϊγ 6 ογάσο ἃ ᾿δπαγηιοηῖθ οὐϊο5.6 
᾿ εἶο5 ρηιμαρφογιοϊθηδ, ατῷ οἰ γΓαυασφαηςος (6 ἴα }ῇῆ.}- 
οἶγιιθ, 6 ἴα ηιόϊθογοϊοσία 46 δοη ἰθηιρ8 ἢ ΝΟΉ, 86Ή.8 
ἀοιίδ; υοιυϊαηπέ ΡΥοιυθν ἴα σαρμὶό (65 εἤοϑβ65 μιιηϊαΐῖ- 
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μ65, ἐϊ εἰιοὶείγα μοι διέ ἃ 565 ἰγαὶ5 ἴα ἀοοία οᾶΡ416, 
ὁΟἨ 6 ἴ6 ἐῃ}6 ἰ6 ρίιι8 ασοοπιρὶὶ 6 ἐογριοῖν ἐηιριιὶδ- 
δαηί οἱ 5ἰθγῖϊο; ἰα φόῦυο δαϊγίψιο δ 1 ιοΐθη, 6 ὕγ 16 
)αηιαὶς αὐοοὸ ρίνι8 (6 ϑοημ θυ χα απ ἰ65 εἰἰαϊοσιιο5 
οἱ ἐϊ ἰουγηθ θη γἱαϊοιιϊο ἰ6 οἰνανϊαίαπίδηιο ρ)υἰ 050 }}ι}- 
γι. Ῥ᾽ αργὸβ 665 σοηδιἰογαΐἑοη.5, 76 ἰἰδ. 

Εἰτ᾽ οἴεις (Ὁ), ὥνθρωπ᾽, ἀπαχριδώσειν μένος ἄστρων 
ἁρμονίην 9᾽ ὕψος τ᾽ ἠέρα χαὶ νεφέλας ; 

Ῥοὖναρ ἴδ᾽ ὡς ἀχρεῖον " ἐπεὶ περὶ νήματος ἄχρον 
εὐλὴ ἀχέρχιστον λῶπος ἐφεζομένη. 

Οἷον τὸ Ψαλάθριον ἀπεψιλωμένον, οἷον 
πάλλο. ἀραχναίου στυγνότερον σχελέτου. 

Ἠοὺν ἐξ ἠοῦς ὅσσον σθένος ὦνερ ἐρευνῶν 
εἴης ἐν λιτῇ χεχλιμένος βιοτῇ. 

Αἰὲν τοὐμὸν σῷζε μεμνημένος, ἄχρις ὁμιλῇς 
ζωοῖς, ἐξ οἵης ἡρμάτισαι χαλάμης. 

«δέ τ 6 Μαίο5, ὁ ποηιηιθ, α΄ σοηπαΐίγ δ ἃ ᾿οπα 
« ἐϊηπιοῆςα 65 αδίγ65.,, ἰθιι" αὐ ἡιονιΐθ,, ἰδ" ᾿ιαἰιί δι", 
« οἱ ἰδ5 αἷγ8 οἱ ἰθ5 γυυνόθϑ ! Οιοῖ γόνυ ἰηδθηδό! Κοΐδ, αἷν 
« ΤΟΡΉ16 ἰθΘ ἰἕᾳ υἱδ (τιοῖ ἃ τηοΐ, απὸ ϑοιέ αν Π11), 16 
« 067" αἰἰαομ ἃ [ἰα ρδαι 1 ο6 υϑδοριοηΐ 556 ἵΡΑΥῪ ἴα 
« παίν6} 8αὴνδ ἴδ βϑοοιγβ εἰ ἰα παυθφίίο. Ου᾽ὶϊ οεὲ 

ἈΝΤΗΘΙΘΘΙ ΣῈ ΡΑΓΑΤΙΝΕ 

Ρυΐαΐ Ἐυδρογάτη ἀο)ιὲ ΟΡ Ϊ556., αὶ] ροβί αὶ ΤΠΟΠΌΙΙΘΩ - 
ἴω πὶ, ΠῸῚ ΡδΙίΈστο. Π6. ΘΧβΘ 0118. ἀρὶ τηδηϊ  βίμμη εβέ, 
4088 50}}}}8 ΒΟ θδίΓ ΡΘῚ ρουίαβ5 ἀΡΡῖ8, πο 86 ἰῃ 6} σ᾽ ας 
ἴῃ δρι μοίο εὐρείας «υϊὰ 51} ἱπορί!. --- 3 ἀφέστιον οοηΐ. Μοῖ- 
Π6Κ. Ρ. 145. « Ἑαγϑηΐ, ἰῃμαυί, οουγθοί οὶ βοααθηίία,, ἴθ 
4υΐθ8. 50 .}}8. Ῥδίθγπαση ἀοπηαπι ΠῸΠ ἰηΐγαββ αἰοϊΓ. 
ΝΙπγα ΠΣ 60. 86 οοηϊυϊογαΐ οὶ τηδυϊ8 οὐογαΐ, ἰθίαυθ. 
ῬΓῺ δηΐϊπηϊ ἀο]ογ οχϑίϊποία οβϑί.» ᾿Ἐφέστιον ἀασχη ροπάραὶ 
6Χ βοῶσα, ροθίδηι 6ΘΧ δηΐπιο οργοσίδο οΟηἠρῖ5 ἰοαυΐ δἴατ 
ἴυο, ουἱ Επᾶρογὰϑ ουδΐ οοϊηιθη, ἀοηνις οἵ γοϊαΐξ ἐφέστιος 
θεός, οὐὰβ οδἱέα ἀοπιιβ οΟΥΓΪ. --- 6 ὀλλυμένη τηδι 
Μείΐηοκ.; οὐλομένης ΒΟ. --- 8 μνᾶμα Οοά., οοΥΥ. Μεῖηοκ. 
« Δείῃ, υὐ ἃ τη} {18 οαἰοαίΐα οἱ ἐγοαυθηξεΐα, » 966. 

ΟΌΠΧΧΥΙ. ΤΠ πιὰ : εἰς Ἡλιοδώραν τὴν σύνευνον τοῦ 
αὐτοῦ Μελεάγρου ( ᾳυΐ εἴ ρΡοοίδ). « Επὶΐ Ηοϊοάογα Μὸ- 
Ἰοαστγὶ δπιϊοα, ΠΟῚ ἸΧΟΙ. » Β. ΕΓ νϑυβυὶ 7 δἀβουρίυμπι : 
θαυμαστὸν χαὶ πάθους μεστὸν ὅλον τὸ ἐπίγραμμα. --- 1 νέρ- 
θεν ὑπὸ χϑ. Ρίδη. ΕΥυϑίτα ΘΙ Πηαβῖ 8 : « Πορο ἩἩλιόδωρε, οἴ 
ΤΊΟΧ ΟΠ ηΐὰ [δι πἃ 1 πιάβουϊα γουΐα. ὙἹά, ααδὸ ποΐανὶ 
δἃ δίγδίοηϊβ 1Παιδιχὰ 6ρΡ. 20 (ΧΙ, 6Ρ. 198, Μοϊθασγὶ ἴῃ 
Ἠο]οάογαπι Ραθγπ). » -α, ἀΐδην ΡΊδη. Οοηί. Υ͂, 6ρ. 

106, 3. --τ ὁ νᾶμα πόθων ἃ}. ΒυποκΙ πὶ « φὰᾶ δαοίοναΐο 

« μογγίδι6 οο [ογὐάπο  εὀροιυ ὁ! Μοΐης ἱγθηϊιδίαηίο,. 
« φιοὶη,5 ηιϊδόγα 6 οοἱ ἴ ἀαηδ δα ἰοἰ 6] ἰ᾿ αταίσπέο αἰ65- ὦ 
« ϑθο!ιόθ (Ἰϊ{{γα]οιηθηΐ, ἴα φιοηιὶθ ειη6 αὐαϊφη 6). 

« Πογηήηιθ, φιιὶ οἰναφιιο οι αρρὶίψιια ἰοιίο5 [65 ΠΟΥ Θ5 
« ἃ ἰα γϑοϊιογοἶ6, ριιῖδ865-{π|ι φοὐιί6)" ἰ6 γδροϑβ ατ, δοίη 
« αἰτῶ υἱό βδἰηιρίο οἱ [γιισαῖο! Ποίϊοη ἰοιι)οῖν}5 Ἠϊ6 5 
Ξ ραγοῖο5, 8δαῃ5 ουἱδίϊο), απ χιιδ ἔνι δοῦαΣ ραγηιὶ ἴ65 

υἱυαηῖδ, φινθ ἐλ τ α8 ῬΟΊ' ἰδοὶ σι ἐδ ἰα ραϊζί6. Ά 

ἈΟΡΙΧΧΙΙ. Ποιηπῖὰ : εἰς Φείδωνα τὸν Κρίτου. Θοηῇ. 
Βιργὰ δα νυ. ὃ. ἴῃ Ρ]απιιᾶθο δρὶργδιηγηδίθ,, Ο0 γόθῖὴ ζωήν 
Τη040 ῥγϑοθαθηΐθηι, 980 0}008. 80. 6 θαΐ χειμερίην τε ζ ἅ- 
λὴν ὑπαλεύεο, οἷο. : 

ΟΌΓΠΧΧΠΙ. ΤιΘη)τηὰ : εἰς Δαμῷ χαὶ Μάθυμναν ἑαυτὰς ἐχ- 
κρεμασάσας, ἤγουν αὐθεντίᾳ χρησαμένας. --- 1 ἴῃ ἢπθ ἥρα 
Οοά.; ἥρω Ἠοίδκίιβ,. τοοθρίαπι ἃ ὕ86. ἰῃ οᾷ. υ]{. οἵ ἃ 
Βοῖβ8. « 56 γτοοίθ αἰοὶ ( ἀἰβραϊαξς Ἠδθοκθυι5) ἀθ ᾿οτηΐπο 
4«υἱ Τυϊοίογϊοα οὐρα ΓΔΟΟΝ ΘΟ] ΘΌ ΔΒ ΒΌΤΏΠΊΟ δηΐτηὶ ἃ1-- 
ἀογδ ἰδυΐυν, ὁ ἐν τριετηρίσιν ἥρως, Θαυϊᾷθπη πὸὰ οὐοάο. 
ΒΟΡΙΒΘη ἀπ τὸν ἐν τριετηρίσιν ὥραις, εἰ βαηΐ Καρνειάδες 
ὧραι ἃΡ. (Δ|ΠΠπῆ8 0. Η. ΑΡ. 86, Διονυσιάδες ἃρ. δἰιηοηϊ- 
ἄθῃῃ Αηΐῃ. ΧΙΠ, 6Ρ. 28, 1, Ζανὸς ἃρ. Ρἰπά. Ι5{}Ἰπ}. 11, 
283: ΟἸγΡ. ΙΥ̓͂, 1, οἴο. Ῥοββὶβ οἰϊδπι τριετηρίσιν ἱραῖς, 
ἀυμὰπὶ αἱ τριετηρίδες ΦυΟαα6 ἀἰοδίαν σγῶθοθ. » --- 3. 5ἷὸ 
Οοά. Βευποκίαβ εὔφρονα Λυσσάταν, 4υἱ ΡΓῸ τογ οοπῇ- 
ἀδηίίυϑ : « Λυσσάτας ΠΟΙΠΊΘΙ ΡΓΟΡΓαΓΏ οδὲ υἱνγὶ, αυὶ 
Δ Π]οδ ἐϊ886 νἱἀθίυν ; Ἰυ51} ροϑίδ ἰἢ ορροβί(ἰοπθ θρὶ ποεὶ 
εὔφρων Οἴχπὶ ΠΟΙηΪΠ6 Λυσσάτας. » --- ἅ χερσὶ δὲ διούχου; 
Οοάθχ, ον. Τουρίυθ, ροβί Ἀθιβκιυπὶ «αὶ δερειούχους. 
ϑΔΙΠ 5115 χείρεσι γ6] χερσὶν δειραγχεῖς. 

ὌΡΙΠΧΧΙΨ. 1ιοπιπὰ : εἰς Νίκανδρον (Νικάνδρου Βοί58.) 
τινὸς τέχνα ὁμοῦ θανόντα. --- 2 Αὐσιδίχας Οοά., {τα Ρ6Γ- 
τη} [Ἰ0}6. 

ΟΌΙΠΧΧΥ. ΠιΘΙημηᾶ : εἰς Εὐχγόραν υἱὸν Ἡγεμάχου, νυμ- 
φίον Σκυλλίδος, --- 1 πολυπένθερον Οοά. 1 οροθαίυν πολυπέν- 
θυμὸν 80 Βοίβμίο ροβίζυμπι. 56 τϑοίς Ἠθοκϑιιβ ορβογναΐ 
πένθιμος Ῥ]ΘΓΙΤ 6. δοίίνο ἀἰοὶ, ἐμθ)ι5, δαΐξ βἰσηϊ ἤοᾶγο 
ἐγ ἰδ, ζυρυιδγὶς ; αἀὰο ἀπείογα ποιηϊηαἰίν απη ἀδαϊπημ8. --- 
2. ΑΙ ἀρθη5. ΠΔΡΙοἸαίο οϑὲ ἀν᾽ Εὐροίας... πύλας, 
ὉΓΡῚ5 Ερὶγὶ, ὉΔῚ Βα ανοτὶξ Ἡδροιη δ Πα 5. ΟΥιἴοι5 
Β1Π}}}} οἵ ποηιθη, ΤΥ 5 γα  ἱΐ οἵ οομίνα Μοίποκίαπι ἀ8- 

πἰαΐαν ἰσηονὸ ; οογίο οδί οἰοβδη8. --- ὃ. Μυηὰβ Ασϊονοπέϊ 
οδ]αίαμι,, 5θἃ ἰηδηθ πὰ, φασπ ΑΘ θγοη ῃ0}]- 
15, Τα π}}}0 τηογθαίαγ. --- 7, Θάλος, γοῦ. ὈΙΔη 115. 
Δα ζαμη., αὐ Βαρνὰ Υ, ορ. 174 : Ζηνοφίλα,, τρυφερὸν θά- 
λος. -- 8. (οηῇ. ΧΙ, 6Ρ. 107.» 766. 

ΟΌΤΧΧΥΤΙ. Πιϑιηπλᾷ : εἰς Φιλανίδα (516), τὴν ἐξ Αἰγύ- 
πτον, οὐ τὴν Σαμίαν. « Ιά6 δᾷ 6Ρ. 348.» 8. ἘΡ᾿αΓΔΙημη ἃ 
οἰἰὰ πὶ ΒΌΡΓἃ Ἰορί αν δ τηδγρίπθηη ΘΡ  στδιη πη 8 343, Ρορίδ᾿ 
ΤῊ] ΓΘ ΘΟηβοϊδίαγ φιοα ποη ἰῃ ρδίγία βοραϊξαγαπι ἡδοία 
5ἰ{, -- 1 ἐπιχαίριον Οοα. αἴτοσιι ἰοοο,, ΡΊδη., οὐὐπ85 οαα.. 
Ροβίουϊογοβ ἀποχαίριον. ΒΓΌΠΟΙ. οἱ Βοίδι. ἐπιχήριον, ἐνὶ ζαιι- " 
δίιιηι. 7ΖΔΟΟΡΒΙΪ σοπ]θοίγπ ἐπιχάρδιον ΡΙΌΡαν Μοὶ- 
πθ κι. Ρ. 107, φυδιηαιᾶπι οϑὲ ἅπαξ λεγόμενον δαϊθοίίναπι, 
ΑΙΠΡῚ ποτιχάρδιος. ΗΘΟΚΘΡ. τηδϊοραΐ ἀποχάρξιον οἵ Ομ ρᾶ- 
Γαΐ 5] Π}}]}ογ συ ουβαμῃ ποιηθυϊουμη Οα. Ν, 451 : 

Μὴ δή τοι χεῖνός γε λίην ἐνθύμιος ἔστω. 

- 3 ἐλευθερίης Οοᾶ. υἰγοθίααο οἵ ῬΡΊδη.; ᾿Ελευθέρνης Πδἰ5- 
Μἴὰ8., 4188 ὉΓῸ5 ἴῃ Ογοίς ᾿ξογο ῬΟΥΘΔΙ 5ἰἴα. « Βϑορρὶ, 
Ροϑβί ΒγαΠΟΚΙ απ, ΘΟΓΓΘοἰοποῖὴ Βοίϑκὶῖ. Ἐχ ποχαὶ βθηΐθη- 
(ἰἀγὰ πῇ ἀοϑιἀθγαίον Ἰοοὶ ποιηθη. » ΜΒ. Εξίατη Μείποι. οἵ 
Ῥάββου. Ρ. 220 γοϊοίαπί Φδο 511 ἱπέογργοίδεοιθμ 46 1ὲ- 
δογα βδρυϊαγα. Ποηπθρ. δᾶ ατοί. Ρ. 239 : « Ῥοβϑβὶξ οἰΐδιι 
᾿Ελευθεριεῦς Ἰοσὶ, ἃὉ ορρίᾷο Μγβῖδθ, οαϊ ποπίθη ᾿Ελευθέ- 
ριον. 146 δίορι. Β. ἴῃ υοςθ. » 

ΟΡΌΠΧΧΥ͂ΠΙΙ. Το ΠηηἸᾶ : εἴς τινος ἀνωνύμου τάφον ἐν ὁδῷ 
κείμενον καὶ ἀτιμέλητον (5810), --α 1 τίς ποτ᾽ ἄρ᾽ ἢ τίνος. 
Οοά. ῬΙδηπάθδπι βου! ρἔυγϑιη γθοθρογαηΐ Βοΐββ. οἱ Μοίηρι. 
Ρ. 120. 564 ρῥγϑίογθπα ποθὶβ υἱάθίαν Ἡδοκοῦὶ θθη- 
ἀαΐο : Ἵ 

Τίς ποτ᾽ ἄρ᾽ ἢ τίνος, οὗ δὰ παρὰ τρίδον ὀστέα ταῦτα 
τλήμον᾽ ἐν ἡαμιχανεῖ λάρναχι γυμνὰ μένει; ᾿ 

: 510 [ιϑοη 88 ἰηΐνα 6ρ. 503, 2, δά στήλην : εἴπδις ὅντιν᾽ 
ἔχεις ἢ τίνος ἢ ποδαπόν, οἷ 4]18 ἃρ. Ηδεκ. 1, Ρ. 283. -- 
2 τλήμον᾽ ΡΊδΔη. οἱ Δρορν. Ρδιΐ8.: τλῆμον Οοά. : Πυἀ ργροίι- 
Ἰόγαηΐ Μοίη. οἵ θοϊκ., ποὺ ἰθπθηΐ Βγαμποῖ., 586., ΒοΙ58. 
1οροραΐυν ἡμιφαεῖ, φυσα ορτορῖα οογγοχὶξ Μοίποκ, δα 6 Δ]- 
ἸἸπι. Ρ. 275; ἡμιφανεῖ ΗΘΟΚΟΓ5. Τη πο (οα. γυμναμένη, ὁ 
564 οογγροΐθτη. ---ά λειτὰ Οοα. Φπηροπάστῃ οὐπὰ σνοοίθιιβ 
μνῆμα καὶ τάφος. « Τροχιῇ, 500]. Δ ΘΟΝ, : τῇ χαράξει τῶν 
τροχῶν.» Β, 



ΘΡΕΧΧΙΧ. Γιϑηνπιᾶ : εἰς Ἡράκλειτον τὸν μέγαν τὸν Ἐφέ- 
ἴον, τὸν ἀγέλαστον, τὸν σοφώτατον. Οὐΐθυ ἰδΙηογα δά- 
ὙΓΙρ5Ι ΒΔ Πη88. : « 564 [Δ] 1 πιγ, » --- 2 δ᾽ ἱπίογ ἡραχλείτου 
ἔνδον διιργὰ δα άϊξυπι ἴῃ Οοἀά.: ἔνδον ἔχων ΡΙΔη. εἶπ δ᾽. 
θα ἐπιδλής- οὐτὰ ἀϊδεϊποϊοπα δὲ Ἡραχλείτου δ᾽ 

. δ5θὰ Βοϊβοοηδάϊατη βθαυϊ ποὸπ ἀυθίξανίπηιβ. --- 
ἔτριψε χροχάλαις ΡΙαη.; ἔτριψεν χαλαῖς σά. Νδ ε0- 
ἴὰ ἀδδῖξ, 7Δοοθβὶιβ τηϑοραΐ αἰὼν δ᾽ ἔτριψεν, υξ 5ὰρ- 
ἴον με. Ἅμαξα ΠΟ 5 πρῸΪ ΑΓ [6 ἀϊοΐμτη ἀδ ἁμαξιτῷ. --- 

ἤ. « Αἰζηῶν Οτοξίας. νογες ἠιευδηζιίις. 56 αἰζοηρὶ ΡΙῸ 
ἄνθρωποι ἴπ ἀπίνογϑιιπι γορουϊ ἔα ἀρ. ΑΡ0]]. ΒΗ. 1Υ΄, 268, 
Ουϊπέαπι ΥἹ, 479: ΙΧ, 502, 8]. Γ 51. ἠϊθέων 6ρ. 495, 5.] 
Ὑέταμσι ΡΙῸ χεῖμαι μοβίξαχη ΠΙυβίγας ΠΟΥ}. δὰ Οματῖί. 
ΟΡ. 648. » Χαο. --- 5 ἀγγέλω Ξιιρογροβίίο δίογο λ (οά. -. 
δ. Υἱάδ βαργὰ δὰ 6θρ. 79, νυ. 3. Ὀἰχογαΐ πίον δα Ηδγας]!- 
8, Ἄξιον Ἐφεσίοις ἡδηδὸν ἀπάγξασθαι, ϑίγανο ΧΙΥ, 

Ρ. 642 (548 Η]ά.). , 

Ἧ Ν᾿ 

ΟΟΡΙΧΧΧ. Τιοπημηὰ : εἰς ἀνωνύμον τινὸς τάφον ἐν ὁδῷ χεί- 
Μένον χαὶ παρὰ τῶν ὁδιτῶν καταπατούμενον. --- 1 μεῦ εἴ 
ὑπεχχαλυμμένον (ϑΌΡ6γ χχ ροϑβίίο χε) Οοά. --- 2 ἁρμονίης 
Τά. εἰ ΡΊδη., οογγ. Βυαποκίαβ. Τα ΠΠσοπάδτη δχίβιϊπιο 
Θδδἰπῆς ἃρίαπι ΘΟμηράρομι Ὑ6] ΠΟ ΠΙ ὈΓΟΓΊΠΙ, ΘΟΓΡΙΙ5,, 866- 
Ἰδέαπι, υξ βυρτὰ ἀϊχὶξ Τιϑοηϊάαβ,, ορ. 472, 7, μοιηΐποβ ἐχ 
᾿ τοίης ἀπηχριδωμένου: ὀστῶν ἁρμονίης. Οὐοιοᾶο Οτο- 
ἴστη ἀυοαθα δοσδρίδβο ῬγΟΌΔΌΙ6 οβί. 9800 05. ἀθ 58γ- 
ΦΟρδασὶ αρέα 7ιποίιιγα οορίίΔ556 νἱἀθέαγ, βοουπάπηι Πτρς 
ϑΠἀε : ἁρμονίαι δὲ λέγοντα: χαὶ τὰ συμπτυσσόμενα τῶν 
χραδδάτων μέρη. Βτοάτριιβ : αρί6 εοϊατοηίες ἰαρίαος. --- 
3 χωλῆνες Ρίδη. τἱἀϊςυ]6. --- 4. Ουἱά ἴᾶτα ργοᾶοβί μοπιϊηὶ- 
ΒΒ ἴοττγα ἰδεῖν --- ὅ πρινὶ τὴν ὁδὸν Οοὰ.; πρὶν ἰτὴν, ῃιδαῦὶ- 
ἴδηι, 1,6 βῖαβ Ουξοβέ. δρ. 1, Ρ. 26, φυσᾷ ἴῃ ποίξ. πι55. 9ἃ- 
6005. ὈΓδοίδγέ βιιδὲ οοπ͵δοίαγα.,, τὴν ( ἣν) οὕπω πρὶν ἴτην, 

᾿ ἄυδὶ! Ἰοο Ρ]υτα ῖβ, 601}. Μαίε. Ογάμμι. 8 301, ποΐ., 
, 703 οἵ Ηδβγυοῖι.. : ἴτηνν, ἐπορεύοντο. ΤοΙθγο Βδγοἰαΐαβ 

οἰ: τὴν οὕτω πρηνῆ ὁδόν. --- 6 νιόμενοι Οοᾶ., ε: 5ι- 
Ῥεγροβίίο ; νεισσόμενο: ΡΙΔη.: νισσόμενοι Μεΐποᾷκ. --- 7. Ἐγ- 

γαίων ὕγῸ γυϊσατὶ χαταχθονίων. 

ΟΌΠΧΧΧΙ. Τοπηᾶ : Φιλιτᾷ (5ἰς) Σαμίου. εἰς μιχράν τινα 
᾿θυγατέρα Θεοδότου " φυΐϊθιβ δάαϊξ οοΥγθοΐου : χαὶ αὐτὴν Θεο- 
᾿δότην χαλουμένην. « ῬΏΘΙ]: 5ίαξιια ἑπτηθ]ο ἱπηροίία Γαΐβ56 
υἱάοίαν. --- 1. Βαρύθουσα ἰηξο!]Π σα ἀ6 εἶρρο,, 4ιθπὴ βέδξιδ 

᾿πηροϑίίδ ρΡγογηϊξ. ( ΑἸΠ ἐτργοθα ὉΠ Γ Θχροπυηΐξ, ἠι  6Π5.) 
᾿-- 3 χἁμμιχὰ Οσοᾶ., οοΥΓ. ΒΕΙΒΚ. --- 4 πολλὰ ὃ. (οἀ., ΘΟΥΓ. 

ΠδΙβι.. βθηβ8 οδξ : Νἕ Ἰυσθαβ : ἢδο ἱπιτηδίαγα τηογίθ τηὰ]- 
{|5, φυδ ἴῃ Ἰοηρίογε υἱΐὸ δυγϑιι τηογίδ!θι15. ᾿πημηϊποηΐξ, 
ΤΩΔ 5. δγορία ϑιτη. » 7ας. 

1η Οοάϊοα βοαυϊξαν δορί σγατηπια (ΔΙ τηδοῖο ἰηβογρέυχῃ, 
Ἶ8Π) ΒΌρΓᾶ ροβίζατη ἢ. 170. 

Ο ΟΡΉΧΧΧΙΙ. Πριημᾶ : εἰς Κλεόδιχον υἱὸν Νιχασίδος. 
« Οδ!Πἶσοα νογεξ Τάγον. δὰ ΟΒατῖξ. ἔ. 11, Ρ. 240. » Β. --- 

1, 3. « Νοπάππι ΕἸ Ἰυπᾶ ἔγοβ ἃπΠη05 ἱπηρὶουογαΐ. Ροβέ 
ἴγεβ. δυΐθπιὶ ἅπη08 ρεογϑείοβ οοηᾶ ἀδίοηοθαίιγ. ραογὶβ 
ἐεγίϊο Αρδίυγίογυμη αἴθ, ΐης κουρεῶτις Δρροὶ]αίο. » (ας. 
-- 8. « 51 4υϊβ δϑξ φάθι ϊδίαβ ῃἶο Ροββὶξ οἴϊεπάργα, 16- 
Βαΐ Νιχασίς σ᾽ ὅτε. » Ηδεἶ. --- 4 ἐδόα στεφάνῳ (οά., ορίϊπιο 
φογτγϑεΐαμη δ 1 Δοο βίο, φαυὶϊ ἀ6 γϑυθὶ βοᾷν πὰ ἰπ {ΠΟΥ θι5 

ΟΑΡΌΤ ὙΠ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΙΠΙΟΒΑΙΙΑ. 

Ροδίδγα πη θχθιηρὶα ΘΟἸ]ορῖί. ἨΘΟΚΟΓΕΒ τηϑ]ορδξ ἐπ᾿ αἰαχτῷ ἡ 
πόλλ᾽ ἐδόα σχεπάνῳ, ρἰδυάοηΐα ΡΊ(ΟΟΪΟ. --- 5 χαὶ " γενέτας 
Ὁ πέρι Οοάδχ, εὐ ἀδργανυδίϊοπίβ ποΐᾶ: περίχλειτος 56] τηᾶ- 
5105. --- Θ. « ᾿Ανοστοτάταν, Θρ᾿Ποΐο 80 ΠοΙηΪπ6 δᾷ τὰ | 
ἰγαηϑίαίο. Εἰηρσὶξ δυΐθπι ροδία ρυθγατη, ἱτητηδέαγα ἐοίαΐθ ᾿ηΐς 

γπῷ ἀεοεβα " ᾿Π ΘΆ856. ΑἸΏΡΒΙΡΟΙΒ. --- 5 πνεύσαντες (α. οἵ ΑἸάϊ ΠΙΡΥΓΟΓΌΓΙη Ἐχβεποίωμη., ἴθ Ρ] υΐοηἶβ τόσῆο δα ψ]οπα πὶ δα οἸδβοθηξιεθ 
ἤογοπὶ ρογυθηξαγαγη 6586. Β᾿ΠΉΠΠ ΘΓ ἴπ ΑΠίθΟ]. [,ΔΔ1. ΤΥ, ἰ 

Δ1Π 

122, ἴπ ῬΌΘΓΙΠ βέαξϊπη ροξξ ραγίαπι ἃ Ργοβδγρίπα τὰ- 
Ῥέη : 

Ηξὸ τάραϊ!,, ῥϑυθοβ οἵ φυσπι ἴὰ ΔἀΟΙ ον ογῖβ ἀπ πος, 
Ταΐον ἀοἰἸοἶδ5 ἴθ Βϑθξ {|14 βυιᾶς, 

Ογέβοθ ρθεγ, ἴὰ ογεβοα ἰηΐδη5, ἰπΐαπίω!δ ογοβοο. 

ΘΌΔΥΘ 5416 Ρἰϊαπίαβιηδ. » 7ας. 

ΟΡΈΧΧΧΠΙΙ. Τϑιηπηᾶ : ὁμοίως εἰς Καάλλαισχρον- νήπιον 
τελευτήσαντα. --- 1 ἄδη ἀλιτάνευτε ΡΙΔδη. « 1,6εξϊοποι Ρα]ἃ- 
ὑϊπᾶπι ᾿Αἰδη, 4αδ Ηἰδέι5 (ΟΠ αν, αἰ νπανογαΐ ὙΥ ἀκοῆς 
ἴῃ Ὀϊδγῖο ΟἸαββίοο ἐ. ΧΧΧΥ, Ρ. 82; υἴ οἴ γϑῦϑὰ 3 μὴν τοὶ 
μὰν, αυρα 65ξ εἴ ἴπ Οσοάϊοθ, ργὸ Ρἰδπυᾶθο μέν. » Β. Τῃ 
ἤπο Οοά. εἴ ΡΊ]δη. τίπτε τοιοῦτο, ΘΟΥΓ. Βγαποῖ., Ἰππροηβ 
οὕτω νήπιον. ---- 2 ὀρφάνισας Οοά. --- 3 μὲν (50 ἴῃ ορίϊτηο 
(0. ΒγαπΟΙΙ, μὰν) ὅγε παῖς ἐνὶ δώμασι Φερσεφονείας ΡΙδη. 
ῬΟΒΕΓΘΙΠΜΠΤΩ ΤΉ ΓΟΥ 8. ἃ ΠΟΙ ΪηΘ [αΐββ6 ργο]αίατη, δὰ παίγνιον 
«υοάιθ ρογ ΠΘη8. --- 4 οἴχει Οοά., Ξαρεγροβίίο ο:. 

ΟΡΙΧΧΧΙΥ͂. Τϑιημᾶ : εἰς Διδυμωνίδα (ἀδθαϊξ ἀἴεσογα, 
εἰς Διδύμωνος γυναῖχα. Βοῖ58.), δέχα τέχνων μητέρα, ὕπ᾽ οὐ- 
δενὸς δὲ τούτων τῷ τάφῳ δοθεῖσαν. --- 1 βίωι διδυμωνὲ σοᾶδκχ, 
ὉΠᾺ6 ΟΥΓῸΓ βοββαίογίβ. Οογγοχῖ Ἠδγίηρα ; Βθίβκίαβ ροβεΐξ 
Βιτώ, ΠοΙΊΘἢ ΒΌΡΓα ΔΙ χαοίϊοβ ουυίαπι. Θυ θϑίδηξινῖβ ἱπ ὼ 
58:06 Ἰοΐα 8]! οἴ αν ἴῃ υθέυβεβ Πργῖβ, δὲ ργωεϊρίυηξ δᾶθο 
ἘΓΔΙΜ ΓΔ Ί1Οἱ ΠΟΗΠΕΠ. --- 2 ὠνόσατο ΟΟὐά.; οογγοχὶξ ἀοοίυβ 
Βαΐανιυϑ. --- 3 ἣ μὲν ἀρίστη οὖσα καὶ εὔτεχος (Ξυρογροβίίο ν 
ἰπίοθγ ε δὲ χ) σοά.; ἡ μὲν ἀρίστη ἐοῦσα 74ς. οἱ Βοίβ5.: 568 
ΠΘΙΪΠΙ πο.) ΡΤ ἀξ ΒΘ βκίδπυτη ἢ μέγ᾽ ἀρίστη, οἵ ἣν 4υο 
Ροβιίο Μοίπθκιυβ Ρ. 164. ιξδο οὰπι ργοοθάθηξ ἀϊβέϊθῃο 
Ἰπηχίεξ; Ἰάθιι Θὰ πὶ ἀοοίο Βαΐαγο οἵ Βγυμοκῖο μέγ᾽ ἀριστεύ- 
ουσα, (ἃ ποη ἱπίυγία ΗΘΟΚΘΟΓῸΒ « ΡΔΓΌΤη ἃρία ἀδ τη] ΓΟ 
ῖο ἀεὶ » ἐθηβθῖ: βθὰ πϑϑεῖο ἃπ δέϊδιη τηϑρὶβ 8] 6 μυ τ 51} 
μέγ᾽ ἐραστὴ ἐοῦσα, χαοά ἴρβ6 ρῥγοροϑυϊξ. Βοἰβκίαβ εὔτοχος, 
υσά « πηι] ἴδ, οα α5 ΠΡΘΥΙ Ομηπ 68 ἀπέθ δέππι ἐρβίαβ ρδ- 
᾿ἰββδηξ, τηϊπίπηθ εὔτεχνος Δρρϑι]αγί ροββὶξ : » ΟὈ ἔα 5 116 
Ἠδουθᾶπι δ Ῥυϊδπηὰμ ἀϊοὶ εὐτέχνους, Π6 4118 ΠΙΘΙΠΟΓΘΙῚ: 
εὔτοχος ἃιΐομ) ἀς Γαοὶἐἑ μαγία ἀϊεϊξαγ. --- 4 βίωι σοά., 
ΜΕΥ, 

ΟΡΕΧΧΧΥ͂. ΓΘ πᾶ : εἰς ᾿Αλεξιμένην ὀργιοτάντην. « Μὰ- 
5108 [586 υἱάθέυγ ΑἸΘχ πηθπθ8 ΒΟ οἶ5 [6515 δὐθμθὶ- 
ἴυβ. » 766. --- 1. ΑΡ. ΡΙυΐαγοδυτη 6 δά]. οἵ 81. ἀἶβε. 
δ 19, 0. 182, χρίνα εἴ τύμπανα ἰΐοτῃ [πποΐᾶ ΓΘρΟΓΘθδηΐαγ : 
τὴν Πτολεμαίου θηλύτητα χαὶ θεοληψίαν χαὶ ὀλολυγμοὺς χαὶ 
χρίνων καὶ τυμπάνων ἐγχαράξεις (ἐγκαταράξεις ὕπρο- 
ΓΤ) εὐσέδειαν ὀνομάζων χαὶ θεῶν λατρείαν, φαΐ ΙΟς 5 συμ πο- 
5[Γ[Ὁ ξογηρϑτδίαβ Ὀπρόγατη ΒείΥ.. Ρ. 28 ρουτηουῖ υἱ ΒΔΟΟΠ 85 
χρίνοις ΠΟΠΠΌΠ4ΌΔΙΩ 1388 6536 505Ρ ΔΓΘΌΓ ΡΓῸ νάρθηξιν 
οἱ Γγθηΐθ5 τύμπανα 510] 1ΠΠ|51556. φαοτηοάο ἱηξο!]οχὶξ Μῳ- 
οθηδέϊβ υθγβαμι (ΒΌγτη. Απέϊ. 1,8. 1, 53) : 

Αἀ68 οἱ Ξομᾶπίθ ἔἴγραπο αυδία ἤδχιθι!α οἀραΐ, 

Αἀαϊξ ἐξα ἴῃ απ. }}}}8 βράγβα οχ 1,δίπὶ5 τηοἀο ρορίϊβ δἵ- 
[δυτὶ. 56 ΠΪ5 ποη υἱάδίῃγ ἰΏ 6556 5815 γδέ!οηἱβ αἴ γορυα θέαν 
βθηΐθηΐα «ιᾶπη ὑγρὰ βροηίθ ἰυπάπηΐ. Μίγα ὙΥγεΐθηρθα- 
οἰνΐα5 δα 1. ΡΙυΐ, Ρ. 459 : βαίν εθ᾽ ὑπὲρ τύμδου σχολιὰ χρίνα, 
« βαἰίαίο δ ΡΕΥ͂ δϑριίογο δίποδα δαϊαϊ0Ή.65. » ---. ἀλε- 
ξαμένους Οοά.: ᾿Αναξιμένους ΡΙδη., 564 ἴῃ ορίϊπηο οοὐϊοα 
ΒευποΚΙΪ ᾿Αλεξιμένευς, ἸἀΘΙ4Ὸ 6 ΠΟΙΘη ΒΔΡοθαΐ σἰοβϑαΐου 
(υΐ ἀσυμηθηΐαχη 80 ρ51ξ. ΑἸΓΘΓΌ ΤΩ ΠΟΙΏΘη 6ϑί ᾿Αλεξαμενός, 
βϑουπᾶς ἀθ6ε]. --- 4 ἀμφίπολιν Οοά.: ἀμφὶ πόλιν Ρίαη., φαοᾶ 
τϑοΐθ ργϑξπογαπί 7146., ΥΥγε., Μοΐπϑκ. Ρ. 165, δὲ 1, 
ὋΒΡ 5βίγαοίαγαπι οἵ φυοα ὉΓῸ5 ϑέγυτηοηΐα ΡῸΓ 86 ἱπέ6}}Πρ! ἐγ 

ὈΠ015 ἀἸΐογγθ; πνεύσαντος ΟοίοΥ Ρ]ηυᾶοὶ, «ιοᾶ ΘΠ.) 63 
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ΨΟΓΌΠῚ 6586 ΔΡΠΟΥΘΓηΐ. ΒΘ υ α} ἐφ᾽ ἡμετέροις (ὑμ. ΡῬΙΔη.) 
ἀξδάπταις. « Μᾶγρο ΟΟαΙΟἿ5 : γρ. ἀήταις. Ζήτει πῶς ὀφείλει. 
Ουερϑίνογιηΐ υἱγὶ ἀοοί!, πθὸ τϑρογογαηΐξ. ΒΘ] ψαΐ ἡμετέροι- 
σιν, 4υοἀ 68 ἴῃ Οοάϊοθ ; 8}}} ὑμετέροισιν. » Β. Νοηάμπι 88- 
μδίιι Ιοουβ. ὙΥγίίΘηΡ. οοπ]θοῖξ ἐφ᾽ ὑμετέροισιν ἀραγμοῖς 
τὸ], οαπὶ 980 5ῖο, ἐφ᾽ ὑμετέροις ἀλαλαγμοῖς, ἰΐα ΘΧρ)!- 
(88 : « ΤΗγ Δα θι18. οἸδιηδη θυ8 δα δοοϊηθπίθ {ἰ- 

Ὀἰοῖηο, δὰ ᾿υΐὰ8 ἀυ]οθη ΒΟ ΠΏ ΙΩΟἸΙΘΒ46 ΠΟΙΏΟΒ 
τοἸψαᾶ οἰν 8 βα! αν. » ΤΠ θθοκία8 ῬΑΡΔΙΙΡ. ΘΥΔΠΉτη. 
Ρ- δ49, ἐφ᾽ ὑμετέροις ἀλαλητοῖς, φυοᾶ τοοορὶί Μοίηδι. Ηθο- 
ΚΟΙῸΒ ἐφ᾽ ὑμετέραισιν ἀῦταῖς, (0}}. Νοηο Ὠϊοη. ΧΧΥ͂Ι, 
367 οἱ ᾿Απδογϑοπηΐ. ΧΥ͂Ι, 2, φυοᾶ ρῬοβίθα χη ΐβίββο υἱάθίαν. 
δρᾷ Ὁ ηρογὰ5 Ρ. 25 5664. 418 ἰη 5. ἀιθῖα τηδηθηΐ Ροὺ- 
δοουγαΐα ϑχροϑιυΐξ, νοΐ γλυχερὰ πνέειν οἵ μαλαχοὶ νόμοι 
τηϊηΐ μηδ Γοβροπἀθηίίἃ τοῖς ἀλαλαγμοῖς γ6] ἀλαλητοῖς, ἀοἰπα 6 
τηΐγϑιη ἔννοιαν υὙ}018 ΔοοΪδιηδηΐο ΤὨν δὴ οΠΟΥῸ 58} (δ η[18. 
1ρ86. σοη] οἱ! ἐφ᾽ ἱμερτοῖσιν ᾿Αλάπταις, 00]1. ἀδ]οπο [μΘχ. 
Ηἰρρ. Ρ. 422 : ᾿Αλάπτης, ὃ ἐξ Ἀλάπτων᾽ χωρίον δέ ἐστι τῆς 
Θράκης τὰ Ἄλαπτα, οἵ βογίδοθ ΡῬογῖρὶ. Ρ. 08 ὅτοη. : 
Ἄχανθα Ἑλληνίς, Ἄλαπτα Ἑλληνίς, ᾿Αρέθουσα. Ἑλλη- 
νίς, οἴο. ΤΔροθϑίυβ ἀθηΐϊααθ : « Ἑογΐαββα ἴῃ ἀδάπταις Ρ6- 
ΟΠ το [δϑιϊ, 18. ἴῃ τορι οηΐ θι8. ΘΙ ΘΌΓΑΓΟ 50} {1. ΠΟΙΏΘη 
Ἰαΐεῖ. » --- 6 τοῦδ᾽ ἐχόρευσε ΡΊδΔη.; τούσδ᾽ ἐχόρευς Οοά.: 
τούσδ᾽ οἴϊδτη ἀπτ18 ΑἸΑΪ ΠΟΥ. 

ΟΡΌΙΧΧΧΥῚΙ. 1 Θπηπιὰ : εἰς Φιλαινίδα κόρην πρὸ γάμου τε- 
λευτήσασαν. Τίογαπι ἸΟΡΙ ΓᾺΡ Βα ργὰ ἴῃ Τ δα. ΘΡΙ συ ΠΠΠηὰ 5 
343. --- 1 σάματι Ρ]δΔη.: σήματι Οοᾶ. υἱγοσὰθ Ἰοοο. 1,656- 
Ραΐυν Κλεινὼ ἰδηχιδμη οχ Οοαϊοθ, βοᾶ 18 υἱγόάιθ ἸοθῸ 
Ριϑρθοὶ Κλεινὰ, 5ίουΐ ΡΊδη., ααοᾶ μοϑιυιϊξ Βοίββ., Κλείνα 
Ἠδοκογιβ Ρ. 66; Κλεινὼ βογναθαΐ Μοίποι. ἢ. 13. -- 2 16- 
βοραΐαν ὠχυμόρον, Βοο 4υοαθο ἰδησχιιᾶπι οχ Οοαϊοθ, θἔϊδμη 
᾿ΐο ἷ8 ριφθθηΐθ ὠχύμορον, 5ἰουξ ῬΊΔη. : αοὰ Ὠοη οϑέ 
οὖν τηυΐοίυγ, ἱπιὸ ργϑίαΐ. - 3. « ΜΟΥῚΒ οὐδΐ τηογία! π0- 
Ἰῆθηι Γοροίϊα γοθθ ῬγΟπ ΕΓ, αἱ, 51 Πουὶ ροβϑϑί, γόθδῃ - 
{ἰὰπ γόοα δυάϊία, ἴῃ υἱέδηι γοάϊγοί. Αὰ ἤδη οοποϊαηια- 
ἐϊοη Θηὶ τοίουθηαπι, πο δα ψυχαγωγίαν. » Ψας. 

ΟΠΙΧΧΧΎΙΙ. ιομὩᾶ : εἷς τὴν αὐτὴν Φιλαινίδα. Τη ΡΊδη. 
Πέρσον 5'η6 φϑηξη!. --- 2. « Ὥραίους. ῬΤΟΡΓΙΟ ᾿ρ8ὰ Ρ6}15 
ἀἰϊοϊαγ ὡραῖος, υἱὸ πιαίιγα. Δυ]ΐαηι8 “Ἐφ. ἰπίγα θρ. 
600,1: 

Ὥριος εἶχέ σὲ παστὰς, ἀώριος εἴλέ᾽ σε τύμδος. » 

“αο. --- ἀ τεσσερεκαιδεχέτιν ΟΟα., ΒΌΡΟΓΡΟΒΙίοΟ α. 

ΟΡΌΙΧΧΧΥΠ͵Ι. Τοπημμᾶ : εἰς Ἀριστοχράτειαν χόρην πρὸ 
γάμου τελευτήσασαν. ἴῃ ΡΙδη. δϑί ἄδηλον. --- 2 δυομένα (Οη]. 
Βιαποῖ., 568 ΔΙἴογπὶ ΠῸὴ ΤΑΥΤῚ ἀθ τηου 8. ἙΩραίου, οοηΐ. 
6Ρ. ΡγΓῶθο. --- 3. « ΟρΡΒΟΡΟ 5. ΡΙῸΡοϑιΐ χαταλείδεται, ΠΟῚ 
τπθοΥ αδπὶ {ΓΘ 68 51} ἀ6 τηογί 8 (ὈΓΠ.]ἃ., Θ08 ΔΙ οἶ5 
οἵ ργορίπααυϊβ δάχρνα καταλείπειν. Ῥ] αν τηὰ, πἰμηὰ 4ποαιι8, 
οομροδϑὶ δᾷ ϑ0]Οηῖ8 γϑρᾶ, φίλοισι Καλλείποιμι θανὼν 
ἄλγεα καὶ στοναχὰς, ἴῃ ΟΠΟΙΉΪΟΪΒ Ρ. 261. » Βοΐδ5. δὰ 
Οδουϊοίυμα Ρ. 334. Θυΐθι8 Ὠἷο δααϊξ : « Οοπῇ, Βυΐὰ5 Πἰυὶ 
6Ρ. 181, 184, 343, 363, 483, 527, οἷο. » Ποίηδεο ἃσ ἐπὶ 
Οοὰ., ἃς ἐπὶ ΡΊΙδπ., ΘΟΥΡ. ΒΥΌΠΟΝ, --- ἅ 50 Οοᾶ,, κεχλιμένας 
ΡΊαη. (φυοὰ ἴῃ Ἰαἰϊηἰβ τοαϊξατη δἰϊδηὶ ἃ τοί). ἘΠηθηἃ- 
[ἴο γαϊᾶθ ἀυθῖα. 7846. : « Βοροϑίϊο οἰ υϑάθπι νϑυθὶ ἴῃ ἰδῃὶ 
Ῥᾶγγο ροοπηδίϊο ρᾶυπι Θ᾽ οσδη8. 5 ΒΡΙΟΟΥ πολλὰ χινυρομένα. 
Νοὴ τηδρὶβ ἰδυτοϊοσϊουμη χινυρομένα χωχύει, 4υδηι δρυὰ 
Ουϊπΐαμη ΧΙΥ͂, 384, χινυρόμεναι γοάασχον, οἴ 5ιργὰ 6. 
ἀρ0 : χλαίω ὀδυρομένη. » Μοίηρ!κ. : « Νοη ἴδηη ἴῃ γϑροίο 
χεχλιμένα ἤώγδο, 4υδηηῃ ἴῃ Τηΐγὰ αἰοθη8 χωχύειν ἐχ χεφα- 
λᾶς, ἀυδπὶ ποὴ τοοΐδ 780. ΘΟ ΡᾶγΓΐ Οὐ Ποπιοτῖοο 1]. Π, 
δ8ά : Τρῶας δὲ χατὰ χρῆθεν λάδε πένθος. Εογ. 80] Π6η- ᾿ 

χεχλιμένα κωχύετα: χεφαλάν. Μροάϊυμη χωχύεσθαι ᾿ ἀσμι : 

ἈΝΤΗΟΘΠΟΟΘΙΑ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

' 
β 

οδ[ ἃΡ. ΑἸούθ πη βΌργ ἃ 6Ρ. 412. δῖνα ροίϊυ8 χωχύει ἐχζα-᾿ 
φελῶς, φῃοὰ ἀδ6 γοθιη θη Ἰατηδηΐδίϊοπα τθοΐα αἰεὶ ροββθ. 
υἱαδίαν. ᾿Επιζαφελῶς χαλεπαίνειν αἰχὶξ Ηοπιοιιιβ. » ὕπ-ὶ 
Β6Γ8 δοῖΐγ. Ὁ. 38 οοπ͵θοῖϊξ, χωχύει αἰκελίως. Θεἰβίϊαβ. 
ἰρηΐαγογαΐ χειραμένα χωχύεται χεφαλάν. Ἀδοορίδβοιη Ηδγ- 
τη οἱ Βομ πο ἀθυνἸηΐ ϑιηθη δἰ οηθ πη πολλάχι κεχλομένα, 
χωχύει, 5' αἱξπιὰ γογθὰ βαπαΐα θϑβοηΐξ, συ δατηουθξ. 
Ηδροκοτιβ ποιηθτῖοδ 1]. Π, 76 : 

οὐδέπω ᾿Ατρείδεω ὀπὸς ἔχλυον αὐδήσαντος 

ἐχθρῆς ἐχ χεφαλῆς, : 

ῬΘΓΒΘΠΒ : « βρᾷ ᾿δὲ δαϊδοίί νη δααϊίαπι οδί, χυοᾶ ΐς 
4ύοσιθ ἀρδβίογο οἵ οχ οοηϊδθοίανα ἃ 8115 γοβϑε αξαγη ἱγὶ 
ΒΡΘΙῸ. » πῃ ΤηΔΓρίπὶ (ὉαΙοἶΒ ἢαΐς ἀἰδίίομο δαἀβονυρίυιη :᾿ 
λείπει. « Αἴ πἴ}} ἀροβέ. » ὕαα. ᾿ 

ΟΡΙΧΧΧΙΧ, 1 Θμ πὰ : εἰς Τιμάξα ὁμοίως πρὸ γάμου τε- 
λευτήσασαν. --- { θανοῖσαν ΒΙΌΠΟΙ. --- 3. « 
θάλαμος ὁχ ἢδο [ογία586 Ιοο0 δἃ ΡΙΌΓΟΒ Τηδηδνῖξ, οἵ Β΄ π|ο- 
πἰάθιι ἱπίγα θρ. 807 οἵ 808, δἰ 68. » 766. ---- 3 νεοθαγεῖ σι- 
δήρῳ Οοά., βαρογροβίίο α, οογγοχὶξ 580.: νεοθηγέϊ χαλχῷ 
ΡΊΔη. 51 π}}Π15 αἰ γογεὶ [8 ΘΌργὰ 6Ρ. 181, 3, αυορα Θρίρτηητηᾶ 
Απάγοηϊοιβ ἀθ ποϑίτο δα ργθβϑίβ86 υἱάθίων, θ6 ἱπηἴο Ηθο- 
ΚΘΟΙΓῸΒ : « 8ὶ χαὶ ΒΡ} 1οἰ ον δαϊαηρὶξ, βοοιηᾶο Ἰ060 Ροβὶ [α Πὶ 
οἰ δηβίομθ πὸ οᾶγοί, δὲ χρατὸς ἔθεντο χόμαν 5ἰρηϊῇοδγο 
ποὴ Ροΐεβί, φυοὰ ἷσ τϑαυϊρ αν, Ρα 6115 σα ΡΠ]05 ἀδρὸ- 
8.1586. ΟΟΥΤΙρΟ ἄς χάτ᾽ ἀποφθιμένας ..., πἰδὶ ἰοτίο ργωΐδ- 
γτϑηάυμη χατ᾽, '. 6. κατέθεντο. » Ἑδάθηι ἰᾶτη ΟἸΐπὶ ΟΡβουγὰ- 
γογαΐ Ῥαγροϊάυβ ΟὈ 58. οὐδ. Ρ. 293, Φαογατη ῬΓΪὰ 5 ὙΘΓῸ ἢ, 
υἱἀοίαγ. Βογοκίαβ Ρ. 694 : « Υἱἀδίυν ἄς καὶ ἐπὶ φθιβένας 
γ6] ᾧ καὶ ἐπὶ φθιμένᾳ 50γἸ]θοηάπμη. » 

ΟΌΧΟ. Τιοπηη)ᾶ : εἰς ᾿Αντιδίαν πρὸ γάμου τελευτήσασαν. 
- 1 ἄς ἔπι σοᾶ. εἴ ΒΡυπΟΚ.; ἧς ἔπι ΡΊδη., φαΐ ἀογβιηιπη ἴῃ 
ἰοΐο ορίβι. πορὶ !σὶξ. « Ἀδοίί8 [ΧΟ 8 ἄς ἐφιέμενοι. » 7ας. 
-- 3 πινύτατος ((δΥ 185 5.1 Βα ρογροβίίο Ἢ) Οοᾶ.; πινυ- 
τῆτος ἀγαχλέος ΡΙδΔη. ϑοαυϊξιν ἀλλ᾽ ἐπὶ πάντων, « ἴῃ χυΐθαβ. 
νοῦ ὶβ Ῥγθροβίεϊο υἱάοίυν ἃραπάδγθ, αξ ἂρ. 500}. Απέϊᾳ. 
783 : καί σ᾽ οὔτ᾽ ἀθανάτων φύξιμος οὐδεὶς, οὔθ᾽ ἁμερίων ἐπ 
ἀνθρώπων. ἈΡοἸΙοη. ἈΠ. ΠΠ, 919 : οὔπω τοῖος ἐπὶ προτέρων 
γένετ᾽ ἀνθρώπων. » 7ας. δε Πξδο 4αῖδ βία] αἰχοῦῖξ πο- 
β{{15 Ὁ Οαπὶ ἨθοκοῸ ἀδαϊ ἀλλ᾽ ἐπιπάντων, ΄φυοα οοΓία ΟΥδ- 
ἀἴοξ ᾿πβουρεοηΐβ διιοἰοναΐα ηἰ αν, Μείηοὶκ. Ρ. 99 
ἀλλὰ προπάντων ν6] ἀλλ᾽ ἀπὸ πάντων. --- ἅ ἐχύλισσε Οοᾶ., 
86α γϑοίθ Ρ]δῃ. 

ΟΌΧΟΙ. οι μᾶ : εἰς Κλειὼ, Μνασάλχου. ᾿Εγὼ νομίζω 
ὅτι ἕν ἐστὶν ἐπίγραμμα τὸ Παρθένον ᾿Αντιδίαν χαὶ τὸ 
Αἱ αἵ παρθενίας ὀλοόφρονος. « 868 (ΔἸ Π Πὰν ατῶου- 
105.» ϑαίηιαδ. 6 ἀἰνθυβὶβ ΡῈ 16}}18. ἃρὶ γὙ6] ποηγί ἰηὰί- 

οαηΐ. --α 1,23. Ηδηο Οοαϊοῖὶβ οἵ ῬΊδη. οοπβοη θη 1 Π 50Γ]- 
Ῥύαγδπι ΓΟ Ὀἢ ΠΟΥ Θχρ] οαΐ Βοΐ88. : « ἘΟΥβ8η ΡΥ ΟἸ͵ο, 
αὐυοᾶ υἱνρίηἰ ξα 8. ἀτ Δ ΕΟ. ἃ ΘΟΠηἰ σία τι ΤΟΠ 6 Π8 ἴπ ΠΊΟΥ- 
Βὰπὶ ἱποϊἀϑυϊί Ἰοΐδ]οη). 516 βθρίυ8 ἰδθΘβοθγΘ υἱγρίηθ8. οᾶ- 
βί'ουο8. πουαηΐ τηθαϊ!οου απ Π]11. Ηΐπο Θχρ] οδγὶ ροίΐογιξ ορὶ- 
ἐμοΐοη ὀλοόφρονος. Τα ηΟ ὙΕ]Ϊπὶ ἄς ὕπο. » Οτοίι5 ααοπ6 
80 ἰηί6 Ποχῖββα υἱάθέαν. Οδίθυὶ οὐ οἱ οουτίσοπᾶδ αυεθᾶδην 
6886 σοηϑαργαηΐ. Φδοο Ὀ5᾽88 : ᾿ 

Αἱ αἱ παρθενιχᾶς ὀλοόφρονος; ὡς ἀπὸ φαιδρὰν 
χέχλασαι ἁλιχίαν, ἱμ. Κλεοῖ, 

ὀλοόφρονος ΔοοὶρίΘη5 υὐ ΑΡΟ]]Ο ΐὰ8 ἃΡ. Ηοϊηθθιτα Θά. Δ, 
53, 321, τῆς ὑγιεῖς τὰς φρένας ἐχούσης. Μοϊποκία5 Ρ. 93, 
ΡῬΓϑϊαία υᾶπῃ ΟἹ πὶ 9 οΟ ϑἴπι5 θοογαΐ σοηϊθοίαΓα : 

Αἰαῖ Περσεφόνας ὀλοόφρονος, ἵ σ᾽ ἀπὸ φαιδρὰν 
ἔχλασεν ἁλιχίαν,, 



ψι ᾿ ᾿ἰϊαγθον ἐπαηι 7ιυθη θην σΥΥμρὶ!. Τρ] χ δὸ- 
εἰἵνι5 γοοία παρεῖ. » Ποπίαιυ Ἠθοκθυι : 

, παρθενιχᾶς ὀλοόφρονος αἷσ᾽ ἀπὸ φαιδρὰν 
δου ἁλικίαν " ἱμερόεσσα Κ)εοῖ, 

5 δᾷ βοηυδηϊα Τοϊαΐο. δὶς αἶσα ἔχλασε, ὑπέ- 
σε, διέχλασε, ἂρ. Ουϊπΐυμη ΧΙ, 88: ΥἹ, 13, Χι 107. Εἴ 

γοβεϊξαϊ Απδογθοητὶ βυρτὰ 6ρ. 263, 4 : υϑαι σὴν χύ- 
᾿ ἱμερτὴν ἔχλασεν ἡλιχίην. » --- 2 ἁλιχίαν (οα. 50- 

ροβίίο ἡ. --- 3. χαδδέ σ᾽ ἀμυξάμεναι περὶ δάχρυσι» αἵδ᾽ 
οἴ Ρίαν. ϑοδι σουὶ οβϑέ περιδάχρυες, φυοᾶ δχ γροθηί!- 

τηοῦ 50 ρέο 18 ἀτενίων, δὲ ρίορο ἰηνϊξιϑ μοβαὶ. 
ἰηοῖς. περιδάχρυοι,, 51η6 ἜχοΙηρ]ο. Βοίδ᾽ι5 : « Πεοὶ ροὺ- 

Ἔ δᾶ ἕσταμες, περιέσταμες. » ἩΘΟΚΘΙΙΒ : « ΒΟροπΠοη- 
Ρυΐο πολυδαχρύῳ αἵδ᾽ ἐπὶ τύμόῳ,, 001}. Θρ. 48, 3: 
ων αν. δυΐοτη Μοϊπϑεῖϊιβ τηοποΐϊξ ᾿πησοπ Ππ Ε556 

ἰ σε. ἰάσυοδ οδάθπι ταϊοηθ αἀἰεΐαμη 6556 υὰ 
πτεσθαΐ τινα, Ρίδηρονδ ΔΠαιιθπη. » Βοἰββοπδαϊυ3 βουὶ- 
τχαδδέ, σε τεγξέμεναι περὶ δάχρυσιν οἷς., σπ) Πᾶς 

ΘΓΒΙΟΠΘ : « Οογοχὶ, υξ υἱάθϑβ: Ἰδοϊϊοπθηι Τηθϑ 
ἢ ἢ Ὑϑγϑιη . οδἐγυιάθηβ, δὰ οἃ Θχ ΐἴθθιιβ 408» ροββϑηΐ 

ἰ οἱ ἱπέθ ρὶ, ἄοπθα τηθ! δι αὐἱὰ γρρουϊαίαγ. ΜΙΒῚ ἤηρο 
ῬΌΪΕγα5 βίδίυδϑ 4118 ἔυτη]ο ἴῃ Βαθίξι Π6ι}- 

δγδηξ ἱπηροβίξ. » ὑδοοθββίιβ ἐδπΐανογαΐ ἃ ἄμμες ἀμυξά- 
ιεναι δὲ παρηΐδας αἵδ᾽ εἴς. : πᾶ πη « δάχρυσιν ἀμύσσειν αἰεὶ 
ναι βοὴ υΥἱάρίυν : πόρηΐδος ἀμύσσειν τοο5ϑίτηθ αἰοϊζωτ. » 
--- ἀλάες Οοά. « Μεοιπογθῖ Ια δὲ γᾶς φόποῦ ἔδιηϊηΐπο 
υϑυγραΐθϊη, υἱ ἃ Νίοαπάγο ΤΉΘΓ. 45 οἱ ΑἸἰοχαινᾶγο “Εΐοϊο 

Ἰ, 31. Βἴγοιθβ ἴῃ βϑρυϊογο ροϑιίαβς. Βα θθτηιξ ἰΐθιη 
ν. Ετίππᾶτη ἱπίγα δρ. 710. Οοηί. Εατὶρ. Ηεὶ. 169. » λείη. 

ΟΌΧΟΙΙ. Γιοππιᾶ : εἰς τὰς τρεῖς παρθένους τὰς: Μιλησίας 
᾿υρατ Γαλατῶν βιασθείσας. 1π ΡΊδη. 65ΐ ἄδηλον. « Βδεὶ- 
μογῖβ αυοα θα δτιτηΐμθ Θοἰοθγαίγ τηθπίϊο ἢέ ἂρ. Ηΐογο- 
ὨΥτοῦτη ἴῃ ΕΠ. 1 Αἀνοθϑιιβ Τουϊπηϊδηυτη ῥ. 186 : Οεὲς τα- 
ἰθαΐ εἰϊεηέϊο ργαίογ γα βέρτεμ ΗΠ θείας υἱνσίηι 65 πιο, 
Θαϊϊογιηι ἱηεροίι οἰπεία ναδίαῃίο, τι6 φιιϊά ἡπιἀδοθὴς 
αὖ Ἰιοκίϊδϑιι5 Ξιιδίἐπογεηί, μιγρἐμιμάξπιερι μιονίε [πσοτιμνί. 
εἴογαμι μερς ΘΑΙογαπι ἴῃ Αϑίδπι ἱπουγβίο ἰηΐος ργροίριια 
᾿[αδυϊατυτη ΜΙΙοβίδοδγυμ υραμηθηΐα [556 υἱάρίωγ : οοῃΓ, 
Ῥατγίμοη. Ἐτοΐ. ο. 8. » 7266. Ὑἱά65 Ἰοηρᾶπι [ἀπιᾶπη δυιχῖβεθ 
᾿Μμογοϊπαγαμη ΠυΠΙΟΓΌΠΙ. - 1 φχόμεθ᾽ ΡΊδη.: οἰχόμεθ᾽ (οά., 

βοιυγαυϊ Βοίβ8. --- 23 τὴν ἄνομον Ρίδη : Γαλάταν Οοᾶ, 
: Βιγαποκῖιβ τὰν ἀθέμιστον τῶν ἀνόμων, υοά ῬΓΟΡδηΐ 786., 
Μοϊποῖϊς. οἔ δοκοῦ. [πὶ ποΐξ. τηβ8. 928 600 5. ργοροηϊξ τῶν 
; ᾿ἀθεμίστων παντάνομον Γ. ΕΤῸ ἀναινόμεναι Ηφοκ. τορο- 
ποπάαπι σοηβοξ ἀλευόμεναι, υἱ ἰηΐγα ΘΡ. 561 : Λαοδίχη» 
δηΐων ὕόδριν ἀλενομένην, εξ Ἀρρεμά. 6Ρ. 276. --- 3 ὧν ὁ βία- 
τὸς Οοά., οἴ ἴπ πιᾶγᾷ. : ἀντὶ τοῦ βιαιότατος. ΡΙΔη. ἃς ὁ βια- 
᾿στὸς, ΘΟΔΙΙΘΟΥ βιαστὴς, ΒγαΠΕΙ. βίαιος, 9860}. βιατὰς (υἱ 
Ρἰπάλνιι), « 4πὲ οογτοοίίο ρἰδοιιῖββα υἱάρίυν υἶγο ἀοοΐο 
ἢ Τίιεβ. δέθρη. Ἀϊὰ. » Β. --- 4 ἅμμα τὸ δυσσεδὲς, ποίαν(ος 
 βεοϊοείογιηιν ποπεππιηι απιρίθαιι5, ξυττθοϊ οι θπὶ Ζαεοῦ- 
 ἷϊ σϑεθρῖξ Βοῖββ.: αἷμα ἴῃ αἴγοσιθ οοαϊοα, φυοά ἀδ σφϑηέε 
 δοεῖριεθαὶ 746. « Ἀθοϊϊα5 ({᾿παυϊξ Μεΐπεβ. Ρ. 98 ἰηΐοτ- 
ΟΡγοίουϊβ ἀ5 εϑϑᾶβ ἃ 90 θ]6βί!β 115 510] ἰηβίδηΐε. Ηδης υἱ- 
γῆν Ργϑυθγίθθδηΐ διὰ 56 τηδηιι ΘοοἰΦοπέοβ. » "πὸ 

εξ Ρίδη. ὑμεναίου, 56ἃ 116 ἰπ ΤηᾶΓΕ. : γρ. ὑμέναιον. 
-- βρωμβεδῶ Οοά. εἰ ΡΊΔη., 5β6εὰ ἢ]6 Ξ0ρθγβογρίο νυμφίου. 
᾿πθώρια οὐδ᾽ ὑμέναιον νυμφίον, 864 τοοΐθ αἰπέϊηχ!! 94ς., 
δοηΐεγοηβ θρ. 182 εἱ 50ρὶνι. Απίϊβ. 8138. Ηδοκοῦαϑβ : « ΜΔ 
πραα τηϑοῖβ γρευηαϊξαπι Ἰαΐογο υἹάδέυν ἴῃ Ὁ] πη ἀἰκεϊ- 

ἐἴο,, φιοᾶ ἴα Ξετ δοπάθτη ρῥιΐο : 

οὐδ᾽ ἐμύην᾽ ἄμμ᾽ αἶμα τὸ δυσσεδὲς, οὐδ᾽ “Ὑμέναιον 
νυυφίοι, ἀλλ᾽ ᾿Αδην χηδεμόν᾽ εἱλόμεθα, 

αι ἣν ορίρτ. κδᾳ: ν. 4.» 

ἀοδὰ Ειγδθὰς 

ΤΡ 

πανὶ ἐς ἀμδύονα ἐς τὸ μεν λον εχ δμῆ, ἢ 

ΘΟΑΡΌΤ ΜΗ. ἘΡΙΟΠΆΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. ἀπὸ 

ΟΌΧΟΙΗΙ. 1μϑμημ)ᾶ : εἰς ῬΡοξδόπην τὴν θυγατέρα Βοΐσχης 
χαὶ αὐτὴν Βοίσχην τὰς Κορινθίας. Ιη ΡΊ]αῃ. Ἀντιπάτρου, 
8[η6 βΘ ΠΕ}. Μαΐον οἱ ΠΠἸὰ ἰπ ΟοΥπίη! δχρυρπαίίοπο, υὑξ 
βοΡυΪ πΐοτη οἰ ασογοιηξ, τηογέθπη 51 δὲ ᾿ρβέβ φοπβοϊγεγαηξ. 
π- 1 ῥοδόπα (ϑ0ρογροβίίο ἢ) οἱ βοΐσχη (οᾶ.: ἀοτῖςα ἴῃ 
Ρίδη. -- ἅ εἰλόμ. Οοά. Ἄλχιμον, ΤηοΥ 6 ΠῚ 411: ̓ ἴογίες ἀε- 
οοΐ. --- 7 δ᾽ ἐν αὐχένιον δειρὰν βρόχῳ Οοά.; δ᾽ ἐναυχένιον 
δειρᾷ βρόχον ΡΊΔη.: ἐναυχενίῳ 5ογρϑιξ 180085., αυοᾶ δα]. 
ΒοΟ ὕπο Ιοοο ἰορὶ νἱάδέυτ, ΠΘ416 δρία εϑξ ξοποροείτο, υἱ 
δηϊηδάνογε! Ἠθοκογαβ, οὐὐπ5 οιηθηάδίϊο ἑοτίδββο 
ἀεθεθαΐ : ἀψε δ᾽ ἐν ἀγχονίῳ δειρὰν βρόχῳ. Ὠεΐπάδ ΡΊδη. 
ἦν, 568 Οοᾶδι ἧς γὰρ ἀμείνω ( (8ἰς), « αὐυοᾶ Βοτυτη δα]6- 
Οἰξνουα πη ἔουτηδβ 80 Ζαποάοίο Ἠοπιοῖὸ πωρονξδϑ ἴῃ ᾿πθη- 
ἴοπι τουοοδί : Υ. 5080]. 1]. Α, 219.» Ποῖ. -- 8. ἄμμιν 
ΡΊδη. 

ΟΌΧΟΙ͂ΨΥ͂. Τοπηηᾶ : εἰς ̓ Σώδαμον τὸν Κρῆτα ἐν θαλάσσῃ 
τελευτήσαντα. [π ΡΊδη. Αἰλκοποάοτο ἰτϊδυϊξαν. --- 1 Σώδα- 
μις ΡΙΔη.: ὦ φίλε νιρεῦ Οσοᾶ.: ᾧ φίλε Νηρεῦ ῬΊδη.; ᾧ Βγιπο- 
8: φὶ δὰ ἨδοκοΓαβ. Οτοῖιβ ἦν δοσορίββο υἱάθίῃγ : ογαπέ 
ἴπ εϑυβὰ Ὑοὶ δυςίογοα τηογίϊβ. --- 8 ἰχθυδολεῦ: Οοᾶ. --- 
4 οὔτι ΡΙδη.; οὐδὲ ὃ. (οἄ. « Μᾶγα ἄσπη ἰοπηροβίδί θη ἴα- 
τεἶξ, π1}}}} αἰ βου τη 15 ἐκενννῃ ἱπίου δὰ σὰς ἰηξδείαξ, οἵ πὸ 
Ρἰβοδίουθιιβ φυϊάθδτη ραγεϊξ. » 7ας. 

ΟΌΧΟΥ͂. Γιριημηᾶ : εἰς ᾿Ασπάσιον ναυηγὸν ἢ τινὰ ἄλλον. 

« Ῥοβίγοιηα δαᾷάϊαϊξ, αυοὰ 55 ΡΙΟΔθαἴαΓ ΘΡΙ Βα ΠητηδἴπΠν 
65ξ6 ἀυόγαπ γοἸαυἶᾶϑ5 : Πδγὴ ἴπ ΞΌΡΟΥΪΟΓ Τηδγρίπθ ΠΟΥΦ 
Ρδρίηδ, ἃ ΓΒ 3 ἱπομοδηΐβ, δὸς Ἰοσυπίῃγ : ὅτι διῃρη- 
μένον εὗρον τὸ ἐπίγραμμα τὸ Σ Στυγνὸς ἐν ἀρχτούρῳ χαὶ 
τὸ Οὔ (516) στίχεις (5:6) παρὰ τύμδον ὁδοιπόρε. 
Νδο ἴαϊβα ἔογβδη ϑβυβρίεϊο. » ἮΠ πτι ἀρχτουρὼν αυται 
σπλόος (510) Οοά., οπηοπάδἔιμ ἃ ΡΊδη., φαΐ ἴῃ ἔπε βαρείης. 
- 2 Ἀσπασίῳ πιχρὸν ἔτευξε μόρον (56}}. ὁ ἐπ᾽ Ἀρχτούρῳ πλόος) 
ΡΙδι.; 568 σοᾶεν αἵ δἀϊΐωπι. « ΡΊατα ἰοπίαταπέ ΡΓΟΡίογ 
αἰοξ᾿οηΐ5 ἰηβοϊδηΐίαγη δά! ογοβ ; ἀππ5 Μοϊπθκῖα5 Ρ. 159 ΠῸΠ 
ἀυθιίαξ 5δηδιη ὅ586 Οοαϊοῖβ Ἰθοοπειη, ἰάαιιθ οπηηΐπο 
τοοΐδ ; 5: Π}}Ππησ τη δϑέ δπῖμη φυοά Ἰοσίξν ἰηΐγα 6. 678, 4 - 

ἐξ ἀδίχων τε πόνων χειμήλιον οὐδὲν ἔτευξα. » 

Ἡδοκον. ϑρὰ γαϊᾶθ γθοθηβ μος Θρ σγδιητηα 678. 980 518 
ἴῃ ποβίγο Θχθιηρῖο οἵ δϑίθγίβουπι υογθο ἔτευξα ἀρροδίζυτη 
ἀοἰονὶξ οἵ ἐοηϊθοΐαγαγη βαδιη ἔλευσα. ΒοΙββοηδαϊιβ ἔχυρσα, 
οσὕτη ἢδο ποίᾶ : « αυἶσοὸ ἔτευξα, «υοά τηκΐανϊ ἴῃ ἔχυρσα, 
ΠΟΙ 5 αυϊὰ οχβροοΐδηβ. Οδηϊέῖναβ πιχροῦ ἔχυρσα τάφου 
ΠΟῚ δϑξ προθββαγ5.» ὈΠΘΟΤΙΒ βου. Ρ. 20, πιχρὸν ἔπ᾽ 
ἧξα μόρον, « πὲ ἀϊεϊ ἀέσσειν ἐπ᾽ ἀγχόνας, ἐπὶ βρόχον, 
ἐπὶ ἱερεῖα, ἐπὶ φιλίαν »! --- 3 σῶμα δὲ τύμϑος Οοά., ευἱ. 
ΒῈΡΟΥΞΟΥ ἔστη πόντος οἵ νοχ τύμδος εαἰγαπιοηΐο ἱπαποῖΐα. 
- 4 ῥαινόμενος Οοα.: ῥαινόμενον ΡΊΔη.; ῥαιόμενον Βτυπο- 
ΚΙα5, οἱ 5ἷς 146. ἴῃ ποβέγο δχθιρίο ; οἰπη σοη]οοογαΐ ξαινό-- 
μενον. ὈΠΙΘΟΙΓῸΒ ῥαινόμενος τοίδτεθαί δᾶ ᾿Ασπάσίος, ΡῥΓΟ- 
Ῥαγθη μθϑὲ ἢ ΌΘη5 γυῖα οὗ στεΐχε'ς... ἔχρυψ᾽. Οσγοααΐ... 

ΟΌΧΟΥΙ. Τιοτημᾷ : εἷς τινὰ νανηγὸν ἐν Γερανείᾳ χαὶ ταῖς 
Σχιρωνίσι πέτραις ναυαγήσαντα. -- 1 ὥξελεν (οᾶ., ᾳυοᾶ! 
βουγαυῖ  Βογρκαβ ᾿. 908 : οσοΐογί οιηπθ8 ὥφελες σα 88]- 
τηᾶ9ῖ0. Βυρ65 ἀθγδηθα ἰπΐογ Μοραγὰ οἱ Οουϊηεθυνη 518. 
βϑ αι Τηὴβ ποθι ἴαΐβ. Τη πα (σᾶ. Ἴστρον, Ξυρογβογῖρίο 
ου. Ἀςσοαβαίϊνι5 Ροηᾶδθε δχ ὁρᾷν. --- 3 ἐς Σχ. Ηοτγίηρδ. 
Οὔβ5. εὐἱξξ. ῥ. 2606, φυοᾶ ρτγόθᾶγα υἱάθίῃνγ 780. ἴῃ ποβένο- 
ἐχϑιρίο. τϑοθρῖξ δοϊιποίἀθυνίη.: ἐν Σχ. Ἀοίβκιηβ δὲ Ηβοκο- 
τυ5. ΑἸΘΓτ 180. ἱπέο! ἰσορθαΐ (τὸν) ἐχ Σχυθέων, Τ᾽ απαῖπ: 
ἴοησο ἰγαείυ ε δεμψι]ιεὲς ἀοδοθπαθπίθηι. Οὕτη τῆλε ̓ σράτη, 
απ] ἐν Σχύθαις, (υοᾶ ΡΕῈΓ αἰϊγδοϊϊοποτη χυδηᾶδπι Ὑθυθΐ, 
ὁρᾷν σοξβῖξ δ}}} ργεοροβίἑοηὶ, ἐκ Σκυθέων. --- 3 μὴ δὲ Οοά. 
- 4 ἀγνέα νιφομένας ἀμφὶ μὲ θουριάδο: Οοά.: ἄγχεα 54]Γηᾶ - 
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-οἰαβ: νιφομένης (Υ6] νειφ.) “δοο0 8. (Γδοορίαμῃ ἃ ϑομηοδίάθνν., 
Ηδοκ., Βοΐβ88.); Μολουριάδος Ἠρδιηδίογυ5. δὰ Τμοίδη. 1, 
Ρ. 307. « Οὐ Θιηθηἀδέϊοη 5 νου αΐθπη ουϊποῖ! 56}0}. ῬΙη- 
ἀατὶ 1βἔῃτη. ργοϊορ. Ρ. 428 Οχοη. : Ἰνὼ... διὰ Γερανείας τοῦ 
ὄρους τοῦ Μεγαρικοῦ φυγοῦσα, καὶ στᾶσα ἐπὶ τῆς καλουμένης 
Μελουρίδος (οογτῖσο Μολ. ὁχ Τχοίζα δᾶ ΠΥΘΟΡΉΓ. Υ. 229) 
ἥλατο σὺν τῷ βρέφει εἰς τὴν ὑποκειμένην θάλασσαν. ΡΓίεΥ 
ΒίγαθοηΘη., οὐΐι5 Ιοοο5. οΟἸ]οσὶ Ηδπιβέ., Βϑγαμι Τρ πη 
ἔπη ἀοβου ρδὶί Ῥδιιβδηΐαβ 1, 44. » Χ20α(. Βογρί. οἷαί 0. 
Μύπδγατη 7901". γ0]. 11, ν. 435, Ουγέϊυτη Ῥοίοροηα8 1, 
Ρ. 26. --- 8. « Νομηθη ἀοίμ ποῖ! φυοα ΠΟη 6ϑ[ ΘΟ ΠἸΘΠΟΓἃ- 
τὰπὶ, ἘΓΔΠΟΙι8 ἴῃ ΘΔ] πο Ρ. 71 5644. οἵ Βομηοίἀθυνπι8 
Ρ. 89 οἸορίω ἐγασιηθηΐαμη 6386 σθηβϑηΐ : δὲ ἱπέθσγυτη 68 δρὶ- 
στη Πηὰ ; ΠΟΘ ἀοία ποῖ, οἱ βρῖα5 Πέ, ποὴ {Ὁ ὀδυτηΐ πη 
ΘΟΙΡΓΘΘηβαμη, βθὰ οχίγα υϑυβι8 δαϊθοΐαμη. Βἰτηοηϊαϊ [ἃ- 
ΤΏ6η Ὧἢ Γθοία ἤθο οδγγηθη {τ αδίαν τη ἷσὶ ροίοϑί,, τα ΙΓ. 6 
ἀδηθη δυο Ἠθοκον,» βοῦς Οὐὰ8. αἰδρυϊδί οΠ τα 
ΟΡ ῬΡο ϊα πὶ δϑέ Δρροϑβαΐββθ. « ἴῃ ΟΠ δ Π ορίσγατη- 
τηδίθ 271 Πυΐὰ8 οδρ (15. ργίμη8. Βα ηκοη. Ἐρὶβέ. οὐἱξ. 1, 
Ῥ. 121 ποίαν!! ἀἰδίϊομοη ΔΙ ΓΘΓῸ ΠῚ : 

νῦν δ᾽ ὁ μὲν εἶν ἁλί που φέρεται νέχυς᾽ ἀντὶ δ᾽ ἐκείνου 
οὔνομα χαὶ χενεὸν σῆμα παρερχόμεθα, 

ΘΧΡΙΟΒΒΌΠῚ 6586 ΘΧχ Βἰτηοηϊ 8. Ὠΐδοθ υουβίθυβ. Ουοα βϑουτγὶ 
Τοροίϊογαηΐ υἱγίαβαθθ. ροθίϑ αϊΐογθβ, ἢθῸ πορῸ (δ 6Πὶ 
᾿πηϊ αἰ Ἰοη θην ἴῃ (ΔΙ δοίη οδάθγα ; 56 ΜΠ ῬΘΥΓΉΪΓΓῚ 
ΤῊ Ϊ ἢ ΒΘΙΏΡΟΙ Υἰβαμη δ, ἱπηϊαίουθμι ἢΐϊο ΘΧΘΠΡ ΔΙ ΘΌΌΠῚ, 
ΡΙτϑίδη 58 πΐ ροθίθ γϑυῦθα ΒΌΡΘΟΓΑ586, ΒΌΡΟΓΔ586 ΑἸθχδη- 
αὐἰηὶ δυὶ δυε ποθ πὰ αἰβογίαμη οἱ ἀυ]οϊβϑίπηαση Οϑυχῃ γνδΐθῃ). 
Τὴ 5᾽τηοηΐά6ο0 θηΐτη δορὶ σγαιηγηδΐθ βοηΐθηξζἃ υυ]ραγὶβ θ᾽ 6 
οἵ βἰπθ {}10 ογπδία οπυηίδία οί, ἴῃ ΟΠ πδ ἢ ὶβ. νου βὶ- 
θ05 οἰδρδηβ οἵ υἱνίἀδ 80] Οἱ ΓΤ ΘΟ} 15 ΓΟΡΓ τ ἰπιᾶρο, αυἃ 
ἀπᾶᾶ ἸΔθυ πα ΒΟΡΟ]Ϊ8. ΘΟΓΡῸΒ. ΒΘΟΌΤη θγθη8. πιο {ΠΠπ|Ὸ 
Ἰδοίαϊ ; ἃρία φυοχαρ δάδϑί ορροβίζϊο, 4υδιη 810] βυ μη ρϑ1 
Αρδίῃἶαβ ἰηΐγα 60. 589, 7: 

καὶ τὸν μὲν χατέχει χθόνιος τάφος" ἀντὶ δ᾽ ἐχείνον 
οὔνομα. χαὶ γραφίδων χρώματα δερχόμεθα. 

Ῥυδίογοδ θ᾽ γ8}}8. τάφοι τϑοθηΐουὶβ δα ἀπ 16 ἀ8118 δϑί, 
Οὐὐα8, 51 γϑθοΐθ ουβουυαυΐ, ῬΥΪΓΉ ΠῚ) ΘΧΘ ΠΡ] τ δέ ἃρυὰᾶ 
ΝΙΟΔηαγαΠ,.... Τὼ ΠοΟ Θρὶσυδιητηδίθ ἰηνοοδίϊο στρ ατη οἵ 
τηοηΐ αι ᾿ρηοίδι πη), 48 ἀθυουθηΐαγ, ἃ 5: πποηΐ 6 Δ] 16 πὰ, 
564 αμΐοθ ΡΓΟΡυΪὰ υἹάθίυν ΑἸοχδηαν πὶ ἑνὶ ροθίϊβ ΒΟΓΌ ΠῚ - 
46 ῬΓΪΠΟΙΡῚ (ΔἸ ΓΔΟΠο.... » 1πᾶς Οαϊ μι αο]υὶ οαττηθη 
οοποϊηηδί Ὠ} ϑηηοαὶ : 

Ἠερίη Γεράνεια, κακὸν λέπας, ὥφελες Ἴστρον 
τῆλε χαὶ ἐν Σχυθέων μαχρὸν ὁρᾶν Τάναϊν, 

υηδὲ πέλας ναίειν Σχειρωνιχὸν οἷδμα θαλάσσης 
ἄγχεα νιφομένης ἀμφὶ Μολουριάδος᾽" 

ὥρελε μηδ᾽ ἐγένοντο θοαὶ νέες " οὐ γὰρ ἂν ἡμεῖς 
παῖδα Διοχλείδου Σώπολιν ἐστένουεν " μι 

νῦν δ᾽ ὁ μὲν εἰν ἁλί που φέρεται νέχυς ἀντὶ δ᾽ ἐχείνου 
οὔνομα καὶ χενεὸν σῆμα παρερχόμεθα. 

ΟΌΧΟΥΊΤΙ. ΤΠοιημᾶ : εἰς Λύχον υἱὸν Θυμώδους ναναγή- 
σαντα. --- 1, Καί ποτε ἱπάϊοατα νυἱάδίυῦ πος Τιγοὶ οοποία- 
ΡΒΐαπι δοοθββϑίββθ 8}}}18 δοάθιῃ ἴῃ ἰοθὺ δχβίγιοίίβ. --- 
8. « Ἐογίδββθ Ἰοροπάσπι οὐδὲ τ ά χ᾽ ὀθνείην οἴο. ὙΦΥΙΒΙΠη 116 
γαΐ {ΠῸ πὶ ἱπβδραϊιπη Δ] οἱ ἰδοῦ, θυ αι πο ογδΐ. 
Θυδγο ν. ὅ : ἔνθ᾽ ὅγε που... ( Οἀπι Βοἰϊδδοηδᾶϊο γϑοῖρογο 
τάχ᾽ ΠΟῊ 811} δι15118.) --- ἅ νιὰς ἢ Οοᾶ., ΒΌΡΟΙ νι ΡΟΒΙίΟ ἡ. 
ὕπάδ Βιυποκίυβ νηϊὰς, ἀ6 Ἰἰοτα ἱηΐογργοίαϊαβ αθὶ πᾶνο5 
5[διΘπθηι ΠΔθθηΐ. Αἴ μος Βθηϑῖι νηϊὰς ΠῚ ἀδΟΓΡΡΔίΟΓ ἢ πδς 
ἸΕοΥ 5 80 ΒΟΙΗΐηἶ 115 πᾶν θα Βα 6 ΓΓθααθηΐδίϊ σοι ιηθιηο- 
γΔΙ]Ο 1Ν. 1. 8.15 ἀρίαᾳ νἱάθέατ. » ͵ας. Ουϊ οοπἠθοὶξ ἢ σπι- 

ἈΝΤΗΟΘΙΘΟΙ 1. ΡΑΤΙΑΤΙΝΑ 

Ρ- 194 θινιὰς, γ6] γηϊὰς, ΗΘΟΚΟΙ5 ἢ Ἰὰς ἢ... όγαμῃ μδυἃ 
ἀυθῖο νἱᾶϊέ ηρογιβ δέ, ΧΙ, Θυνιὰς, ΒΙμγπΐς Ἰυ5. 
ΠΔΌ ΓΘ Ϊ5 ΓΑπηοϑιιπὶ, ἀ6 400 Ἰορὶ Ἰαθοί Ῥοπέϊ Ἑυχίηϊ Ρεγὶ - 
Ραμ Ρ. 163 564., ΧΘηΟρΙΝ. Απδ. ΥἹ], 5, 12, Βίγαρ. Υ11, 
Ρ. 319, ἃ]. Βείηάθ Ποντιάδων 5οΥ0 18 ουτῃ Ἀαδηκοηΐο Ἐρἰβί. 
ΟΥ̓. Ρ. 121, 46 Ῥοπεΐ ᾿πϑυ]ῖβ. Τη οδᾶθηπν ῬΓΟΓΒῈΒ ἴθιηρογος 
οοάριῃ ἱποίαϊξ ΠΟ θθο κί. Ρδίμοορ. ργοϊος. Ρ. 594. -- ὃ ποῦ 
Οοά. Οὐδ ἴῃ πηᾶγρ. βουρέμμι : ἕως ὧδε ἀντεθλήθη. --- 
6. Ἐπ᾿ ἀξείνον δὰ Ιοοᾶ ἴῃ γοῦϑα 4 φομπθογδίᾶ ξ 
Θ᾽ αβ 46 ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΘΙῚ ΘΟΠ ΓΙ ΓΘ ΟὈβουνδΐ ὈΠρΘΓΙΒ. 

ΟΌΧΟΥΠΙΙ. Πιϑμιτηα : εἰς Δάμιδα τὸν Νησαέα νανηγὸν 
(6οὲ ἃ οοτγγθοίογα δἀάϊίαπι : ) ὑπὸ ψύχους τελευτήσαντα. --- 
1 δάμις ὁ νησαεὺς Οοά.; νησαιεὺς ορέϊπηι8 μ]απαἀδογιπη.,. 
οοἴοτὶ Νιχαεὺς, οοὰ. [,280. Νικαιεὺς, 4υδπὶ βου ας 
Βγαμποῖὶ., Νυσαεὺς Τδοοθδίυβ, Νυσαιεὺς Μοίπρῖκ, Ο τηοίγα τη. Ὁ 
-- 3 φορτίδα Ἰοροραίαν, ἀδ 4υ0 τοι ἰβδίπιθ Μοίπθι. Ρ. 213: 
« Μίηυβ ΘΟ ΟΟ ροδίϑ πᾶυ ΠῚ αυδπι τηθᾶο ἐλαχὺ σχά- 
φος ἀἰχογαΐ, πὰπο Δρρθὶ]αΐ φορτίδα, ἱ. 6. οπογδγίδῃη ἱπσθη 8. 
πηᾶρηϊ ἀἸη15. 118 ᾿ρ86 ΑΕ ΙΡδίου Βαργα 6ρ. 287 ἐπὶ φορτίδι 
νηὶ ἔμπορον ορροῃὶΐ ὀλίγης νανυτίλῳ εἰρεσίης. Μα]ΐμ ἰρὶ 
φορτία, υἱ ΠᾶΠΪ8 ΤΊΘΓΟΘΒ δὲ Ὑϑοίουθβϑ βϑδῖ'νοβ Ῥγϑβ {1586 
ἀϊοδίαγ, » Α΄ τραάϊαϊξ Ἰὰπὶ ατγοίϊ5. -- δ ἀσχηθεὶς Οοά., 
ΟΟΥΤ. 5 ΡΠ Δη8:; ἀσχηθὴς ΡΊ]Δη. « Ἰη γα ἰογία856, δ πξ- 
ΤῸΟ ἰδιηθη ἴῃ Ὑ γ8 ἐπὶ πέτραις, 4αΐθιβ νυἱᾷθ δὴ ἐπὶ Πά- 
τραις Βυθδηςυθηᾶαπι 511. Ῥϑὶοροπηθϑαπι Θηΐπὶ Φυῦμη Θχ 
Ἰοηΐο τηᾶῦὶ ἡδυΐα ροίογοϊ, ποὴ ἱπηργοθα 6 οβέ ἴῃ Ρδίγθη- 
86Π| Ρογίαμη ἀο]αίαπι 6586. » Ἡθίγιοϊι. ---- 6 ψυχῶν Οοά., 
ρ 80ΡΘΡΡοβίίο. --- 7 ἡμέας ὁ Οοά.; ἣ μύσας ὃ Ρ]δη., ΟΥ̓. 
Βτγοάξθυβ. « Ἠμύσας, ΟὈαογΠΐΘΠ5, οδρίίθ, υἱ ἀογπιθηΐδβ 
80] οηΐ, ἀθπηΐδβο οἵ ἰποϊπαίο. Οομῖ. Ηρ. 1]. Τ, 404 
ΑΡΟ]]. ΒΝ. 11, 581.» “ας. --- 8 ἔδυς Οοᾶ, οἱ ΡΊΙΔη., βοὰ 
ἔδυ ἴῃ ΑἸάΪ ᾳυοᾶδπι οοἄϊοο. ΠΙυἃ αγοίι5. αξουτηαιδ 6χ- 
Ργοϑβίί, οχη ἔθ η8 ἰδέ. 

ΟὈΧΟΙΧ. Τιοημηδ : εἰς Ἀρίστωνα τὸν Κυρηναῖον ναυγ 
γόν. Μογίυυβ Ἰοη αν, --- 2 ὕμμε Οοά., αἰΐογυτηῃ ΡΊ]δη. --- 
3 Μέωνι (οά., ᾿αρδα. 

Ὁ. 1μοπημᾶ : εἰς Εὔιππον νανηγὸν, υἱὸν Μελησαγόρον τὸν 
Χῖον. --- 1 εἶπον φυφράδιη ρ]δηθπάᾶθθ ; εἰπὸν Οοᾶ. --- 4 εὖ 
ἵππον Οοά, Αὐτὸ ὄνομα, Η1}}}} πἰδὶ ποπιθη, οἷρρο ἰπβοῦ]- 
Ρίυπι. ᾿ 

Ὁ]. Το : εἰς Φιλλὶν (510) ναναγήσαντα ἐν Λέσδῳ. Ἐῤ 
που Ρᾶρίπϑ ἰηἰτἰο : οὗτος ὁ Φιλ)ὶς ἐν Μιτυλήνῃ ἐναυάγησεν. 
-- 1 ἐξεχύλισσαν Οοά. -- 2 φιλλὶ σοᾶ. οἱ ΡΙδη., οοΥγ. Μεῖ- 
ποῖ. Ρ. 135. Βοαυθθδίογ πολυχλαύτῳ, 46 4υὸ τοοίς Ηθο- 
ΚΘΟΓᾺΒ : « 1|{π8 ἰῃπ αφιοὰ ἡδυΐγασιιβ οἰθοία5 ογαΐ ἀἰοὶ πολύ- 
χλαυτον, 40 δαϊδοίϊνο βθρυΐογα αἷοὶ ϑβο]θηΐ, τη ΓΙ Π,. 
δου θοπά απ πολυχλύστῳ. » --- 3, [6 50118. οἰΐδπι Ἠδγπηθϑία- 
ηδοῖ! ΕἸορ. 54 ἀἰοία οἰνηρὴ οἷ εὔοινος. Αἰγίλιπος πέτρον, Βο- 
τηϑτ οι Π]. Π,, 4. ἶ 

ὉΠ. ΠιΘιΠὴᾶ : εἰς Βίτωνα τὸν Ἀμφιπολίτην. ---ΟΊ ΤοΟΙΌΩδ,, 
ΤἬΓδΟὶδο αὐ τιδυϊ πη, ἀπ ΤΌΓΟΠΕΘΙΒ 51Π08. --- 2 αὐτὴν 
ΥΪΧ 5ΔΠ)ῈΠῚ. « [Π6Γ8 οἵ δ) υμ πὶ οϑί, ΡΓῸ 400 Υἱὰθ δὴ αἰπὴν 
βου θοπάθμῃ 5ϊ{, φαθὸ πὶ} ργοροιιοάσμῃ αἰ ογαηΐ ἴῃ ἀπ. 
Εἶ4}} βουρέυγα. ΑἸΐία δαΐθπι αυδουῖϊβ ὉΓῸ8 γοοδτὶ ροΐαϊξ 
ῬΙΟΡΘΥ ΔΟΓΌΡΟΙΪ : τἰδὶ ΘΧ ΡΠ οᾶγα ργβίδί ργαοϊαγαηιν, αἵ 
ὈΙοβοου 465 ΒΌρΓὰ 6Ρ. 381 Ῥάγοηῃ αἰχὶξ νήσων αἰποτάτην (αὐ 
πυτ.).» Μοίηοι. Ρ. 155. ΒΡΌΆΠΟΚΙα5 χλειτὴν ροβέ Ἀοἰβκίυπι. 
- 3. « Μαϊΐπιὶ Νιχαγόρῃ. » Μείΐη. --- ἅ πανδυσίη ΡΊδΔη. 
« Στρυμονίης γνοσδίῃ ΒΟΓΘᾶ8 γϑηΐαβ ἃ Ἠογοδοίο ὙΤΠΗ, 
118 : πλώοντα δέ μιν ἄνεμον Στρυμονίην ὑπολαδεῖν μέγαν χαὶ 
χυματίην “ἘΠῚ ὁοΙηράγδηΐ ΘΔ] ἸτηδΔο. Η. ἴῃ ΠΕ]. 258 : Στρυ- 
μονίου Βορέαο. (ὁπ. ΞἜ56ἢ). Αράπη. 200. » 7.6. ὅᾶτη Βτο- 

λὰς, ἴῃ ὨοΒίϊῸ ΘΧΘΙΙΡΙΟ ἀχτὴ [μου]νιὰς βου ρβιῖ, Μρίποι. ᾿ ἀρυβ Στρυμονίαν ὁχ ΑΥϊβίοίο}6 τηθιηογαγογαΐ. Εγναυῖζ ἅτο- 



Βα ἀοτμ διυιέθμι « δ ογίῃιβ οἵ οσοᾶϑιι5 ἰοπηροβίδίθβ 
ἼΔ5 (Δοϊαπέ »., 5ογυϊαβ δὰ ΖἘη. ΙΧ, 668. : 

ΤιΘπηπιᾶ - εἰς Φίντωνα τὸν ἝἭμιονέα, υἱὸν Βαθυ- 
γανηγόν. --- Ι ἀρχαίας (Ξρεογροβίίο, η) Οοά.: ἀρ- 

ἢ. 6 400 Βοῖ55. : « ΒοΓΒΔη Θρ Ποΐοῃ ἀρχαίας 
πάυνη δα ποτηθη ἄχθος, υἵ ποη 511 δηΐαια ἀγοπᾶ, 5βοᾶ 
5 ἰπτηθ 5. Νοΐυτη οϑϑέ 5. βθρ8 ἀρ ροθίδϑ δρὶ- 
{γδηβίουτι. » Τδοοθβίιϑ ΘΟ]. ἀχταίας, γε] Αἰγαίας. 

5 ΓΠΘΓΙΕ , ΒΟΥ ΘΠ ΤῺ 5ῈΒΡΙΟΟΥ ᾿ἈΑργείης. ΟἿ ΠῸΠ 
Ἔ αυοᾶ ἀρ. Ἠορδβίρρυμι βαρτα ορ. 4406 Ζοῖ 8 

ὈΠΘΠΒ15 ἵπ ΑΥ̓ΡΊΨΥΟΓΌΤΙ ἄστο βδρι!ιβ ἐν ἀλλοδαπῶν 
; ἀϊοϊξυΓ. » --- ῶ ποδαπός Οοᾶ.. οογγοοΐῃτη ἃ 

, π-- 4, « δὶς Αἰδοηςιβ ναναγίῳ ἐχρήσατο, 4ιοτηοᾶο 
τ ὈΌΓΡΑΓΙὶ ῃΟΟ Ὑθγ τη ἀ6 115 485 ΠΟΡΪ5 ἰηυ 5 οἵ 

᾿ορίδξυπι δυθηϊπηξ, ἀθπιοπβίγαυ!: Ἠδπιβίο  μιβ108.» 

ΙΝ. ΓΠΟΠτηᾶ : εἰς Πάρμον (516) ἁλιέα, υἱὸν Καλλιγνώτον, 

ἴτ 
Ἐκ 

᾿ μένη χαρχινάς ἐστιν. « ΑΠ χαρχινιάςῦ » Β. --- 1 πάρμος 

τ βοῖπαο Οοἂ. ἐπαχτειῖος (510) χαλ., ΡΊδη. ἐπάχτιος ὃς χαλ., 
᾿ς ἀπᾶ6 786. οὐϊάϊξ ἐπάχτιος ὡ: χαλ., « φυαοὰ ΡΙαπυάδιῃ γοὸ- 
]υἶββ6 βιβρίοου : ἐπὶ ἐὐίογ 6 Ὁϑυϑαηϑ, πε ῬαῪ ογαὶ ρίβεαίο- 
᾿ ψρῆϊ. » ΒοΙδββ. βεγυαυῖί οἱ ἐπάχτειο: οἱ Πάρμος. Βγύποκ. 
ἐπαχταῖος, Ζύοτη 564 υ Ὁ. Μοίμδκ. Ρ. 134: ἐπαχτίδιος 1.0- 

Βοοκίυ5 δᾶ Ῥμγυπίοιι. Ρ. ὅ56, ργοραηίο ἤφοκοτο. --- 3. « θ6 
πέρχῃ, Ρίϑοθ γογδοίββίπιο, Υ. Οπιατη Νοίδ5 δι ΑΥἰπίοίθ 

ΟΡ. 621. » Ψ7ας. --- 4 5ἷς ΡΙΔη.: ἐν βυθέου: Οοά. --- 5. ὅτ᾽ 
᾿ἴουλ. Οοᾶ. οἱ ΡΊΔη., ΘΟΥΓ. Βοδιῖσογ. θ6 ἄγρης ἐχ πρώτης 

ΕΞ Βιοάδυβ : « ἂἃη δχ ῥγϊμηὰ οδρίυγα ἢ ἃπ δχ Ῥγῶ- 

᾿ βἰδης,5ϑῖπιο οτηπίυϊη φοπογο ἢ» 9Δ0008. : « ὑγακίαπ  55ὶ- 
πιαηὶ ργαάαηι : Ῥυϑροβιεῖο ρου ργαβίη ἴδοῖξ, αὐ Ρμδ85- 
ἷπη. » Ῥγοθα Π5 Μείποι. ἄγρης ἐκ πρῴης, πιαξείηα 
δαρίιγα : « 8ξ6}Ρ6 δηΐπὶ δρ᾽ σγδτημηδίδτι: μοί δοσυγαΐθ 
Ξ ἱπαϊοαπξ χα ἴ5., οαΪ5 πιθιιουίδιη οοἰοὈγδηΐ, ΡῸΓ- 
ἰοτὶξ. » Μαϊοθαΐ Ηδοκογὰβ ἄχρης ἐχ πρώτης, ἐπ οΥα Τιιρὶ5 
δοηπείαδθης, 601}. ῬὨδιΐα ΥἹ, 6ρ. 304,1, οἵ ΑΡο!]οπῖάδ ἴη- 
τα δρ. 693. θὲ ἴυ1146 Αἴποη. ΥἩ, ἡ. 304,Ὲ, οἵ ΞΕ]δη. Ν. 
Ἁ. ΗΠ, 44 :- αἱ ἰουλίδες εἰσὶν ἰχθῦς πέτραις ἔντροφοι χαὶ 
ἔχουσιν ἰοῦ τὸ στόμα ἔμπλεον. --- ὁ ὁλοὰν (5ἰ6) Οοά., οἱ 
Υ. 8 παλλομένα. « ῬαγΪ οαϑα ΡΕΥΪΈ, 50} ἥποπὶ Απρυϑίῖ 

᾿ρχδηϊπηῖβ ᾿αχία ἀγαπαϊπο5 εἴ β᾽ [Ὰ] δὴ Ῥἰβοϊ τη ΡΙθπᾶτα,, (υΐ 
ρδᾶδγου ἱπβροχογυπηΐ αΐ τηοτίϊ5. αδ (υϊδβαῖ οᾶσιβα οοσπο- 
βοογοηξ, σϑρογογαπί Ῥμαγυπρὶ Πομιϊηἷβ5. ἱπΠμςογοπίθτη Ρῖβ6]- 
ουΐσπι, φάθι ορίπαξϊ βαπέ ργορίυβ Ρἰβοδία μη οοπβι ἀθγδηί]5 

ἴπ ὁ85 ἱπ5:}Πἶπθο δ ἐδυοίυτη δαϊξατη ΡῬθηϊξα5. οθίυγαββθ. θ6 

δοάδην ἀγσυτηθηΐο οοπηΐ. ἱπίτα 6ρ. 709. » Β. --- 11 ἐπὶ 
᾿ μοίριον Οοά., αἰξογαπι ΡΊδΔη. --- 12 γρίπωνος γριππεὺς Οοά. 
εξ Ρἴαπ. (χαΐ 'πὸ πὴ); οογγοχὶξ 5 δ ἶσον. 

᾿ ράϊξυτη μυης οὁχ Οοά. πιυΐξαΐ 780.:; Μενίσχος ὁχ Ρ]ΔΠ. ΟἸΏΠΘ5 
βεγγυδηΐ:. βερίσχος Οοά. Οοηΐ. ΧΙΆ, 6Ρ. 184. Μῖτε Βοῖπ8. Βε- 
 γῖίσχος, το] οἴο ἀνέθηχε.--- 2 καχοζωᾶς (οά., χαχκοζωΐας ΡΙδ8ῃ., 

᾿ς ΡῬΥ͂Ι. ΠΟΙ : εἰς θρασὺν (Θρᾶτυν Βοί53.) τινὰ υἱὸν Χαρ- 
 μίδου, ὃν χαλάσαντα τὴν ἄγκυραν χύων θαλάσσιος χαταδέ-: 

ἈΝΤΒΟΙΟΟΘΙΑ. 1- 

| 

' 
| 

 χαταπιὼν δέλεαρ ὀστραχῶδες αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀνῃρέθη. ᾿ 
᾿Αὐαϊξ εογγθοΐου : ὑπολαμδάνω δ᾽ ὅτι ἰουλὶς (Υ. 5) ἡ λεγο- ὁ 

(σά. ἃ Ργ. πι., 56ὰ ἴῃ πάρμις τηυϊδίστη,, φαοα παμεΐ ΡΊδη.: 

Τηδηβῖβ ἃ. (836, ΕΥΤΙ5Ι1 ἰπ Απρὶϊα ρἰβοδίοσ. Ουῦγα ἰδοθγεῖ 

ο΄ ΡΥ͂. Γιοιηπᾶ : εἰς Πελάγωνα. « [π5ἰγυτηθπία υφράδτη 
᾿ ριξοαίοτ!β ἑυτου!ο πωροβίία. 5, πΉ 6. παυΐθ ἐστηα 5 οὐ τς 
᾿ ῃδίυγ ἴῃ Οαγββθὰ Μ, 14 : τύμθον χεύαντες ... πήξαμεν ἄχρο- 
᾿πτάτῳ τύμδῳ εὐῆρες ἐρετμόν. Οοηΐ. Υἱγξ. “Ἐπ. ΥἹ, 232.» 
᾿Ζας. --- ἰ γριππεῖ Οοᾶ.: ἀνέθηχε ΡΊΔη., φυιοᾶ οἸἐπι ἃ ἶρβο ὦ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. ἅ81] 

- 1 χὴν γῇ χὴν π. ΡΙδη. --- 2 θρασύς σοᾶ., ρτοδαςσέϊοπο 11- 
ἴογῶ α ποΐαία ; Θρᾶσυς ΒοΙ53.: Θάρσυς ΡΙΔδη.: Θρᾶσις ΒΓΆΠΟΙ,.,. 
4υοα ποπίθη Βαθϑίαν Ραιιβδη. ΥἹ, 6. 3, τὲ Χαρμίξου θὰ. ᾿ 
6. 7. « 864 Βοο ποίηθῃ Θράσις 5οΥ]θοπάυπη 6586 δὲ ΠῸΠ 
Β6Ο08 86 Θράσυ, ΡΥΪΓΔΠ ΘΟΥΓΙΡΟΓΟ δὲ ἃπαϊοσία ἀοοοέ δὲ 
Μίποτυθ Θοβπομίθη Θρασὼ οδίοηα!ξ ἃρ. Τοοριγ. 936. 
Τδααο τϑοΐθ ΡΊδη. Θάρσυς οἴ γ. 11 Θάρσυος. » Ἡοίποϊ.. 
Ρ. 134. « Ροβῖ χεχρύμμεθα Θχϑροοίαθαί" ἠνυσάμην. Ὑ6- 

᾿ ΤΌΠΙ ΠΟ ἰΠΙΓΘαΌΘΠΒ ἢΐο 80 σπὰ ΡοΥβοπὰ δὰ δἰζογαΐη, ἃ 
ἱ δυμηιβ Μεϊποκίαπι ἢ 133: « Ρΐηΐο ασπὶ Ηδγ- μ]μγα!ὶ δὰ βἰπρυίάγοπι, δ οοπίγα,, ἐγαπδίίυβ. Νοίαυϊπηας δὰ 

ΥἹ, εἐρ. 73, 3, δ 1}}}]. ---- 3. ᾿Αγχύρης βάρος ἔνοχον, “τάν Γ᾿ 
δηΘΟΓΔΤΩ ἴῃ ΠΟ Π]ΔΥΙ5, δα ΒΟΟΡΌΪΟΒ ογίδ5βθ, Περυθπίθῃ, 
ἐνεχόμενον. » 7ας. --- 4 Ἰόνιον ΡΙΔη.; " ῥώνιον Οοά. --- 7 ἐς 
μέγα (σά. εἱ ΡΊδη.: εὖ μέγα 50Περίογιβ δ Ποῦθοκ. Ραᾶγὰ- 
ἸΠΡ. φγϑιήτη. Ρ. 221, ροβέ Βυπποκίυμῃ αἰ εὔμεγα. Τυησοη- 
ἀσπ ἐπῆλθέ μοι. --- 8 ἀπέδρυξεν ΡΊδη : ἀπέδρωξεν Δ οοθ εἶα, 
βεὰ Οοάϊεῖα βουρίσγατα αἰ δ ἸΧ, θρ. 1, 4. Οοπΐ. 
Βυξίτη. αγδτημη. ἔ. 11, Ρ. 129 δα. ΠΟΡΘΟΚ.; «αὶ φαϊάσηη ἴῃ 
ἈΠΒοιηδίϊοο Ρ. 68, ἢ. 36 ργϑίογξ ἀπέδρυξεν, « ἀοηιογαϊί, 
αἱ μύραινα ἁλιῆας ἐμόδρύξασα ἂρ. Νίοαπᾶγ, ΤΠδΓ. 824, ἃ βρύκω 
υἱ χαταδρύχω. » [πη ΡΙαη. οἀἀ. ΡΙΏΓΟΒ ἄχοι. --- 11 θράσυος 
Οοᾶ.: Θράσιδος Βευποκ. ᾿ 

ὈΥῚΙ. Τιϑιμᾶ : εἰς Γόργιππον ἐπιτύμιδιον. « Τὴ Ρ] απ δᾶ 
Ρεϊὰβ. ἀἰβίίομοη Αἰσχαπαγὶ δβῖ, δἰΐογατη ἃρϑϑέ. (δ! θα 
αΐγαυτη]αδ νογεϊξ Ομαγᾶο Ἀοοδι. ΜΊ566}1}. {. 1, Ρ. 393: ααϊν. 
3 Βιϑίογοθαϊ ρϑβϑίμηβ νδυϊοίαΐθμι ἔπιδον. « Β. --- 1 λεύσεις 
Οοά. --- 2 ἀἰϊδεϊησαθθαίογ νυΐσο ροβί χερνήτεω, 568 γροοΐα 
Βοισκῖυβ Ρ- 910 βοηξοηζίϊαιη σοπίϊπυδί. --- 3 ἐπίδων (οά., 
ΒΌΡΘΥροβίίο ὁ (ἐπιδὸν), ΟΟΥΓ. ΦΔΟΟΌ5. -- 4 θάλαμο: (σά. 

ὌΥΠΙΙ. [οι μηᾶ : εἰς Παυσανίαν τὸν ἰατρόν. « Ἐβΐ Δηοηγ- 
ΤῸ ἴῃ Ρ]αηυάοα; Εηιροάοοϊξ {ἰτἰραϊς Ὀίοροποβ [δοτί. 
ΥΠΠ, 61.» 8. Βομποίάονίη. Ρ. 225 : « ΠΙυὰ οοπβίαΐ, Ἐτη- 
Ῥοδάοοϊομηῃ Ῥαιβᾶηΐϊα ἔδυ ΓΙ ΒΒΙ 6. ὈΒῸΤη 6856. αἵ Ατὶ- 
βίϊρρο οἕ βαΐνγτο διιοίουιθιβ τοίογέ ΠΙοσθηθβ, δὲ ροθπηὰ ἀ6 
τοῦ παΐαγα οἱ ἀθάϊοδββθ, ᾿Ϊ5 Ὑ ΘΓ Ϊ5 : 

Παυσανία, σὺ δὲ χλῦθι, δαΐφρονος ᾿Αγχίτου υἱέ. 

Ηΐης ογὶξ φαΐ δριρταπηπηα ἘΤΩΡΘάΟΟΙΪ αιιαν]5. τδίοηδ υἱπάϊ- 
οοξ. Νόααθ τὑϑγὸ ἱπορίμσπι βίδίπθσθ, ἃ 5:τη πη 6 βου] ρέι πη 
ἴᾳ]5α ταϊοοϊπαίϊοπο τοϊδΐαπι δὲ ἘΠΊΡΘ ΟΟΙθῚ 6586 80 115. 
φαυὶ Ραυβαηΐθ οἵ ΕἸηρθάσοϊ5. (ἈΠ γἐαΐθμη γθοογ ἀἀΓο πΕΌΓ. 
Β65 ἰρίξαγ ἰπ ἱποογίο γο πα θπαδ. » --- 1 519 Ὀῖοσ. εἴ Ρίδῃ.: 
παυσανίαν (Οἀ. Ἐπώνυμος « κεἴ 4υἱϊ, «πιοα 65ξ, γ6Ὑ6 γοφαΐαγ : 
αἱ : Πολύνειχες, ἔφυς ἄρ᾽ ἐπώνυμος, ΕὐυτρΡ. ῬΏΟΗ. 1500. 
Νοπιθη δηΐμὶ μαθοθαΐ 16 ἀπὸ τοῦ παύειν τὰς ἀνίας. Οὐπηΐ. 
ΒΟΡΗ. ΑἹ. 430. » ,υας. --᾿ 3 φῶτ᾽ Ἀσχλ. Ὀΐορ., 4υἱ ἀοπάθ 
ἔθρεψε Γέλα, Οοἄ. ἔθαψε πέλας, ΡΙΔη. ἔθαψε κόνις, 46 ὁοη- 
Ἰδεΐατα,, αὐ ῥγορα οπηηΐδ. Τηϊ 10 ὙΘΓΒΊΙΒ., ἶδὶ Ὑθγιι ΒΟΥ Υᾶ-- 
τἰββοῖ Ὀΐος., φῶτ᾽, π14}15 τῇ δ᾽ ῬτῸ τόνδ᾽. --- 3 ὃς πολλοὺς: μο- 
γεροῖσι μαραινομένους χαμάτοισι Ὀΐοσ., φυοα δηΐααθτη οἵ 
γοτμηι. --- 4 Περσεφόνας ΡΙΔῃ. ϑ 

ὮΙΧ. ΠΟΙητηᾶ : εἰς Θέογνιν τὸν Σινωπέα. ---  Σινωπέως 
οἀοθαΐυτ δηΐο 186. « Τῃοοσπίάθιη πο ἴῃ ρδΐτία ΟὈ 556 
δρραγεΐ εχ δά ἀϊίο Σινωπέος. » δεμπείασιυν. 

ὌΧ. ΓΠιοιημηᾶ : εἰς Κλεισθένην ναυηγὸν Χῖον. --- 1 σῆμα, 

᾿ Οοᾶ., αἰΐξογαπι ΡΊΔη. Βοοία οὔυβογυδξ 786., Ῥδγθηΐῃθβθυβ 

᾿ ὄρωχε- πλὴν ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτοῦ λαδόντε: οἱ ναῦται ἔθαψαν. Ϊ 

᾿ἰπβίδυ Βα ομ δ 6556 40:0 ΞΕ  ππίαΓ, ἐν δέ σε ... πλαζόμενον: ᾿ 
- 4 χὴρ ἔχιχεν ΡΊΔη. --- 4 ἤμόροτες Ρ]Δη.: χῖον ἐπ᾽ (ού., 
Χίον ἐς ΡΊδη., υἱζίοβα ρτοάυοία 5.180; φυδγο ΒΕΡΘΚΙα8 
οὐδὲ Χίον ἵχευ ἐς, ἴῃ αἰΐετᾳ δαϊξ. Ρ. 909, οὐδ᾽ ἵχευ πατρίδ᾽ 
ἐς ἀμφ. Βεμ ποι ἀουνῖπαβ Ρ. 107, ἐς Χίον ἀμφ, 

ὮΧΙ. Γομπλ8 : εἰς Μεγαχλέα. « Οπρτῃ ἀϊοαΐ ρμορίᾳ. Μα6. 
5! 
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᾿ φδοῖθηι, 4161} ΟΠ] 181 Ῥᾶτπιτ σΟΠρ γα πηι οϑί. ΑἸΠ θη θη865 
οοτία οὐδηΐ, φυϊθυβοιη) ροοίδπη ΘΟηβΘη ΔηΘΌΓη οϑὲ (Δ Π}}}18- 
Υ ΟΡ ΘΟΠϑι16586. ἘΟΓΐΔ586. Ῥαγί οι] οϑί ΕἸθσίῳ. » δοληδὶ- 
(οιυίηι. --τ 1 μέγα χλέος Οοά. 

ὌΧΙΙ. Πομηπηηᾶ : εἰς τοὺς Ἕλληνας τοὺς τὴν Τέγεαν ἐλευθέ- 
ρᾶν ποιήσαντας. 1η ΡΊᾶη. ἄδηλον. « Βοϑρίοἰυηξ πο δὰ 
Ρυρηδηι ΠῸη Ῥγοοὰὶ Τόροα ἃ Τορθδί8. οἵ Αὐρὶνὶ8 ΠῚ 
Τυδορά ἢ }5. ΟΠ βϑᾶγη., ἰηΐον ΟἸΥπρίαδ8 75 οἱ 83. 
Τἠοοΐ δαυΐθηη Ἠργοάοξιβ ΙΧ, 35 οἵ Ραιβδηΐδϑ ΠΙ|, 11, 1,866- 
ἀπθιηοηἶοβ ΒΌΡΟΙΟΓΟΒ ἀἰβοθβϑίβ86 παγγοηΐ, ἀηθη Τοροᾶ- 
ἔαγαπι Ὑἱ 8. ποηάππι ἔγϑοίϊβ. ροβί Ῥαυρηδιη ἀθιηαπη ἐν 
Διπαιεῦσιν ΠΟ0Ὶ ΤῊ ]ΐο Ροϑί ρυρηδίδηι ΤιΔοραφ πο 15 Τορθᾶ 
ϑασοιθεῖ : Υ. Ο. Μύ]]ογ. ΠΟΥ. γῸ]. 1, Ρ. 188. ν δοπηποῖαο- 

τοῖν. --- ἃ Ἰοσοραΐαν Γεγέης, σΟΥΓ, ΘΟ Πποίάονν. 

ὌΧΠΙΠ. Τοιητηᾶ : εἰς Πρόμαχον υἱὸν Τιμάνορος. « Αἃ 
Οοάϊοῖβ Βου ΡέυΓαπὶ υἱ οβδιη [δοΐαγη Ἰθπητηᾶ. ῬΓῸ υἱὸν Γ6- 
ΒΟ ΘΠ τη υἱωνόν. » Β. Ηος ΘΡΙ σΥγδιημὴᾶ οἵ 6Ρ. 515 ΓΙ Τα ΐα5 
οἰοσίῶ 6586. ΘοΟΠ]Θοἱἔ ΕΥΔΠΟ Κι ἴῃ ΟΔΠ]Πἶπο Ρ. 67 5644., [ἃ υἱ 
6Ρ. δ15 ΓπογΓ οχογάϊαμι,, ἀοίπάθ βυρβδουΐαμι 516, ροβί 
αἰϊχιοί ἀϊδίϊομα ἀδρογαϊίδ, πῃοο 6Ρ. 813. Οὐ͵υ5. σοπἸδοίαγοο 
ἱῃ ἢ στ ἴθι δοουγδίδ ἀἰββουξαϊοπα ἀθιηοηβίγαν! ΗΘΟΚΘΓΕΒ 
1. Ῥ- 46 5664. --- 1 φῇ ποτε πρόμαχος Ο(οᾶ., δᾶγογϑθαηΐθ 
Τηθΐτο ; τίμαρχος ΡΊΔη., οοηδοίαγΓα δχ 6Ρ. 515, υἱ υἱάθίυγ, 
ἀυοία. « ΡΓΙΟΡΙῸΒ οδβοΐ : φῇ ποτε Τιμόμαχος (γοοορία η ἃ 
Βοῖ58.) » Χασοῦξ, Θαυὶ δηΐο οἀϊΐδμι Ἠθοκ τ ὀοτηπιθηΐαίίο- 
ΠΟΘ ῬΓΪΟΥΘΠῚ ἴῃ ΠΟϑίγΟ ΘΧΘΠΊΡΙΟ ΒΟ ρβὶΐ : « Εογίδβϑβο : Φῇ 
ποτε Πρωτόμαχος. Οοηΐ. Χρη. Η6]}.1, 5, 16.» Εἴ Βεγξ- 
Κίυὰβ Ρ. 907, αὐ ορογίεοραΐ, ἴῃ 80 γ16. Ῥοϑιῖξ ΤΟΥ 55 πη δ} 
ἨΘΟΚΟΥΙ οι θη ἀδ ΟΠ 6 η. ---- 3 ἀμφ᾽ οἀἀ. ΡΙΌΓΟ8. ΡΪδη. --- 
8 οὔ ποτε λήσῃ Οοά. οἵ ΡΙδῃ.: οογγοχθγαι Ηροκογβ. οἵ 
Βονρκῖαβ. 

ὌΧΙΨ. Τιϑμημηᾶ : εἰς Κλεόδημον ὑπὸ Θραχῶν ἀναιρεθέντα 
χαὶ Κλέεννον Διφίλον υἱόν. « Εροἰΐ πΠοιηθη ΡΓΟΡΓίυτη Κλέεννον, 
4πῦγῃ 5} ὄνομα χλεεννὸν, ΠοΠΊΘη οἱ ορὶ ποίσῃ. » 8, -- 
1 αἰδῶς Οοά. « Ριάον, 561}. φαοα ἔπσα 58] υΐθιη ροΐογο ἀ6- 
ἀϊσηδίιι5 ὀγαΐ. » δοιμβηθί οι. 6 Θεαίρῳ, ΤὨγδοϊς Πυχηΐηθ, 
υἱάθηάυβ Ηογοάοί, ΙΥ̓͂, 90, ουἱ οϑ( Τέαρος, ἰθίψαο ΥΥ̓ 6886- 
Ἰΐηρ. --- ἃ χλέεννόν Οοά., ἀρ] ϊοὶ δοο. « Κλεεινὸν ροβοὶξ ἀϊᾶ- 
Ἰβοΐιβ ἰοηΐοα. Αἰχμητὴς υἱὸς Ο πολ] } ἴδηι ἀἰοὶ υἱάδίαγ, 
ΠΟ ῬΙΌΡἕΟΥ ὈΘΙ]Ιοτ υἱγίαΐθμ : νυ. ΘΙ κοῦ. ἴῃ ΤὨθορῃ. 

ΡΓΟΪορσ. Ρ. χχχυι. » ϑοληϑίαάοιυ. Ουοὰ ἱπ πος οογία ἸθῸ0 
ΠΟῺ γοΡ βί τ 116. 

ὌΧΥ. Τιοηηᾶ : εἰς Τίμαρχον νεώτερον ἐν νόσῳ τελευτή- 
σαντα. --- 2 ἀρετᾷ (οἀ.; ἐρατᾷ Ρ]Δη., ΟΟΥΤ. 780. --- 3 ἢ σοά., 
5604. γϑοΐρ Ρ]αη. Εβέ Βοτηθηίοαηι, 1]. Χ, 58 : φίλης αἰῶνος 
ἀμερθῇς. -- ἅ χουριδίαν ΡΙΔη. 

ῬΧΥ͂Ι. Τιοιημηᾶ : εἰς τινὰ ὑπὸ λῃστῶν ἀναιρεθέντα. ΠΘΓΌΤΩ 
Ἰοριίαν Ἰἢ τηᾶγρ;. ΘΡΙ σταιησηδίβ 77, ΘΌΓη Ἰοτητηδία : Σιμωνίδης 
εὑρὼν νεχρὸν ἐν νήσῳ τινὶ, θάψας ἐπέγραψεν. ΥἹά6 ἃημποίαίἃ 
δα 6. 77. --- ἃ. « Τηγοοδίίο Του β ξενίου οἰ οῖξ αὐ δυχῃ, 
4υἱ Ἰοφαθη8 ἱπάπιοἰ αι Γ, ποπ ἃ Ἰαίγοη θῈ5,, 56 ἃ ΠΟΒΡ ΕΠ Ρ5 
ἰηΐου [δοΐα τη 8556 οχἰβέϊμηθβ. Ἰοϊηθ θ᾽ υγᾺ]} ῬγῸ 5 ηρα]ατὶ, 
ὃ θεὶς ὄναιτο, ΘΟΠΟΙΠηϊ [15 οδιιϑᾶ τι5118 υἱἀθίαγ. » 966. 

ΒΘαα ΠΡ ἴῃ Οοάϊοθ ορίρΓ. « ἀδέσποτον » [δι 5ιργὰ δχῃϊ- 
Βιξατα ῃ. 85, υδὶ 780. ῬΘΥ ΘΥΤΌΓΘΠ., αἱ υἱαθίαγ, αἰχὶ! Ὠΐο 
Ἰηβουρίαμηι 6556 Ρίαίοηὶ. 

ὈΧΥΤΙ. Τιοτητδ : εἰς Μελάνιππον χαὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ 
Βασιλῶ (510). --- 1 ἀελίου δὲ ΡΊΔη.: ἠῷος δὲ συά., « ῬΑ ]886- 
Πῖο ἰθδίθ. ΜΊΓΙΙΝ ΘΓΓΟΓ, 81 γ88 ἰΐὰ μαθοΐ, » ὕα6. Νοαα8 88]- 
ΤηδΒΠ18 Θηοίδυ ἴῃ ΘΧΘΠΊΡ]Ο ΒΌΠΟΙΆΠΟ. --- 3 ζώιϊειν Οοά. 

ἈΝΤΗΟΠΟΘΙΖῈ ΡΑΙΑΤΙΝῈ ᾿ 

-α 6 εὐτέχνων ΡΙΔπ., 56 {]πιὰ ὁράιηιι5 ΒΡαποΙΙΙ, δὲ 50- 
ἸΙσοΥῖ οοᾶοχ βῖνα 16) βίνϑ 8}1118. ἢ ᾿ 

ὌΧΥΠΙ. 1μΘπηπἸᾶ : εἰς ᾿Ασταχίδην τὸν Κρῆτα ἁρπασθέντα 
ὑπὸ Νυμφῶν. « ΟΔ]]ἶο6 γογβῖθα5 τοααϊαϊξ 
δὰ ΤΏΘΟΟΓ. Ρ. 31, δὲ ογαίίοπθ βοϊυΐα 1ιᾶγοιον. δὰ σπατίξ. 
{. ΤΠ, ν. 219.» Β. Βογίρίσχη υἱἀθίυγ ὀδυτηθη ἴῃ ΓΟΓΓΙ βία τὰ 
ῬΌΘΓΡΕΠΙ , Τηογί6 ἱγητηδίυγα θχϑεϊποίατη ἢ Φ6πὶ ροθίδ ργο- 
Ρίογοδ, υὐ' δἰΐθγυμη Ην]Δη, ποι Δ ΟΥοο, 888 ἃ ΝΥΠΙΡμ 
6᾽8. ΔΠΊΟΓΟ ἱποθηϑᾶ γὰρέυπι ἀἰοἰξ. Οοηΐ, Αρροπᾶ. δρ. 359 
οἵ 6ρ. 287. 7ας. --- 3. οὐχέτι Βαϊτηάβίι5: οὔχει Οοᾶ.: οἰχεῖ 
ΡΙδη., φιοᾶ « υΓ'Ὗ ἀποίογαΐθ ποη ἀοϑεϊξαξυχ » Το θεῖα 
Δ Πηϊ51{, ποὴ ἸοΥα ἀθέγ θη πὶ ἃ ΌΓΘΠ5 οἰ οσδηξὶ ροοπηδίϊο 
βο ἀϊβειποίο : 

ἐννν χαὶ νῦν ἱερὸς ᾿Ασταχίδης : 
οἰχεῖ Διχταίῃσιν ὑπὸ δρυσίν᾽ οὐχέτι Δάφνιν 

ποιμένες, ᾿Ασταχίδην δ᾽ αἰὲν ἀεισόμεθα. 

ὌΧΙΧ. ΘΠ} : εἰς Χάρμιν υἱὸν Διοφῶντος ἀφνῶς τελευτή- 
σαντα. --- 1. ΟΥ̓ Γηδίοηΐ οϑέ ραγίϊουα ἰμ τίς δ᾽, μα ἀρεϊβ 
ΘΧΘΙΏΡ} 5 ἀοίδηβα ἃ 780. Ρ. 355. Μοϊποκίιβ ἀἰβει- 
ΘΒ θη βυβρ᾽οἀρδίαγ, μδο (Ὁ βοηίθηξί : ηυοίξέ φιιέδιι5 5ἐτι- 
συϊατγὶ ἀδογιηι δοηουοϊοηίϊα ἰεἐἰδδίηια 5075 οὔϊρὶΐ, ἐπι 
»εγροίινια [οἰϊοϊἑαίο 86 [οΥγὉ βρογαπέ; οζ 1188 δοη  δοίιγα8 
Ργοίογί (8}}. Ρ. 274. ΡΊδη. ἡνίχα, οαΐαβ Ἰοηἰϑηηαπι βογνδΐ 
Μοίποκ. -- 2 ἡμετέροις ΡΊδη. οἴ Υ. 3 τῇ ἑτέρῃ. - 3. « ΡΙῸ 
ἐθάπτομεν 6χ Ἰίηρτιδο Ιοσο βου θοπάστῃ ἐθάψαμεν. ΝΠ ΓΑΓΟ 
αυϊάθμι 5 οοἰαςβ Ροοίαβ [θοροῦ ῬΘΥΠΐβοογο υἱάθγραϑ, 
αὖ τηοᾶο 6Ρ. 517, 1, (Δ) Ἰδοῦ ἐθάπτομεν αἰχὶξ, υθὶ οδ- 
βέϊσαξαβ 56 ΥΠῚ0 δουϊβέι πη ροϑβοῖὶξ : δὲ ουτῃ ἡνίκα σοπἰαποξυση 
ἱπηρογίδοξυμη ἤθη 8110 υἱάθίωγ βθηϑὰ αἰοὶ ροΐα 886 Ζυδπι 
(0 ἰοηΊΡοΥ χο ἰ6 βθροίϊοδαπιιδ. Ῥγθΐογοα ποίαπαυτῃ 
οϑί ἡνίχα οδιβδ!! ροΐοβίδίς ἀϊοΐυτη φμαηραοφιυίάθηι, ουὐαβ 
αι88 ἃἰϊαἃ Θχθιρ! απ Ποὴ ΒΌρροί. » Μοῖν6Ά. --- 4 ἄννη- 
ρότερον Οοά. οἱ ΡΊδη., ΟΟΥΤ. 80. 

ὌΧΧ. [ΓιΘπιμᾶ : εἰς Τίμαρχον υἱὸν Παυσανίου Πτολεμαΐδος 
(56. φυλῆς). « ΤΙ] ΓΟ 8 ῬΠΠΟΒΟΡΒΒ., ἀσπη υἱνογοῖ, ἀθ 
παΐμγα ΔηἰΠλ85 Θ᾽ 5486 Ροϑί τηογίθμη οοη αἰ 0η6 ΒΟ Ἰρβογδί. 
010 ἀοίαποΐο, Ρορία 608 αυὶ ἀδ δὲβ γθθϑ Δ αυϊᾶ σον 8 
ΔοΟΙρογα νϑ]θηΐξ, δὰ ἱπίδγοβ δ] οραΐ, » Χαο. Ουἱ ΑἰΒοηΐθη- 

56 ΠῚ [αἶδ86 Ραΐαθαΐ, 5θἃ « Ρί(οΙ μη αὶβ ῬὮγ]6 ἔαϊξ οἰΐαπα 
ΑἸοχαπάγίς (γ. Απαϊθοΐα ΑἸοχ. Ρ. 348), υἵ πὶ8}} ἱπιροαϊαξ 
Χαοτηΐπι8 οο ΘΡΙ σγαμημηᾶ Ροθίδιῃ, υἱ ΓΘ αι ἴθτα ομηπίὰ, 
ΑἸοχδηδγίθ βου] ρβῖβ86 δαὶ βεπηθαι8. ΑΟ Θοτηπηθηογαΐ Τὶ- 
π]αγοαπῃ ῬὨΪ οβορίναμη ΑἸθχαηαγίμαπ) ὈΐοβΘη68 1, ΥἹ, 
95, ἃ (Ποῖ θο ἑογίαββθ ποη ἀϊνθγϑαμη. » Τδίηθι. --- 
4 ἣ τί περὶ σοά.; ἔσεται ΡΙδη. « Ργεδίαξ ἰογία556 80 ΘΓ ἢ 
εἰ πάλι πως ἔσεαι, οἱ τῆν φια ἵπι υἱέαην γοαἰξιιγι8 5.5 1 
«ιοᾶ οδη51110 ροθίθ μη θ 118 Γοβροηᾶθγα Υἱάθίαν Φυδ σιῸ 
»αείο γουϊοίεγιδ δἰδ. οο 6πίπ γθοΐθ ἀἰοθγθίαγ ἀρ 80 οαϊ 
᾽ἀ6 τοάϊξα ἴῃ υἱΐδιη ρϑυβυδϑατχη δϑξ, ποη ἰΐθη ἀθ 60 φαΐ ἄιϊι- 
ΡΙ(αΐ οἱ φυϊά τοὶ 51} οοτηροσῖγα ουρίξ. Π6 ἢ εἰ ἴπ πηδτη 50}- 
Ἰαθαπι οοθα μεθ Υ. δ ΤΏΘοοΓ. 14. ΧΙ, 80.» Μοϊποῖ;. --- 
3 δίζησθαι ἰῃ (ΔΙ πο ῃ0 ταᾶνυ]ξ Μαοίποκ. -- 4. ὅδο. ἰῃ 
ΠΟΒΙΓΟ ΘΧΘΙΊΡΪΟ ἐν Εὐσεδέων, ΟΡ 5 Γαοία ΓΔ ΠῚ. Ἷ 

ὈΧΧΙ. Τιοη δ : εἰς Κύζικον καὶ Διδύμην τινὰς οὐχ ἀφανεῖς. 

« Μα16 Βαθυϊξ διοίου ἸοΘιηπηδί8 Κύζικον ΡΓῸ ποιηΐηθ υἱγὶ, 
4υὺχπ 5[ζ ποπῖθη ΟΥζοὶ ὉΓΡΙ5 : πἴ ουβδη ΟΥρΒΟΥ, εἰς 
Κυζικηνοὺς Ἱππαχὸν καὶ Δ. Ῥοΐίι58 50 ΥΡαγο ἀθθαϊέ : εἰς 
Κριτίαν Ἱππαχοῦ καὶ Διδύμης υἱόν. » Β. ΟΥ̓Ε6 ἴπ ΡαΓορτπδ 
(ογγὰ Β6ρῸ ΠΕ οἷρραβ ἸΟαυϊξΌΓ. -- 1 ἐθέλῃς Οοᾶ., αἰΐθγταπι,. 
ΡΙδη. Ροϑβί πόνος αἰ! πραυσῃαΐ 780., υἱ ὀλίγος πόνος ΡΆΓΘΏ- 
{μοξϊος δ εὑρεῖν Υἱ ἱπηρογαίν! ἀἰοογοηΐαγ; 564 ἱπ ΠΟΒΟ 
ΘΧΘΙΏΡΙΟ τηυΐαΐα βοπίρηξια ΘΟΠΒΡΙΟἰ [ῸΓ. --- 3. λέξον ΡΊΔη., 



τοοσία. » γοίπ6ξ. --- ἀ τὸν χείνων ἔχω χριτίην 
ναι 56 ἴπτηδγα. : γρ. ὧδ᾽ ἐπέχω χριτίην. ΡΊΔη. τὸν χείνων 

υἱὸν ἔχω Κριτίαν. 
τύχα, Πμϑτημηδ : εἰς Ἑτπονίην (5160) θυγατέρα Τιμοθέου 

᾿ Μυηθυμναίου. --Ἰ Τιμονίη Οσοά.: τιμονόη ΡΙδη., ἃ Ρῖθ- 
" ῬγοθαίΌ τη ; βοα ἰῃ τίς δ᾽ ἑσοῖ; «αυϊνῖβ μοί. « Εἰο- 
οἰΐταη σδοοθβίαβ : Τιμονόης τόδε σῆμα. ΟοΥρΆΩ : 

ξ ἢ ἠὲ τίς ἐσσι; Ὑ6] 5ἱ τηᾶυΐβ, Τ. ἢ τίς δὴ σύ; ἐτπ6 
Τίν ἢ απ φιιαηιηαηι ἰ6 6556 αϊσαηι ἢ δᾶθο βοΠΠςοί 
οὐαυ μά τηογέιι 8 (Δ οἶ65. ΝῸπ ΘΟΠΙΡιιβίδ ἰρι[υγ ογαΐ Τὶ- 
᾿ΒΟΠΟΘ, 568 ἴῃ ἐγδηβὶ ποἰᾶδ γο] δρογία βαγᾷδρι!α οοπάϊία: Υ. 
᾿ΒΌΡΓα Θρ. 478. Ἑδάδθπι ογαβὶβ ἃρ. Ηοιη. Οἀ. 1, 326, Ατὶ- 
βίοριι. Τβόβιη. 536. Οείογαπι βογρέστῃ ἴῃ Οοάϊεο τιμονίη 
6886 ροΐετ!ξ Τιμώνη, υἱ ἴρ5α Οοα! εἶδ βογιρίαγα ΘΟΠ] ΘΟ ΠΓΔη 
πμοβίγαπι ὅδ δἀἀδηᾶδ ραγίου]α ἤ οοπῆττηοί. » Μείπεϊι. --- 
8 μίθυμνα εἴ ᾧ μέγα αἰϊχυοΐ οἀά. ΡΊΔη. 

ΟΠ ῬΧΧΠΙ. ΤΠ ΟΡ μ,8: εἰς Κίμωνα τὸν Ἱππαίόδυνϊόν. --- 1 ἀλίοιο 
Οοᾶ,, ᾳυοᾶ οοττοχὶξ Ηοτγίησα ΟὈ55. ᾿. 282, ροβέ 58] πη 5  ὉΤὴ ; 
ἨἨλείοιο Βγυποῖ. Ποϊπᾶθ σῆμα Οοά., οοττ. 986. 

ο ΡΘΧΧΙ͂Υ. Γιοπηπιὰ : εἰς τὸν ᾿Αρίμμα τοῦ Κυρηναίου υἱὸν 
Χαρίδαν. « Αα γν. 3 πογυπι ἸΘΠΊηἃ : εἰς τὸν αὐτὸν τοῦ αὖ- 
τοῦ, ἰογίαβ5ε φυοᾶ ἰπ δυΐορσταρθο πουὰ ἱπεὶρίοραΐ ρασῖμδ. 
Ὁμαγ 85 ῬΒΠΟσορΒ 5 υἱΐατη ροβί τηογέθτη ποσαυθγδαῖ. Ροοίᾶ 
δύῃ ἰΐασας ροβὲ ἰαΐα 'π οδάθπι βοηΐθηξα ππδπθηΐοτη ἤη- 
εἰξ. » Χας. αϊάο ἱπυργοθα! ον Ἡδοκογιιβ. Θαυπάθηη 6588 

βίαίαυϊξ φιθιη ΑἸΘχῖβ αἴ ΒΟ] ποθὴ ρογβίσίηχὶς 
ἴῃ Ταγοηίϊηὶς οἵ Ρ᾿δάνο ἀρ. Αἴδιθη. ΤΥ, Ρ. 16Ὶ, Β, οἴ 165, 
ἐκόδιο δὲ ὑγὸ Ἐπιχαρίδης ΞΟ. 1 ἐπεὶ Χαρίδης. ἽΝ ἀοοίτίπα 

᾿ ΘΘΡΌΪ ΡΒΠοβορὶ οομίογέ νυ μασοτ υόῦθα ἀρ. ΟΥἱάϊατη 
Μείΐδῃι. ΧΥ͂, 1583 : 

Ὁ ξοπὰξ αἰζοπί(ιπι σοι ἀτ Γογπιϊἀϊπο πηογίϊβ., 
αυϊὰ δένσα, αυϊὰ ἰοποῦγαβ, αυϊά ποτηΐμα νᾶπηᾶ {ἰπηθεϊβ,,. 
τηδίογί ει γδίηπι [αἰβί δ ρἰδοῦϊα ππὰπαὶ ἢ 

 φἔ Ἀρρεπᾶ. 6Ρ. 236. [π ορ᾿ στατημιαΐο ἔγοβ Ἰοαα πηΐῦ : υἱὰ- 
 [οΓ, εἴρραβ, ΟΒατΙ 88. --- 1 Χαρίλας οἴ ᾿Αρίμνα ΒΙοΙηΠοΙά 5, 

[δ ΠΊΘΓΘ. --- 3 πολυσσχοτος (οάᾶ,; πολὺ σχότος ΡΊΔη. « ΟἸΙΠῚ 
51: Χαρίδας Χαρίδαντος, 5οΥἹ ΟΠ ΌΤη ὦ Χαρίδαν, πἰδὶ δα! ατη 
ἐυοτὶ γ δὶ ῖβ βίη ΠΠθι15 ἑτεροχλίσεως ΘΧΘΙΠΊΡ]15, Ποτηοτῖοο Πυυ- 
λυδάμα, τηρηδηᾶγοο Δρύα παῖ. Μεϊιοῖ,. ἩΘΟΚΟΓ. : « ὙοΥΡο 
ἄνοδοι ἱπέο ΠἸριτὰγ απέηιογιην ἴηι σα Ἰιηι δι διαίογιηι τὸ- 
αἰἰξιι5, χαοὰ ῬΡ]αΐοπίοοταμη βϑηΐθηξ ἃ συμ ογαΐ, συ. 
ὙΥ ΕΙΘΚΟΓ. 5. ΠΟ 56 ΘΡΡ. Ρ. 237-80. » Βοῖξ8. : « Ηυϊΐὰ5 ἀἰ5Ε ΣΕ 

᾿ς ὙΘΓΒΙΌΠΟΙΩ ᾿πβογαΐϊξ δρρῃἷο ὕτοοὶ Οοαγὶ ΒΟΙ ΔΙ 5 : υἱάδ 
 Μαϊΐδπαϑίδπᾶ ". 315.» -- 4. Α τοῦ. μῦθος δὰ ἤποπι οτηηΐα 

(Ιατι ἀπε ἐγ υ  θαπίυγ : 5οα τροΐ ΗρΟκΚΟΓῸβ : « Αἕ ηἶ5ὶ 
 ἀπωλόμεθα νυἱαΐοτί ἔτθυδβ, «αΐ Πῖ5 δυά!εῖβ 56. ΡῬϑγ 556 
 οἷατηδξ, π0}1 δά οϑέ οδῦβα,, ζυδτγα ὈΪ τη βοϊδπᾶο Ἰδοΐουὶ 
 βοηρία δδάϊάογιέ ΟΠΑτΙ 85. » --- 8 ὕμμιν Οοά.; ὑμῖν οἅ. 
 Ρηΐπο. ΡΙδη. ---α « ῬΓῸ βούλει τοοξι5 ἔογίαββθ βου ρβογὶβ 
᾿ς βούλῃ [ᾳποὰ γο]εθαΐ οἔΐατη 786.] : 515 δηΐπι βο]οΐ (δ ἰτηα- 
ΠΟ φι5. » Μοϊποῖς. Βοαυθπευχη « 56 Π50}8 ΟΡΒΟΏΓΙΒ, Π6Ο 
ο φοτίδ ᾿ϑϑνῳ ν “ας. ποίξ. τιβογ. Οἱ ἰπ αὶ. - « ΝΙΏΙ ίς 
Ο Ἰοοῦβ αἰΠου]δεϊβ Βαθογθξ, δὶ οοπβίαγοξ Πελλαῖον ραᾶτγνὶ 
 Θυϊακάδῃ ΠΌΤΩΙ, Ρ6]1ὲ6 ἰογίαββθ ἴῃ Μδοθάοηϊα υβἰξϑεϊ, πυ- 
Π ΠΉΘῊ ἴμϊ556. ὙΠ δίοπη ΤΟΓτιτ ΘΠ] ΘΠ ἀδγατη πὶ ΟΥῸΟ ἰδυααΐ 
 ΔΡ. Αἴδοη. ΧΙΥ͂, Ρ. 646,6 : δ᾽ 

Δήψει δ᾽ ἐν ἄδου χρατάπαλον τριωδόλου.» 

᾿ 

 Ουυβ 5οηΐοπέϊδιη 5. ργοθαΐ Μείπεκ. ρ. 273 : « Ηἰβ ἴρβε 
᾿ς ὅδμεο. οἸἶτη ΡὈγίμηι5 δάιηου! ΟΠ δ οὶ ἐγαστηθηξατη 85 : 

- Ἐχ τῶν ὅπου βοῦν χολλύδου πιπρήσχουσιν. 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. ἀ83 

Ὁμάᾶο ἀρογίατη δϑέ πελλαῖος 5'γ6 πελλαῖον 6556 ΠΌΠΙΙΝ πο- 
ΤΏΘΗη, ΔἸ Πἀ6 58Π6 ΠῸΠ οορσηίζιπ). 56 ἃ ἴῃ Βᾶο ραγίθ δηΐὶ- 
αυϊέδεῖβ φυδηΐυτη δϑξ φυοαᾶ ποβοίμηαβ " » Οοηΐ. ουπᾷ. δὰ 
ΟΠΒΟΙ Δ θίοοβ Ὁ. 153 564. Ηροκόιιβ, τοοθρία ϑ0 δι ροῦῖ 
οοηϊθοΐυτα Πελλαῖος, ΠΟΙ ΠΟἢΪ8 50] 5ο᾽ δἰ" ΘΟΙΩΤηΪ ηἰβοϊξαΓ, 
« ΠΟΡΙ65 ἔδογοβ ῬΘΙ]ΘΟβ, ΖΌΟΓΗΠ, ΟΔΓΠΘ γϑϑοὶ ροβϑίξ » 
ΤῊ Ὲ] 5. οοἸ]Δπἀαΐος ἃ ΟΡρίδηο Ουπος. Π, 100 5644. Ρτῶ- 
ἴεγθα, θη άθιη 5ἱ δυάϊαϑ, « ἴῃ ἤπο ἰηἰογεαϊξ ἀἰβέϊομομ, αὰο 
Θδπάθιῃ βθηΐθπίϊδτη οὐηδίϊα 8 οχία Δ] τηδοθ 5.» οηΐα8 
Βεϊποκίυ5 ἰπ ῬΏΠΟΙΟσΟ 1851, Ρ. 223, οοηΐ. εἰ δὲ τὸν ἡδὺν 
βούλεσθ᾽, οὐ πελάνου βοῦς μέγας εἰν ᾿Αἴδῃ. ΡΙΔησά. εἰς ᾿Αἴδην. 

ὌΧΧΥ͂. [Γοπὴπιᾶ : τοῦ αὐτοῦ εἰς ἑαυτόν" εἰς Καλλίμαχον 
τὸν Κυρηναῖον ποιητὴν τὸν γράψαντα τὰ Αἴτια. « Ταυδδίυγ 
αυϊάοπη (ΔἸ τηδοθι5 βοοΐα,, θὰ ρογξποξ ργοργῖθ ορὶξᾶ- 
ῬΒίστη δᾶ (δ τηδοϊατη (4}} δ ηϊ ροδίς ραΐγομι. Ο8}11οἷ5 
γΟΓΒΙθ5 το α!αϊ Πα 61}. ργο αξ. ΟΔ]]Π πὰ. Ρ. 12. ὙἹά. Θογ- 

᾿ Βαγά. 16εἰ. Αροΐοη. Ρ. 7.» Β. --- 1. « Ὅστις ... πόδα ἃ 
᾿ ΘΑ Π λδομο βυπηρϑῖε Οτορουίαβ ΝαΖ. ἰηΐτα Ὑ1Π, 6Ρ. 188.» 
᾿ Μοϊποϊ. --- 3. ἠδείης Οσοᾶ., τοοία ΡΙΔη.; ὃ μεν χοτὲν π. Οοά.: 

μέν ποτε ΡΙδη. --- ά χρεΐσσονα ΡΊδΔη. ϑᾳροΓαν ἰηυ!ϊᾶτα 
ΟΔΥΤΩΪΗΪθτ15. --- 6 μὴ λοξῷ 560]. Ηδϑϊοα! ΤΏρος, 82, φαΐ 
Βος ἀϊκέϊομοη δχοϊζαΐ : ἀχριδίου Οοἄ.: ἄχρι βίου ΡΊΔη. γ4]- 
ἙΚομαῦῖαβ δὰ Ἑυύτὶρ. ΗἸΡΡΟΙ. 1339 εἵ ἴπ (δ ]πη. ΕἸοσ. 
Ρ. 263 μειλιχίῳ, φυοᾶ, 5ῖνς ὄμμασι ... μειλιχίοις, ῥγοθδξ 
Ἠδοκοσαβ, πᾶπ « μὴ λοξῷ σὰπῃ ποραπάϊ ραγέου]α ἀ6 Μιιϑῖ5 
ἀϊεΐαπη ποὸ οἰθσδὴβ πθὸ 88[15 οἰποαχ υἱάθυϊ.» Μα16 Βοῖβ- 
Κίυβ ἀρχεδίους, Βοίμϊ8 ἀχροηδεῖς. Μίγατη ναγϊοίαίθιη 0-Ὃ 
ἀϊοῖβ βίος δουρὶ! οαΐ 9786 00}8. : « οχ ἀχριδίου Ἰονἱΐογ οοτταρία 
ΘΧ Ἀρχιδίου. Αγοιίδίνηιν ἀυΐθπιη πουΐπηι8 ΟΠ ΠΩ  ΐ ορὶ- 
σγδιημηαΐα οοτητηθηΐασῖο ἱπϑένιχίββο. Ἠμ]ὰ5 ἰρίξαγ ὁπαγγὰ- 
οτῖβ ποιῆθη οὔπὶ ἱηξογργοίδίϊομδ Δ] 4υᾶ., ἀυξ γάτα Ἰθοξοπθ 
ΘΧ δἷὰβ σοιητηθηΐαγη5 ροί δ, φαστα πυΐς υοῦβαὶ δάβογιρίᾶ 
οϑϑδί, ἴδε !α ποτὶ ροΐαϊξ αἴ Δ} οβοϊξαπίοθ ΠΠργασίο ἴῃ ἐοχέμτῃ 
τοαΐα υϑγᾶπῃ Ἰδοξιοποῖῃ ἱπᾶθ δχρο]ογοῖ. » 

ὮΧΧΥΙ. Τοημηᾶ : εἰς Ὀθρυάδην τὸν Σπαρτιάτην. Οοηΐ. 
6Ρ. 430 εἵ 43{, οἵ δάποί, -- 3 πλευρὰν Οοά., πλευρῶν ΡΊΙΔη. 
-  ἱναχίδαν Οοά., αἰΐογιμη ΡΊΔη. « 56] 166 ΑΥ̓ΡΊνΟΓΌΤΩ 
ΒΡΟΙΪα βδησιῖηθ δὰ0 ᾿ἰπβουρϑιέ υυθὶβ {τι ϑΘΡΑΓἑΔΠΟΓΌΤΩ 
υἱοίογίδμη, Αὐρίνογατη ἀθάθουβ δὲ σοπίθ 6] 181) βἰσηξῆςσδ- 
γοηΐ. » ζψας. 

ὈΧΧΥΗ. Πιοιημηᾶ ; εἰς Θεόδωτον (510) νέον τελευτήσαντα. 
-- 1 χηδεμόνες ΡΊδη.: οἵ σε Βγαποκίαβ. ροβέ ϑδἰτηδβίυτη : 
ἐσσὲ θανόντων Οοά.; εἰς σὲ θανόντα Ρ]Δη, ---- 3 αἴλινολινε 
Οοά., οὐ. 5 ΘΠ ΚΟ οἵ 58] Πη85.: δηνόλινε γ6] δεινόλινε ΡΪ8- 
ῃυάᾶθδ. --- 4 Ἡδίστῃ, Τηδί 5 ΠΟΠΊΘΠ ῬΓΟΡΓΐΌΤΩ, ργΟὈΙ ΠΟΥ 
ΗδοΚοταΒ Ρ. 73. 

ὈΧΧΥΠΙ. [ιϑηπιᾶ : εἰς Φαιναρέτην [τὴν] ἐχ Λαρίσσης. --- 
1. ΒεπῈ ΗδθοκρΓαβ : « ΡΙῸ ποτὲ, ΄υοα 1π ᾿ΠϑΟΥΡΕΟΠ6 86- 
ῬΌΒΟΓΔΙΙ υἱάθξυν ΒΟ ΠΌ ΠΩ, σοΥτσοηάυτη 6βΐ τόδε. » 

ὌΧΧΙΧ. [ΘΠ : εἰς Δωρόθεον υἱὸν Σωσάνδρου. --- 2 ἐπί- 
ὄχσε πυρῆς Οοά., αἰΐογατη Ρ]Δη.--- ά Χιμάρας ΡΙΔη. δε νυϊσο: 
« 5604 Οοὐϊεῖβ Χιμέρας ποπ ἀοθοθαδΐξ πηυΐαῦὶ ; πᾶτὴ Οἠἔθιοσγα. 
βἔϊαπς Ρ] πίὰ5 Η. Ν. ΤΥ͂, 1, 3: ἐπὶ Εριγὶ οὔαὰ σακίοίζιηι ἐπὶ 

᾿ ΑεΥοσοΥαιν 5 ΟἸιίριογα. » Γ- Ῥίπαοτ. δὰ Ἡδίθρι!. ΤΏ68. 
γΥ. Χίμαιρα, υδὲ 5έδρΡΠδΠῈ5 βου ρίατη Παροΐ Σιχῶν, 6χ βυ8ἃ 
οοηϊδθοΐανα, αὖ υἱά δέν. « παρέα Ορβοροῦβ, ἐπὶ πιδαῖο 5ἔα- 
δεϊογιηι οἔ σαρτγαγμηι. ΠΡ ΌΠῚ ποη θϑέ Τυΐῃ ἢδθο ἸΟΘΟΓΌΓΩ 
βἰπξ ποιηῖπᾶ,, ΟἰΓοᾶ 4118. ΘΟΙΗΠ 55 Ό τη ΡΓΟΙ ΠΏ, ἰπ 4π0Ὸ ἴογ- 
ΕΟ αἰπιϊοανὶξ Πογοΐμοιϑ. ΑΡ ΕΡ γί οδβίθι!ο Ἰοπρίοτί ἰηΐθυ- 
τ 110 ἀϊξίαί δίσμην ἵπ Πδἰτηδίϊα Ῥσορθ ϑδίοπδμ, υἱ δά 
Τιροάήονϊ δ Σηχοὺς ΓΟΙΟΥΓΙ ροββὶξ. ῬΥΟΡΔΌΙ 6 δϑὲ ποιηΐπᾶ 

Ι 6556 Ἰσῃοθη τη ἰη ΤῊ 6558}18 υἱοογυμη.» ΒΥ ΉΕΙ,. 

31. 



ἀδά 

ὈΧΧΧ. Ιομπᾶ : εἰς Νιόδην χαὶ τοὺς αὐτῆς παῖδας. Μ- 

[6Γ ΟΠαγοηΐθηι Δ] οαυϊίαν. --- 2. Λάλον, αυῷ δα θείς ἰΐη- 
σιιαηι δοοϊολαία ραίογναηι, ΟΥἰᾶ. Μοίδῃν. ΥἹ, 213, αὶ 
τυ 115 παγγαΐ. Οὐ. ορ. 549, 3. Θοίηθ 'Γανταλίδος Ῥ]Δ1).; 
γοῦὰπὶ οἱ δὰ βϑηϊθηςπιὶ τοοίϊι5 οἵ ροθία ἀἰβηὰπ) φόρτος 
Τανταλίδης. 

ὌΧΧΧΙ. Ποιὰ : Ἀντιπάτρου Θεσσαλονιχέως εἰς Δαμά- 
τριον τὸν Λάχωνα, ὃν ἣ μήτηρ ὡς φυγοπόλεμον ἀπέσφαξεν. 
« Οοπίογοπάστῃ 6ρ. 433., 0Ὁ] βιὰ ματα. » ΜΒ. ΤΥΠΊΠΘΩ 
τη αΐα5 οϑί Απίραΐον. --- 1. Τρέσσαντι, Υἱάθ δᾶ ΕΥνΟΙΪ 
6ρΡ. 230, 1, φαοᾶ οἵ ἰρϑαπι ΘΟ ΡΑΓΔη πη]. --- 2 χοίλων 
ϑυϊάαβ γ. ἴλρης ; κοίλαν Οοἅ. « Ηἰπο ϑυϊάδδ : ἄρης᾽ χυρίως 
ὁ σίδηρος. 146 Πὶ ΟΧ ὙΘΙΒὰ 4 : φύρδην συγχεχυμένως. Ἐχ 
Υ. δ : ἀφριόεν " ἀφρῶδες, Εἴ : χόναθος" ψόφος, ἦχος, ος 
γοῦϑα αΐθη5. Εχ Υ. 6 : λοξά᾽ σχολιὰ, καμπύλα, οὐχ ἐξ εὐ- 
θείας γινόμενα, πο Φαοα.6 ὙΘγβα μὴ Γϑο [8 η8. --- 8. Μάτηρ 
ἅ σ᾽ ἔτεχεν. ΡΙδοΠδβιηι8 αυϊάθ πη), 56 ἃ ΠΟῸῺ 51Π6 Υἱ. 585 }06 

60 υϑὶ βυπΐ ἱγαρίοί. “ἘΒΟΙΣ]8. ΑὙΤΩΟΡ. ἠα. ἔγ, Ὁ : Ἀλλ᾽ 
᾿Ἀντιχλείας ἄσσον ἦλθε Σίσυφος, τῆς σῆς λέγω τοι μητρὸς ἥ 

σ᾽ ἐγείνατο. 10] βἰιἰ 1 δἀροβαϊ. » Β. ---  ἐπιδρύχονυσα ΝΥ 685- 
βθ)ηρ. οχ Τγιπ Υ. 4, {γυβίγα. --- Θ. « ΡΥῸ οἷα Λάχαινα 
Καυβίθγιιβ ΡΙΌΡοβυΐξ οἷα λέαινα, ΡγΟθδηΐο ἈυΝπκοηΐο Ἐρίβί. 
οαὐἱξ. Ρ. 69. δ] πη β᾽α8 οἷα λύχαινα. 568 τηυ]ῖο υἱναϊυ8 δδί 
οἷα Λάκαινα, υἱ οδΐ οἴ ἴῃ 6Ρ. 433.» Β. Οορυϊαπὶ ἀοβἰᾶ6- 
γὰπ5 Βοίμϊι5. 50. 01 λοξαῖς θ᾽, --- 8 τελέθει Οοᾶ., 5ῈΡΟΓ- 

βουϊρίο σ ἰῃ Ππ6: φυγὴν (ππ|8 οΟα. φυγεῖν) τελέθειν Βιυυϊάδδ 
ἴῃ Εὐρώτας, υδὶ ἀἰδί!οΒοὴ αἰογξ ποοϊθοίο ἀογίβμηο. 

ὌΧΧΧΙΙΠ. Πιοιηπηὰ : εἰς ᾿Ετεοχλέδ νχυηγὸν, ἐν τῷ Τυρ- 
ρηνιχῷ (Οοἄ. τυριννιξ) πελάγει ναναγήσαντα. « ΕἸΟρΔηΒ 
ΘΡ᾽ στδιητηᾶ οἱ παίϊγα γϑηιβίδίθ Ομ 8116. ---- 1 ἐχ 
γαιωμορίης ΡΊδη. Πόντιος ἐλπίς, 5065 ἸΟΥἹ 6 ΤΔΥῚ ρΡοίοπαϊ. 
- 2. Ὀθνεΐης, ἃ ΡΓΐοτΟ υἱέα ΔΌΠΒουγθης15 ποροίϊ. » Χαο. Θυΐ 
δηΐθ ἀ6 ῬΘΙΘΟΥ ΠΆΓΩ τη ϑγοϊαη Ρογμ αδπἀδύιιπι οἵ οουη- 
Ρᾶγδηἀδγιμι βἰπαϊο ἰηΐο!]οχογαΐῖ. ΑἸΐᾶπὰ Θχρ δέ! οηθηι ἴῃ 
Ἰαἰ 5 Ροϑιιϊ. --- 38 ἀλλά με νηὶ Οσοᾶ., αἰΐογαπι ῬΊδη. --- 
δ ἐχόρίσαντος Οο. εἷ ΡΊΔη., ΟΟΥΤ. 51 ΘΡΏ ΔΗ οἱ ΘΟ] ΙρΟΓ. 
Ὀεΐπαο Οοά. οὐχὰρ ἀλωᾶς. ΡΙδη. ἁλωάς. 9Δ00}08. τη] οὐ γὰρ 
ἅλ. Βδροίο εἰς. --ἰ 6 αὐτὸς Οοᾷ.; ὡὐτὸς ΡΙΔη. ϑ56ἃ αὐτὸς 
ΡΓῸ ὃ αὐτὸς ΠΟΠΠΌΠΑΌΔΙΩ 8}. Ῥοθίδβ, υἱ ΙΧ, 6Ρ. 149 : 

ἤματι δ᾽ αὐτῷ θῆρες ὄϊν, τὴν βοῦν δ᾽ ὥλεσε δυστοχίη, οἱ δὶ. 
ἃΡ. 80. ᾿ 

ὌΧΧΧΠΙ. Τιομητηὰ : εἰς μέθυσον ὀλισθήσαντα. « Ὑἱἀο[ΌΓ 

6856 Οαυδβαϊα ἸΟησίοΥ 5. ΟΡ  σγδιημηδίβ. ν Β, Ῥορίδ Ἰοαυϊαῦ 
οἵ νἷδο οἱ ἱπῖργο τηδαϊάθβ. Οοϊοῦ ἴθγο αἵ δρυᾶ Βυϊπηαιηῃ 
Υ, ὁρ. 93. ψας. Οσηΐ, οἔϊατη Αβοῖ6ρ. ὅδ. ἴ. 6ρ. 1067, --- 
2 βροτῶν ΟΟἄ., οοΥν, ἈδΙβΆ. 

ὈὌΧΧΧΙΨ. Το : Αἰτωλοῦ Αὐτομέδοντος εἰς Κλεόνιχον 
ἐν Θάσῳ ναναγήσαντα. « Ἐογία586 50. ὈΘηἀ ηὶ : ᾿Ἀλεξάνδρον 
Αἰτωλοῦ ἢ Αὐτομέδοντος. Αὐϊοτηθάοῃ Θηΐπὶ ΟΥΖίοΘπ8 Γυϊΐ. 
Ῥυϊπηατη αἰβίίομοη Τἠθοογίΐο ᾿μβουὶρίατη Ἰοριτν ἴῃ ΡΊδη., 
ἀπᾶ6 Θρ  σγδηηδ ἰηΐοῦ ΤὨθοουθα Θχϊθθηΐ. » Ψας. --- 
1. παρώρην Οοᾶ. --- ἃ ἴσθι χαὶ ὡς Οοά., ἴσθι ὡς ΡΊΔη., 
οὐὐὰ5 ΠΟΥ ΟΡ Ππηὰ5 ἂρ. ΒγαποΙ.. ἔστι χαὶ ὡς οὐ. ΑΠΓΘΗΒ. 
χαὶ ὥς. -- 8 δειλαῖε Οοα. -- ὅ πληάδων αὐτὴν ΟΟἄ., ΘΟΥΓ. 
ΟΥΘΥΪ 5. --- 6 ποντοπόρωι ναύτηι ΟΟᾶ., ΘΟΥΓ, ῬΙΘΓΒΟΠΆΒ. 

ὌΧΧΧΥ. ΤιΘμ)ηᾶ : εἰς Δάφνιν τὸν αἰπόλον τελευτήσαντα 
θρῆνος Πανός. « 6Δ}}1018. γογβίθα5. το! αϊξ ΠοΠροΡοἴγϑο5 
δ ΤΏΘΟΟΥ, Ρ. 61, 4υϊ τηοποί ἰπβϑουρίαμη [αΐ586 ῬδηΪΐβ 
βίδα ἴῃ ὑγ06 Ῥοβὶίθ. » Β. --- 2 ἐθέλω Πὰν ὀρέων χ. 
ΡΙΔη. Ὧ6 Ῥδηΐβ οἵ Πρ Βηἰα 5 δηηουῖθὰ5 οομΐ. ΧΙ, ΘΡ. 128. 
-- 3. μου ΡΊδη. --- ὅ ἐπ᾽ ἄγρην ΡΙΔη.: ἐπ᾽ ἄγρης δη ἐπ᾽ ἄγρηι 
δι τὰ Οοαϊορ διηθίσαμσχῃ. ατοίϊα8. τὴ816 ἰαἠχὶξ τις θηρῶν 

δος. 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙῈ ΡΑΠΑΤΙΝΕ ι 
ὈΧΧΧΥ͂Ι. Ποιητηᾶ : εἰς Ἱἱππώναχτα τὸν τῶν ἰάμθων ποιή: 

τὴν τὸν ᾿Εφέσιον. Οοηΐ, Βυρτὰ 6Ρ. 408 οἱ 408. --- 1 ἐνιτέτροτε 
ΡΙΔη. -- 2 οἰνάνθης Οο., ΒυροΓροβίίο α 1ἰΐθυδ ἡ. --- 3 ἱπ᾿ 
τηᾶγρ. δὰ ὁδιτῶν Οὐἄθχ : γρ. ὀδόντων, πᾶ]. « Τῇ ἀχέρδῳ 
βἰν ρῴγο δ υοδίγὶ ῬτοΡυίυμη οϑέ τὸ πνίγειν οἱ ἀποστύφειν 
τὰ χείλεα. ἱάο Βοοκτηδηη. δὰ Αὐϊβίοί. Τὸ τηΐν. ἃιι80. 
ὁ. 1585, Ρ. 321 864.» ΧΖα0. --α ἅ φάρυγγα ΡΙαπ, 64. ρῥτῶ- 
(6. ῥγίπεῖρϑιῃ ΕἸου. Ἢ 

ὌΧΧΧΥΤΙ. 1μοῃημηᾶ : εἰς Μαντίθεον, υἱὸν Λύσιδος, ἐπὶ ξέ-. 
γῆς τελευτήσαντα. Ιῃ ΡΙαη. ΤἈδορ αὶ ἰμβου Ὀἰ αν, -- 
{ πολυχλαύστῳ ἐπὶ παιδὶ ΡΊαη, οἀᾶ. ΓΟΟΘΏΠΟΡΟΒ. --- 2 λύσις 
ἄχει Οοά.; Λῦσις ἔχων ΡΙαπ. Τυησοπᾶδ ἐπὶ ἄχει. -- 
3. « ΝΙΒΙ ηἰβὶ ἱπᾶηθ ΠῚ ποιῆθη βϑροὶνῖξ. Μη θυ τη 
πδυΐγδρίο ΡΟΥ 1886. 5ΌΒΡΙΟΘΥ ; ΤΉΪΓΟΥ [ΔΙηΘἢ. 
ἀϊβογίϊαβ ᾿πα! ο8556 : ἰϑδὶ ἑογίθ οἱἱπὶ βου ρίαμη ἕαϊξ, ἤλυθε 
νανηγοῦ λείψανα, ΡΓῸ δυστήνου. » 7650. 

ὈΧΧΧΥΤΙ. Ποπμπᾶ : εἰς μανν (86 8Ρ. ὅ86.; Μάνην 
Βοΐ58.) τινα. Ιη ΡΊΙδη. οδΐ ἄδηλον. ΜΑΉ65 ΒΘΥΎΠ]6 ΠΟΠΊΘΗ. --- 
4. ἴσον Οοἀ. « δρηίοπἔι δβὲ υἱ ἂρ. ᾿υυογοίίατη ΠΙ, 1047 : 
δεϊρίακο5 

Οεβὰ ἀδάϊι ἰογγα ργοίπθ ἂο [απ] ἱπἢ πηι18 δβϑοῖν 

4υὶϊ πος Ἐπηΐο ἀθθυῖί. Μ. Απἰοηίη. ΥἹ, 24 : ̓ Αλέξανδρος ὁ 
Μακεδὼν χαὶ ὁ ὀρεωχόμος αὐτοῦ ἀποθανόντες εἰς ταὐτὸ χα- 
τέστησαν. » Ψας. ϑοἃ Αηγία ἀγρυΐϊ8 : δαγίο ἠιάφηῆο, 
ααΐρρα ἀυάσπι τηογίυο. 

ὌΧΧΧΙΧ. 1,6 πιὰ : εἰς Θεότιμον, υἱὸν Εὐπόλιδος χαὶ Ἄρι- 
στοδίχης, νανηγόν. Τῃ Ρίδη. Τοορίαπὶ ἰμϑουρίσμη. -- 
8 πολυχληΐδι ΟΟοά. --- ὅ οἷ: ἐτέκ. Οοά. ; 

ὍὌΧΙ,. Πιϑιητηᾶ : εἰς Μῆνιν χαὶ Πολύνιχον νἱοὺς Χαρίνου. 
- 1 πρὸς διὸς Οοά. οἵ Ρ]αηυάθῶ δα. γοίθυοϑ, γθοθη ΟΓ65 
πρὸς Ζηνὸς, 568 τϑοΐα οογγοχὶξ ΒΔΙΠΉ88. --- 2. ΗΘΟΙΘΓΕΒ ἴῃ 
ΡἈΠΟΙΟσο 1849, Ρ. 488 : « ὕτθοπι 4υᾶτα Ηοτηθγιβ αἰχὶξ 
Θήθην Ὑποπλαχίην 5ἱ Ὠδτηδσοί! ἰαΐθ ῬΥἰβίπατη πογηθη 
οἱ ποθ αΐθτα βογναββοῖ, Ρ6Ρ δθαβατη ἃ μοοίδ ἀϊοὶ ρο-᾿ 
[υΐβ56 Αἰολίδα ποι ποραγογίμα. 56 46 βᾶὸ ὑγ06 οορί τὶ 
ποαυϊξ, Θαδγο οἂρυΐξ Βαοίίο ἱπίο! Πσοπᾶάσπι, αφυοᾶ Ἰἰοοΐ 
Βωοῦ Γαογὶπὶ “ΕΟ δηβίαπι οοσπαίί, θριμοίο Αἰολικὸν αἰαΐ. 
ποη τηοτηϊηϊ. Οογτσοπᾶσπι ἐς Ἃ ονίδα.» Θυοᾷ γολυπι 
6386 Υἱἀοίαγ, ἃο τϑοορίββοπι ηἶδὶ ἢΠορὶ ροϑβοῖ αὐ {Π1| ἴῃ 
“ΕΟΙοπβὶ φαδάδια ατθὸ Γαθυπξ ἰπβιἴοδ6 ἱπέθγθιηρεϊ ἃ ΤΉΓΑ- 
εἶθ Ἰαἰγοοϊηΐα ἀσθηίθι8 ( οοηἴ, ΘΡ. δ44, δ 564.) οἵ πῖιπ6 
δηξχαδ {Π|4 οοσπαίίοπο υἱδηΐαν δὰ οοιμμηθηἀπαα γογρὰ 
ἴῃ Ραϊγίδιη ῬουΘγοπμδ, --- 4 ἄμμι Οοᾶ. οἵ ΡΙΔη., (ΟΥ̓. 
Βιοᾶδουιβ οἱ βδ] σον; ἀμφὶ μ. ἈοΙΒκίι18, --- ὅ ὑπὸ θνητῶν 
ΡΙδη., 1Ώ8]6. 

ὌΧΙ]. ΠιΘῃηπη]ᾶ : εἰς Χαιρωνίδην τὸν ἀριστέα, --- 32. « δὸ 
Ἰοουζίοπο νίκη πολέμου, κράτος πολέμου, νίχης χράτος, 
τηυ]ία οοηροβϑὶ δᾶ Οπουγίοίατη Ρ. 270. Αἀάο ἐρ. 296, 8: 
γᾶΓ. ἴῃ ΥἹ, 6ρ. 580.» 8. --- 3 τάφον Οοᾷ.: τάφρον ΡΙδη.: 
«ιυοᾶ 740. Τάφρον 5οΥ,ρ5ῖδ : « πδιὴ Τοϑρίοὶ υἱάθίαγ ρασπα 
ἀυξάδιη ρυρπδίδ οἰγοᾶ θα μ ΤΘρΊΟΠΘΠὶ 4ἰ188 ῬΓΟΡΓΙΘ Τάφρος 
οἱ Τάφρος μεγάλη γοραρδίυν, {Ππιδίτ!58. οἰδἂᾶθ ΜΘΒΒοΒΙΟΛη 
ἃ Πιδοοάφ τη ηΐ 8 ἰδ] δοοορία; ὙΥ. Ῥδιβδη. ΤΥ͂, 17, εἵ Ρο- 

ἸΥ}. ΤΥ͂, 31.» --- ναὶ μὴν ἀλλ’ ἀρετή σε διαχριδὸν ἅλις, 
(γε} ἁλὶς) ἀείδη Οοᾶ., οδάθιηααθ ΡΊδη. πῖδὶ φυοᾶ ἅλις 

- ΕΓ ἀείδει. ΒΡΓΟΠΟΚΙῈΒ5: 

ναὶ μὴν ἀλλ᾽ ἀρετᾶς σε διαχριδὸν Ἅλις ἀείδει, 

56 Ἅλις ῬΓΟΡΥΪατ ποιΏθη. ΠΟΙ ῬΟΒΟΙΐ ἀΟΥΒηλ ΠῚ ἀρετᾶς. 
Ἄλις Ἰᾶτη ΒΔ] πια5. δὲ β 8 56. βου ρβογαηΐ. Ὑθγαπι ρΡγίοα- 
145 ναὶ μὴν ἀλλὰ ποη οοἶτα δηϊηδάγογί! ΜοΙποκ. Ρ. 198, 
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Ἂς ἂμν᾽ ὌΡ ΘΟΠ] Ιοΐθη5, ἀντ᾽ ἀρετῆς ΒΟ πο ἀθυνῖητ5 
ΓΒ οὶ. Ὁ. 37, ἀυοᾶ τροθρὶ. Ἠθοκογιβ υοοδοξ 

λλ᾽ ἀρ. τοὶ ναὶ γὴν ἀλλ᾽, ΟΒ τηϑίδπη ΘΟΥΓΘΟ ΟΠΘΙα 
ἄχοις. --- 6΄ χέαντο σοᾶ. ᾿Ανὰ ξηρὴν 

ΠΟ ῬΧΙΙ͂. [Ιιοπηπιᾶ : εἰς παιδίον διερχόμενον ̓ τὸν ποταμὸν 
ἐνοστῆς φόρεμά καὶ τοῦ πάγον περιῤῥαγέντος ἐξο- 

ιν διεχόπη τὴν χεταλὴν ὑπὸ τοῦ παγέτου καὶ τέθνηχε. 

1 ἰβέοτίατη ἐγαοίαν!ε ΡΒ ρρυ5. ΤΉ 685. ΙΧ, 6Ρ. 56. 
τευ κηῤομαρρὰς Ρίδη., ἕοτί. οχ ΡΒΠΙΡροΟ, ααϊ : χρυ- 

᾿ ὕδωρ. --- δ ὕπερθε τάφου (οά. οἵ ΡΊδη., 
: χάρα λειφθὲν ὕπερθε (δαρεν 

80 ) ἔθηχε (ρτο ἐνέθηχε) τάφῳ. » ας. --- 7 μυρομένα 
-- [,λξϊπα οἰΐπι γοἀάἀϊξατα οἕ ἰπ οοἀϊοῖθιβ. 7} 10 σώ- 

Β8γὶ γεὶ (δγιιδηΐοο (εοβατὶ ἱπβοτρέαπη Πᾶθ65 ἱπ Απίμοὶ. 
Ταἰϊπα ΙΥ͂, 99 (δὶ τηυ]ία Βαγηη. Ρ. 62 5644.) : 

Ψῆγαχ ρύοῦ δὐκίτίοίο αἰδοῖ ἄυπὶ ἀετοί Ηορτο, 
Ἐτγίξοτε οοπογείδ8 ροηάθγε ταρὶξ Δ4 0.88 ; 

ἱπι|2 ραγίοβ γαρίο ἱγαῃογθπίον 80 ΔΠΊΠ6, 
ΑΒβοϊαϊε πθὰ τθπθγαπι ᾿υθγίοα ἰθβία οδραΐ, 

Οτθᾶ φυοὰ ἱπνοπίαῃπι πιδῖοῦ ἀυ πὶ οοπάσγεϊ ὑγῆὰ, 
« Ηος φΡεροσγὶ ἤδπηπιῖβ, οεΐεγα ( ἀϊχὶ α) δααΐβ. ν 

ὌΧΙΠΠΙ. Τιϑιητηᾶ : εἰς Θεογένην ναναγὸν, ἐν τῷ Λιδυχῷ 
᾿ πελάγει ναναγήσαντα. « 6 ηδυΐᾷ, ουἱϊ ἰαγθα σταυπη ἴῃ πᾶ- 
᾿ τρῖι ἱποίδοπέστη τηογίθτῃ δἰξα!ξ. Γ)γ6 ἐοξαγπῖοῖα5 Ρ]Ιπἰὰς 
ΟΧ, 383: Αἀνοϊαπὲ οἱ ἦα εἰπε ἠιοάο, ποτὶ βἴμιθ ρογιοιῖο 
 παυϊσαπίϊιηι, συν ἀρργορὶνπιαῦθογο ἰοΥτΤὶ : φιῖρρε 

᾿ φεῖς 5ὥγρε ἱπειαυηὶ, δὲ ἤος 5ΘΡΘΥ ποοίιι, ἡιογσιιπίφιια 
 φαυϊοία. Τάρτα Ρ] πὰ 5 ΧΧΧΙΙ, 6, ἂς ἸΟΙ Ια πῆαΒ ἰγδᾶϊξ, 
τ ἰαπία ἱπίογάστη του! ἰξυἀΐποθ ουοϊαγθ, τὖ παυῖρία ἀθμηογ- 
ΕΣ » 7αο. --- 1 ἀρνήσαιτο Οὐά., αἰΐογυτη. ΡΊδη. --- 

ἅ, « 5ῖς. ΑΥἰβίορῃ. αὐ. 578 : στρουθῶν νέφος ἀρθέν. » Β. 
 Οοηῖ. ερ. 745, 3. Μῖγε Οτοξαϑ : Οὐπη ἐαηιθη... », φαοᾶ 
ΟΔοὴ ἱηξο! ]ἶσο. 

ὌΧΤΙΩΥ. Τιϑητμᾶ : εἰς Δερξίαν τὸν Λάμπωνος τοῦ Φθιώ- 
του ὑπὸ λῃστῶν ἀναιρεθέντος. --- { ἦν πόθ᾽ Οσοά. --- 2 θαυ- 
μακχίδαν Οοά., οοΥΓ. ΗοἸπίθηϊι8. --- 38. « ῬΟΙ 5] γᾶ ἢ] Ὅτ 
Μαϊθέρδμ {1π᾿ ρῥγοτηοηΐουῖο Μαῖθδθ ) ΠΌΡΟΥ ἰΐογ ἔδεϊξ δἕ ἢὰ- 
ἦπ|8 τηθτηΐπὶξ θρίστυηγηδί 8 ΤΠ ακῖπ5., Ταθη υἱᾶθ ἴομ. 1 
Τιπονῖβ μοῦ το. βορίεπίγ. Ρ. 461. ν Β. -- 4. κ Ἰηροιΐατα 
τοὶ παυϊξαγ, γοϊυογιέπο ροθΐϑ [μη Ὁ] πὶ Πογχὶς Προ ΐ5 
ΔΗ, ἀυξ φαθπὶ Πᾶτηρο Ὀογχῖς ΠΠ1Ὸ ἴῃ βι γα ἃσσοβϑῖςξ : ἂξ 

; 

Ῥαΐογ ἴρβθ, οὔσῃ Π]ϊο ἴῃ Τιδοοπΐα νογβαΐαβ, ἃ Ἰδϊγοπίθας ἴη- ὸ 
ἐογίδοΐατη βοροϊϊνουϊξ. » Χας. 

ὈΧΙΗΥ͂. ΤΙ τητηᾶ : εἰς ᾿Ἀριστόνουν τὸν Χαιρεστράτου. --- 
- Ὃ τὴν ἐπὶ Οοᾶ.: ἀπὸ Οἀϑδυθοπα 8, φυοά ρΡγοθδηΐ 746., 

 Βοῖδβ. οἵ Μοίπεκ. Ρ. 147. --- 2. « Εἰς Ῥαδάμανθυν, δὰ 
᾿ Ρίογαμῃ οἵ Βοδίογυμη 5665, δὶ ΒΠδαδιηδηΐῃ8 δχογοθί 

προυίατα. ΥἹἱά. Ρίπᾶ. ΟἹ. Π, 75-95, οὔτ ΒΟΩΟΚΪ δχρὶῖς. 
Ῥ. 131. Υἱγεῖ!. Ἐπ. ΥἹ, 540 : 

Ηἰς Ἰοοσὰβ δῖ, ραγίθϑ Ὀδὶ 56 νἱᾶ ἥπαϊξ πῃ δπη}088 : 
Ῥεχίοεγα, απ Ὀϊξϊ5 ταϑτιὶ σὰ Ὁ τη οπῖδ ἴθηαϊξ: 
Ηδο ἴεν Εἰνβίαπι ΠΟ 5 : δἱ ᾿ξ Ύὰ ̓ ΠΔ]ΟΓΉΠῚ 
Ἐχεγοεῖ ρη85, οἵ δὰ ἱπιρίᾳ Ταγίατγα πηἰ τ. 

- 4 ἀΐδος σοά. Ρεγηθβ, υἱ τυἱάδίαυν, ΞἘΞΟ ν]α5 Ρ]αοΠΟΤα 
"5... ΔρΡεἸαυϊξ, αἱ }}} ἀ γήσανδρον οἱ πολυδέγμονα. » 

ὌΧΗΥΙ. Τοτηπια : εἰς Ἀρίστωνα πένητα χῖνα- (516) 
᾿ ἀγρεύοντα. --- 1 χόρων ὀδολὸν (οά. εἴ γοίξ οἀ 4. Ρ]Δπ., τδοθη- 
᾿Οθότες πὲ οἀϊξαπη. ἘΞέ ἔμπα: σϑπτι5. ἃΥΪθιι5 Ροίοπαϊς, ΡῬΓξ- 

᾿Α 5 

{ δὰ Ἀπαϊοοΐ. ἔ, ὙἹΙ, Ρ. 432, 60]].΄ 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΝΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. ᾿ἀδὺ 

ΒΘ Π σοΓπίοἴθιι5. (χορώναις ). Οτοξία5 τη] ἀγοιηι. --- 
2 χίνας (οἄ.; χῆνας ΡΊΔη. οἀἀ. γοίξ., χένας 5ίορῃ. οἱ 508}1- 
ΒΕΓ: χίχλας ᾿ΑἸάϊπα ἰογέα, αυδτη βθουξυβ δέ Οτοίαβ. 
Χένας, ἴῃ ἢᾶο γοο6 εἰπφυατὸ, [αθίῃγ δηδιοσία βυποοράγιτῃ 
5ΠΠΠ τ τη.. --- 3 παραστίχων Οοά.- ἐχεῖνος Οοά. εἴ Ρ]αη., 
ΟΟΥΤ. ϑ6ΔΙΠ ΘΟ οἱ ϑϑ]τηᾶ8. « ΠΕ] ἴῃ ἧχα οἵ δολίην, 5ὶς ἴῃ. 
Ργέϊοῖρίο «αοααθ δβὲ οἰδηδοβεπὶ οἵ ἀοϊοβὶ δάνθπίυβ. 
βρη Ποδίίο : ἐαοίίο εἴαηι ρϑθ δοοθᾶθηβ, υξ Ἰοχυϊξυγ 
ΤΙΡΌ]Ὲ5. 1, 6]. 10, 34. » Ψας. Οαἱϊ οἸϊπη ἐξδὺν ἐχεῖνος 
Ρτοροποραί, ατοξίαχη αἰΐογθηβ, χαΐ: ζαϊϊογα πογαὶ αὐὸ5, 
αυοὰ ᾿ἰρϑαπ οἔϊδτη οἷος εἰφηϊβοαῖ. - ὃ ἤχον (5810) Οοά., 
τοῖα Ρίδη. 

ὈΧΕΥΠΙ. Ιμοτημηᾶ : εἰς χόρην παρθένον ἰσόψηφον. (θὲ 4ὰ0 
᾿ΒΈΠΟΓΘ Υἱάθ βαργα ΔΎΣΙΣ, θρ. 321. Ιη πηᾶγρ.: εἰς τὴν Βιά- 
νωρος (516) θυγατέρα παρθένον τελευτήσασαν. --- 2 τύμθον 
ΡΊ]Δη. « Πότμον ὀφειλόμενον, 4058 δι! ΞΒοομη απ παΐαγο 
Ἰερθβ οδἔ ογάϊπθιη ργοθάθγθ 88 ϑγαΐ. » 7ας. Βοῖββ.: 
« (δου! πηι ἰηϑέϊξαϊ, οἴ, πυπηθγαΐο ποιηΐπο πότμον, ᾿ἰογὰ- 

ΓΌΙΩ αἰβΈϊοηΣ ἀπῖπ8 ΘυΪ αΒ4Ὸ6 5ατημηᾶ δὲ 7247. » 

ὈΧΕΥΤΗ. 1οπημηᾶ : ἰσόψηφον" εἰς Ἀργεῖον τινὰ συγγενῆ 
Δικχαιοτέλου:" θαυμαστόν. « Οἴρρο ἰπβου]ρίατῃ δγαξ Δαίμων 
Ἀργεῖος. Ουτοτῖξ υἱδΐουγ, {αϊβ ΠΠ|6 ἱπέθυ θ᾽ ΓΟ 60 ποιηΐπο 
Υἶγοβ ἔυογξ. Ἀοθροπάδέ Ἐσμο. » .Χ7α(., ἀϑϑοπέϊδηξο 6 πη6- 
Ρίο δὰ ατοῖ. Ρ. 238. ΑἸ δ} {6 Γ ἀ6 δαίμων δία πορδηΐ: 
ΕδδΒο ᾿ηςο!!Πσοθαΐ ατοίβ, φαΐ Υ. 2 σγέθοῦτη σρηϊ γα πὶ 
9} τηρίγυτη Ροβυΐξ. --- 1 ἄρα Οοᾶ.: ἢ ῥα ΡΙδη. οἴ τναυ]ρο. --- 
2 Διχαιοτέλευς οἀά. αἰϊφαοί Ῥίδη. « Οοἄϊοῖς. Ἰδεΐο πίγα- 
406 Ρτϑίογεπαδ, ἄρα εἴ Διχαιοτέλους. Νάτη ουτὴ 68 86τἰ- 
Ρέἔαγα 6ϑ5ξ υμϊ αβου)βαιθ αἰ βοΐ βυτητγηα 7150. » Β.. 

ὌΧΙΥΙΧ. Πιριητηᾶ : ἰσόψηφον᾽ εἰς Νιόδην τὴν ἀπολιθωθεέῖ- 
σᾶν διὰ τὸ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ιδ' τέχνα θάψαι. --- 3 γόον σοά. οἔ 
686. : γόου Ρίδη. « Ηος ργερί!]ϊ. ΝΆΓΩ 516 ΘΌΓΩΠη86 αἰ α5 486 
ἀἰβέιο! ἔδυ ὡραυδ]θ5 ϑαηξ : ῥγίυβ γαϊθί 6824, δ᾽ἔδγυχη 
6828. Εογβδη βουίρβογαξ δυοίου λήξει οὐδ᾽ αἰῶνι γόου, πα- 
ΤΩΘΤῸ ΔΙΓΙ τη 00 τηδρὶβ ἰηΐοηέαβ Τυδηη ροσίϊοο. Υ6] ρΡο- 
τὰ τί ἀλαζόνα. » Β. Ηοο γτροΐθ, εἴ ἀο]επά 1 6556 δ᾽ 5ἰσηΐ- 
Ποεανϊ. 

ὉΠ,.. Ποιημηᾶ : εἰς ᾿Ανθέα τὸν ναυηγὸν, ὃν ἐχ θαλάσσης 
σωθέντα λύχο: ἀπέχτεινεν᾽ ἰσόψηφον. « Οὕμπη ΠΟΙ ΓΘΡ6- 
τογῖπα ἱπΐον ἀϊβέϊομα ΠυΙΊΘΓΟΓΌΤΩ ραγίζαΐθμη, ἴδγ ογὸ- 
ἀϊάοτγίγη δυσίοσοιη 6586 ροΐϊι5 Γιοοπίάδιη ΤΑγοπ τη 
4ύδη Αἰοχαπάππυτη. Ἐξ ἰὼ Ταγοπίϊπο {γρυϊς Βγαπο- 
κια5. ΡΙαπυ 68 Λεωνίδου ἰδηξυτη Παροξ. » Β. ΟὐογΌμ 56η- 
ἰοπίϊδτη μη πηθ οοηντηδί, 964 ΠΗρΓΟΒΙΙΘ πὶ τϑααϊξ 6ρ. 
289 ᾿Αντιπάτρου Μαχεδόνος, ἰὰ 65ὲ ΠΒαυὰ ἀυδὶς ΤἼ 54αἴο- 
πἱσθηξὶς Ταγοηξίηο ΤιΘοηϊάα ροβίουϊογιβ. Εχ {Π1π8 Θηΐτη 
δορὶ σγαητηδίθ Π0Ο ἔπῖ856 ΘΧΡΓΘΒΒΌΤΩ ἱπηϊδέϊοπθ τηδηϊ βία, 
ΠῸΠ Οοπίγα, ΟΠΊΠ65 ἴδο!!]6 οοποραρηΐ. --- 2 « Αἰνόλυχον, 
οοάριῃ τηοᾶο {πὸ ΤΒΘΟΟΓΙτ5 αἰνολέοντα αἰχὶξ ΠΟΥΓΟΠά ΤΩ 
Ἰδοπόμι, ΧΧΥ͂, 168. » δέδρῆν. ---- ἀ ἔσχες ΡΙδη. 

ἈΠ. Τιϑιημηᾶ : εἰς Παῦλον χαὶ Αἡτώϊον (510) ἀδελφοὺς ἐν 
Βοσπορίῃ (6χ γὙ. 4) τελευτήσαντας. « Ιη ἀυ8 ἐγαΐίτο8, ΄αϊ,, 
ἄστη νἱνογοπΐξ, ἀγεΐα οοπϑαυθίπαϊπο ᾿αὐςξὶ, 5] 406 υἱΐα 
ΓὰὩςοΐ!, ἰπ δοάθιῃ ἔστη ]ο οομα  ϑιπηΐξ, 1 Οοποογάϊε 
ΔΙΆΤΩ ΟΟΠΒΘΟΓΑΤΙ ἄθθογα οχἰβειγηδέ Ροείδ. ΒΙΠΉΠΟΓ ἀ6 
{γαΐγθιι5 δβεῖὶβ. ΑηΐΠ0]. Ἰα πη ΙΥ̓͂, 1 : 

Ουδπΐα ἴαϊξ πιδης8, ἰδία δὲ οοποογαία ἴαί : 
Εἰ τυ! 8 ΟἸΠΟΓῈ ΠῚ ράγνεβ υἰγαμηᾳας ἰδϑῖξ.» 

Ζαος. --- 1 χητώϊος (οἄ.: Ρί4η. Βαροδξ αἰΐθγιτη, 46 4υο ν. 
απὸ ἀϊξρυΐαΐ 1,. ὈΙπάον. ἴπ ΤῊΘ5. 5. Υ. -- 3 χὰχ Μοίρης 
γγδκοῆριάτιβ, ς0}}. ΤΏΘΟΟΓ. 1, 139. --- 5 ἀπάνευθ᾽ ἐδυνά- 



ἀδο 

ὅθην πιδ}} 7180. --- 6 ξυνετρεχέτην Ρ]ἂη. --- 8 ἱδρύσθαι 

οοαά. 

ὍὌΙΠ1Ι. 1,Θπππηἃ : εἰς Περίχλειαν τὴν ἰδίαν μητέρα, χειμένην 
ἐν Βυζαντίῳ. 1η πιᾶνο. 515}158: ὡραῖον σημείωσαι. « ᾿ιθτητηᾶ 
ΡΓΌΘ] ἀυρίο ἀποίυμη 6χ ἰρϑίαβ Αρδίμις οοάϊοθ. Ἐθμὰ 
Μοιηποηίΐα οἵ Ῥουίοϊου δ] ΐαπα [1586 ταί 546 (αἴθ ]ἃ [6 Υ- 
ἰἶἰο ἰαἰ18 δῆποὸ ρυϊναΐαπη 6586 ὁχ Π00 ἰδηΐαπι Θρῖσυ. ὁ0ῃ- 
βἰαΐ, » ψας. --- 3. « Οὐ μὰ τὸν, Υἱὰο δὰ 6ρΡ. 112. » Β. -- 
5 βοσπόρη Οὐά., αἰΐογιαπι ΡΊΔη. --- 6 τῆλε πάτριος Οοᾶ.: 
πάτρης ῬΊΔη. --- 10 σταλάῃ ΒΓΌΠΟΙ., 410 ΠΟΙ] ΟΡ. 

ὈΠ1Π. Το : εἰς Ζωσίμην τινὰ δούλην. --- 1. « Μόνῳ 
τῷ σώματι δούλη. ϑόῦγὰ ἂρ. Ατἰβίποίαμῃ Η, 7 : μὴ γὰρ ἣ 
τύχη σὺν τῷ σώματι χατεδούλωσε τὴν ψυχήν ; 10Ϊ 5[π}}1ἃ 
οοπΐα!! ῥ. 671, ποῖ ἰδ ἢ ΤΊΘΤΔΟΥ ΡΠ] ΘΠ ἢἶ5., ΟὈἾ5 Τη6- 
πιΐηἶξ Αὐἰβίοποίυβ. ῬΏΠΘμοη δηΐτη, Ρ. 410 ΟἸοΥ. : 

Ἡ δ᾽ αὖ τύχη τὸ σῶμα κατεδουλώσατο. 

Τηδοἀοτοίαβ 6 ργουϊὰ. ὙΠ, Ρ. 2607 : τὸ σῶμα γὰρ δοῦ- 
λος, ἀλλ᾽ οὐ τὴν ψυχὴν ἐγενόμην. ἘθτηΔΙ 5 1Χ, Ὁ. 949 : 
χἂν δουλεύω τῷ σώματι, κατ᾽ οὐδὲν τῆς ψυχῆς ἐλυμιηνάμην 
τὸ ἐλευθέριον. Χοπορί!οπ ἘΡΙ68. 11, 4 : ἔχουσιν ἐξουσίαν 
μου τοῦ σώματος, τὴν ψυχὴν δ᾽ ἐλευθέραν ἔχω. 101 Το 0618. 
δοηροὰ Ἐρἰβί. ΧΙΙΥΙΙ : ϑοῦσι ὁδί : 564 [ογίαϑδ6 ἰδ 6) 
απίϊηιο. » Β.--- ἃ. «σα δα Πἰθϑγαμη ΒΘρα] γα μη ΓΘ Ρ ΘΠ ἀμ Τα 
δὲ, 400 ἀομηϊπὶ θΟΠῸ5 56 ΓΎῸ8 ΠΟπουάγο 80] 6θαηΐ. Μαγεᾶ- 
Ἰ15.1, 109, ἀ6 βοῦυο Ὀϑιηθίυο : 

Νδ ἰαπιθη δὲ ϑίγϑίαβ [ἀπλι 8 ἀοβοοπάθγθς ὑπι0 8. 

ὕγογοῖ ἱπιρ!οἰϊαπιη φαὰπι βοοιογαΐα 1168. 

Οανίπιιβ δὲ ἀοπιϊ πὶ 15 ὉΠΊΠ6 ΓΟΠῚ 5: Π1}18 ΟΡ ΤῸ : 
ΜΏΠΟΙΟ αἰσηιϑ3 ογαξ ΘΟΠΥ ΔΙ υἾ556 ΠΊΘΟ. 

Θοηϑῖ ἀοἤοίθη5 88 ργπλΐα, τη 6416 ρα ΟΠ 
ὈΪχὶς δα ἰπίογπαβ ρον ἰζ Γ0}8 Δ6 088, 

Οοηΐ. Ὀιοβοονί ἄς ορῖσυ. βιργὰ 178.» .Χ66. 

ῬΠΙΥ͂. 1Θηλμᾶ : εἰς ᾿Αγαθάνορα υἱὸν ᾿Αρχιτέλους " θαυμα- 
στόν. ἈΡρίοία 5ἰρῖα ὡραῖον. --- 2 τάφον, τοοῖθ 4180. ἴῃ 
Φοοϊθοία Ρ. 311. Ῥγὸ ἀἰβειποίίοηθ ρ]οπᾶ.,, αἰῶ οχ Βυαπο- 
κίδηα Ῥουιηδηβογαΐ. --- 8 αἱ αἵ Οοὗδχ υρίαιιο, {πὰ} 6 δῆς 
νϑυϊοίαίθπι πορ] ΡΟ. --- 4 Νοίββϑί πη δχ ἨοιηθιῸ 1 θυ 8 
ὁοπδίγποἰϊοηΐβ. --- 6 ἐπίθυχε ϑδ᾽ μη βὶι5. 6 Οὐαΐοθ 6Π0- 

ἰανϊί. 

Ὁ1,Υ. Γιομ πη : εἴς τινα γυναῖχα σώφρονα χαὶ φίλανδρον. 
Εἰ ἴῃ ραρίπᾶ γϑῦϑᾶ : μήποτε ἡ γυνὴ αὐτοῦ. 510 δηΪῃ (0 - 
τοχὶΐ 740. φυοᾶ Ἰοσί ν αὐτή. --- 1 ἐσχατιῆς (Οὁἀ., ΔΙ ΘΓΏΠῚ 
ΡΊδη. ϑέγιιθ παρὰ τὰ λίνα τῆς ἐσχ. μ.. --- 2. 501}. θεούς. --- 
8. Ηἰς Οοᾶ. ἴῃ πονὰ Ῥδοϊηᾶ : τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν αὐτήν. 
Ζουστηὰ δϑὲ ἴῃ υόοθ τοῖον οἵ ΒῈΡΡΙὁπάμπι ἔδοσαν Ὑ6] 8]- 
ΠΉΪ16. --- 5 νόστω Οοά., δἰΐογιπη Ρ]Δμ.., ἀρὰ ἀρ ἰοὺ 
ἀἰδιϊομοη πόναπι οϑί ρου μηᾶ : τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό. 
δῖ. Οτοΐϊαβ. « Εἰάριη εἰρρο ἃς μγϑοθάθηΐοϑ ὙθΥΒ.8 ἴΠ500]- 
ΡῬίυχη [υἷ586 οχἰβιϊμηα,, 864 ἴῃ ἀϊνγθῦβᾶ 6718 Ραγίθ. » Ψας. 

ὉΠΥΙ. ΠΘμμηᾶ : εἰς Σάτυρον τὸν μιμολόγον. « Τὰ 68 
μῖμον. Ἠχὼ μιμολόγος 65: ἴῃ ορίσν. Επποάὶ ἱπ ΑΡρεπά. 
ΡΊδη. 155. [πη ἀἰβίίοῃο δυΐθμι Τίτυρος Ἰορίζαν, πο Σάτυ- 
ρος, 4ιοᾶ ἀοοίνίπῶ., 56 Ῥάγαμῃη ἀρίδθ, οβίθπίδίου! ἀθθοτὶ 
Ῥαΐο, αυὶ Τιτύρου ποιηθη 5ἰδὶ ἱπίθυργοίδηαση βατηθθδΐ : 
Υ. 5080]. ΤΏΘΟΟΙ. ΠΠ|,, οἱ Εαβί. Π. Ῥ. 1214 : Τίτυροι γὰρ 
δωρικῶς οἱ Σάτυροι. » Ψα6. 

ι ὍΚΥΠ,. Τμοτημηᾶ : εἰς Μαίην ( Οοα. μαύην) τινὰ γυγάῖχα 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΜ ΡΑΓΑΊΤΙΝΕ 

τριάχουτα καὶ τρεῖς χρόνους ζήσασαν. --- [ Μαΐης ΡΙΔῆ, 
4ιοά Οοάϊοῖϊβ ἀαοαιθ ἀποία5. οδίδηδογιηΐ Ῥδυϊββοιὶο, : 
ποη μαύνς, αιοα νἱάογαηΐ ϑαϊμηδβ. οἵ 980. « Νοτηθη οτος 
[υἱξ Μαρίη, «ᾳυοᾶ ἀεδργανδίμπμ ἰπ Μαύη. » Βρποῖς. -τὸ 
« 2. Θυοὰᾶ Ρ]υΐοπὶ βέλος {Ἰθαϊίαν, ἃ οχ ρορίϊοα ἀἰοθηάὶ 
Ταίίοηθ νυἱάθέυν ἀδγιναίαπι, ἃ τηογ 8165 Α ΡΟ  ἰηἶ5 Ὀϊδηδο- 
Υ6 801 {185 οὶ ἀἰουηπέίαν. » 7966. --- 8 ἥρπαξεν Οοᾶ. --- 
4. Τοχίτγίοοπ οργορίδηι. , 

ὌΠΥΠΠ]. 16 Πητηὰ : εἰς Ἱρουφῖνον τὸν υἱὸν Αἰθερίου τὸν σο- 
φώτατον. Εὑρέθη δὲ ἐν Προύσῃ. ἴῃ οοἃ. Ψ4πὶ [80 Γ}8 Ρ6Γ- 
Ρδγδη ἐπ αΐατη Οαἰηιαοῖο, οὐὐπ8 ορ σγάτημηᾶ ρυϑοραϊξ 
ἴῃ Ρ]δη. « ὙΙά6 ΒΙοιηΠοΙα. δα ΟΔΠΠΐπι. Ρ. 168.» Β, ---  παπ- 
παίωι Οοά., παππώῳ Ρδη. --- 3 παῖς Οοᾶ.: πάϊς ΡΊδη., 
ἀυρᾶ οαπὴ ΒΡαποκίο ροβαΐξ Βοΐβ8. --- 4. Οτοίϊαβ. Ἰορσοθαΐ 
᾿Ἀγάθης. --- ὃ ἥδης ἄνθος ἐλάσσας ῬΊδΔη. --- 8 ζώων ΡΊδι. 
Ῥογρόγᾶμ τοδαϊαϊξ τοί. πο Ἐ [ 

ὌΠῚΧ. 1 Θῃτηᾶ : εἰς Ἀδλάθιον τινὰ, ἰατρὸν περίφημον. --- 
1. « ᾿Ἀχεστορίηγ οδάδιῃ 4 Ἀχεσώ, ΖΕ ΒουΪ]αρὶϊ οἱ ἘΡίοηθϑ 
{Π|ἃ. Ὑἱάθ δυϊά. ν. ᾿Ηπιόνη οἵ Αὐἱδέϊἀ, γο]. 1, ». 46, 3, 
ἀυϊθὰβ ἰαπάυδηι Ἠπιόνης παῖδες ἐπ ώνυ μοι ΘΟΠΊΠΊΘΠΊΟ- 
γδηΐυῦ Ὑγεία, Αἴγλη, Ἰασώ, Ἀχεσώ, Πανάχεια. --- ἅ. Μετὰ 
χεῖνον, ἴος ἰδηΐο υἱγὸ δχϑίϊηοίο, ΖΌθΙη ΡΔῚ ογὰΐ δηΐδ 

ΟΠΏΠ68. Δ]|1058 Βυ 5 αἴν Υἱνθ5 ϑεγυδγὶ. » 66. 

ΠΧ. Τρ πηᾶ : εἰς Λεόντιόν τινα ἐπὶ ξένης τελευτήσαντα, Ἵ 
ἐπαινούμενον ἄνδρα. --- 1 ξείνοις ΡΊΔη., ΤηΔ16. --- 2. τῆλε 
θάνες Δρορτ. Ῥαγῖβ. οἱ βδ!τηδβ. 6 Οοαϊοθ. ---- 3 φλεφάρων 
Οοά. --- 7 ἔπλεο Οοα. οἵ ρμ᾽δηυάθδο τοοθηϊζίογοβ; νεοίΐ. 
ἔπλετο, οἵ βίη γᾶ γ. Ἰοθο 8110 υδὲ γϑρθεϊ πν ΠοΟ ΘΡΙ ΥΩ μηδ. 

ῬΙΠΧῚ. Πϑτητηὰ : Ἰουλ. ἀπὸ ὑπάτων αἴγυπτ. (6 5ἷ6 
οἰϊατη ἴῃ ΒΘ ααθη 15) εἰς Κρατερὸν τὸν σοφιστὴν, νέον τε- 
λευτήσαντα. Ου͵8 οἰ μρᾶγὰ τηθηηογ δία ΙΧ, Θρ. 661. --- ὅ.. 
« Ἀνιγροῖς, ΡΓῸ ἀνιαροῖς, υἱ ἃρ. Ορρίδη. Ογπορ. ΤΥ, 406 
οἱ Ηαϊοιί. ΠῚ, 188.» Βοίϊι. --- 4 δάχρνα Οοα,, αἰΐογαπε 
ΡΙδη. 

ὌΠΧΠ. Πριημηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Κρατερόν" θαυμαστὸν 
ὅλον τὸ ἐπίγραμμα. --- 1 εἴτε (ῬΓῸ εἴ γε) π΄ Οὐαΐο6 6856 
νἱάοίαγ, φιοᾶ οἰϊαπη ΘΔ] πιδ8. θηοίδυϊξ. τα 38, « 76 υἱ- 
φοηΐο οι 5 ἰοφιοθαηπίι". Νονἃ ᾿δυἀδηαὶ γαΐϊο, οὐ 
γἷπι Π0η ῬΘηΐπι8 ρογβρίοῖο Μᾶρηογ πη ογδίονιπι ΘΟ θη- 
τἰὰ ἰδηΐατη δροϑί αὐ 8]105 δὰ ἀϊοθπάστῃ οχοϊξοΐ, αἱ 115 
Ροΐϊιι5. 5:]ϑηξαυ τη ἱπηρόποῦα βο]θδΐ. » 766. ἘΧ αἰππιο αἱ - 
[000 ἀρΡόγογ υἱάθίαν συ] δηυτη ἐφώνεον αἰχίδβθ ἀ6 80- 
οἸαιιδἰοηΐθιι 45. δυα! ον 5. ΔαταΓ[10 ΘΧρΓ ϑϑὶί. --ὸ 
4. Ὑμέτερος ῬγῸ σὸς Ροβίίαμη ἃ τΘοοη Ρι18 ΔΙ Οἵ 1685 Υἱά!- 
τὰ8 βαργα, πα Υ͂, 6Ρ. 293, 6. 58 πὶ ἴπ ΤΠ ΘΟΟΥο ΟὈΒουναυ 
ὅδ. ὙΠ; 151 

᾿Αλλὰ χάτω βλέψας τὰν ἁμ ετέραν ὁδὸν εἶρπον, 

ῬΙΧΠΙ. 1 οῃητηᾶ : εἰς ζωγράφον τινὰ εὐφυῆ, καλούμενον 

Χρυσόμαλλον. « 1π6ρ{155ἰπηῦχμη Ἰθιητηᾶ. Ἐγαΐ Πουηο {16 Ρδη- 
ἰοπηΐτηιβ, Ζαυΐ, αὐ νἱἀοίαγ, ἰγαρίοδτη βαϊ δαί, οὐ 185. δΥ- 
βδυμηθπίᾶ δγδηΐ ῬΥ βοουῦιπη ΠΟΙΐηθτη Οδϑιι8, ἀρχεγόνων 
μερόπων. » ΒγΆηΟΙ,. --- 1 χρυσεόμαλε ΡΙδη. « Σιγᾷς τὸ χάλ- 

χεον, βοουηᾶσπι ΠΟΠΊΘΓΙΟΠΠῚ τὸν χάλχεον ὕπνον ἰαύειν. 

Τμπιᾶθγα ροορία υἱδθίαγ ἴῃ Χρυσεό μαλλον οἵ χάλχεον. » 

7αο. --- 3. « Νεύμασιν ἀφθόγγοισι. ϑαηΐ τηυ]ΐα ΘΟ ΘΓΘη ἃ 

ἰη ποία δὰ ΙΧ, 6Ρ. δ05. » 8. 

ῬΙΧΙΥ͂. ΠιΘπηπιὰ : εἰς Λαοδίχην τὴν Πριάμου θυγατέρα. 

« Μαχίπιυβ, Αϑἰ25 ῬΓΟΘΟΠΒΌΪ, αυπτη Τιδοάΐοοδ, Ῥυγδιαΐ 

ΒΨΆΝ ΤΥ Ν ΡΥ ἘΠ ΥῸ 



᾿ ΠΠΪδΡ, ἐππυυλιπν νϑἐυβίαίς ἔδγ ΘΠ] αρβυτη ἀοίοχ ββοξ, ἴπ- ) 

᾿ βίδαγανίε θαπὶ οἱ 1ιδοάϊοο ἐϑηθδπὶ βέβέιδμπη,, 8110 φαοάδπι 
ΤΠ ]00ο ἐδοοπΐοπι » Εἱ ἱπιροβυϊί, ( Οοηΐ, δοκοῦ. 1, Ρ. 78.) -- 
᾿ς Ἵ(. Γιδοάΐοοη, Ροβϑέ οἀρίαπι Ττοΐδην Βοβίϊαπη υἱο οπ δπη 
᾽ 

: 

᾿ ἐιυρίθηΐοτη, ἔογγα ἀθ ἰβοθηβ ᾿δυβὶί. ὙἹᾶ. Πγοορην. 318, 
ς΄ τΘππ 5680]., οἵ Ουἱπίυπι ΠῚ, δ44 5644. » ὕαε. --- 2 δήιων 
ο Οοᾶ,, ἱ, 6. δύων. --- 3. ᾿Ανώϊστος χρόνο: ΗΒίορΡΗΔηι5. ἴῃ 
᾿ς ὙΤΉο8., ῬΘΓ ΘΙΤΌΓΘΙΩ ὁχ Ηδγοάοίο δθγθβ., θχροηϊξ « δπι- 

Ῥὰβ ποὴ ἰηξε!]!θοέιπι οὔγθρθηβ, υἱ ἀϊοϊυγ, ΟὈτγορὶξ ποὴ 
᾿ς ἱπίοϊ!δοία βοποοίαβ. » 5οὰ δρι Πνθίοη αἰϊιὰ Ηἷς ἀθβίβογοβ. 

ἐμκὶ ΘΙΩΧΥ͂. 1μ6πηπὶᾶ : εἰς Θεοδότης εἰκόνα. Οτοίϊυ5 1 6» "ϊ1ο- 
ἀοίδηι, οἸϊατηὶ Ἰαρβιι, υἱ υἱάδέωγ. -- 1. Ουὐδηχαδια τοῖ- 
Βάμη ΟΧχ ἴρβα τ (ΟΠ πῖ6 ἰμ! 6} Πρ! γ΄ οἱ οὰτὶ οἱοραηίία 

 δυδάδηη ΟἸ Εἰ αγ, πϑβοῖο ἑδπηθη ἂμ δ] πὰ ἱπίοηοουίο- 
᾿ ΤΕ Πηρογ υοϊυθγὶξ, ἰηξοτηροβίϊναβ ἰδ ὰθ5 ὀχογβαχηῃ ἰη- 

ὌΠΧΥ͂Ι. 1 μπᾶ : εἰς τὸ τοῦ θανάτον ἄδηλον χαὶ τὸ τοῦ 
᾿ς βίου δυστέχμαρτον. --- 1 εἰλήθνια Οοὰ., φυοᾶ 5ογναηΐ 7186., 
ο Βοῖββ. --- 2 ἀμφοτέρας (οα., αι Βυρογβοτίρίο ; ἀμφοτέραις 

ΡΙΔη. « ὈΌΓΌΓΤΩ οδδί Τογγο οἱ ΠΗ γ βίδαϊ τη {τ νυΐ μο- 
τη θῈ8 ΡῬΟΓουγγοπάσμ. ΜΔ] τὴ : 

Χαίρετον ἀμφότεραι " ἤνυσα τὸ στάδιον, 

οὕτη δία ἴῃ οοβαγα. Αἴ ἴῃ δ) υϑηηοαϊ ροθεϊβ Ποη βἰπθ ρ6- 
Τίοα]ο βοπέδπεδγιπι δπηθηἀδίϊο ἰδηΐαΐυγ. » 9ας. Οὐἱ τη] 
συϊᾶἄθτη ἱπάϊοαββα υἱάθέυγ φαυοὰ ὑπῖοϑ υθγὰπὶ δϑέ. --- 3 εἰμὶ 
Ὁοά. εἰ ΡΊδη., σουτ. Βγυποῖ.: νείσσομαι Ρ]άη. Πόθι ΡΓῸ 
ποῖ, ΟὈΪ5 ἃ]1ὰ χυοαθθ δχθιηρ]α πὰ οπίυγ, Ὑμᾶς ρΡομπάοΐ 
ἃ μετέθην. 

ὌΠΧΥΤΠΙ. [ιομημᾶ : εἰς Κανξαύλην, ὃν ἀπέχτεινεν ἣ γυνὴ 

διὰ τὸ γυμνὴν ὑπὸ Γύγου ὁραθῆναι. Εχ ΘΟΙΘθΓΙ ΠαΓΓαἰΩΠης 
Ἠετοάοίϊ ΘΧΡΓΘΘΒΌΓΩ,, οὐ 5 ΘΟΗΓΟΓ Ῥγθβογίϊπη οᾶρ. {1. --- 
δ ἦν ἄρα Οοά. εἴ ΡΊ]δη. : πᾶ ῬΕΙ͂ ΘΥΓΟΓΟΙῚ ὯΡ. 986. ἴῃ γΔΓ. 
Ἰορὶ νυἱάθίυγ ἣν δ᾽ ἄρα, φυοᾶὰ Ραυϊπβοηϊυτη αροῦὶ : η6ο δ᾽ 
δποίδυϊε 5δ]πι8. Ουτη Βγαποκίο ἀραϊ χρῆν ἄρα εχ Θρβο- 
Ῥοϊ οἵ σαβδυθοηὶ δπμθηδαίίοπθ. Ρ56 940. : « Μαηϊζεείο 
Ἀξαίΐδ5. τοβροχῖξ ἰοστη τη αὰὰ Ηδτγοαοΐαϑ 1, 8, Ὠϊκίο- 
γίδια ἀδ Οδπάδυ]β βία! Εἰ διιϑρίοδἔαγ : χρῆν γὰρ Κανδαύλῃ 
γενέσθαι χαχῶς, 4Φυδη τη} ἱπηϊαξ! βαηΐ : συ. [ἢ] ὙΥ 6886- 
Ἰΐησ. » 

ΘΙΧΥΠΙ. ΓΘ "8 : εἰς τινὰ χόρην ἑπταξτῇ τελευτήσασαν. 

Θρηνῶδε: ὅλον χαὶ παθητιχὸν τὸ ἐπίγραμμα. [π ΡΙδη. 6δ5ῖ 
ἄδηλον. --- 2 ϑάλειαν Οοά. --- 3 αἱ μοῖραι Οοᾶ.; ὦ Μοῖραι 
ῬΊδη.: ἃ Μ. ϑδ)πηδβὶ 18. ---- 4 ἤγετε οὐδ᾽ Οοᾶ., αἰΐογατη ΡΊ]ΔΠ. 
-- 7 μητρός τε ΡΊδη. --- 8 ταχομένων... φθιμένας Οοά., ]- 
ογυηι ΡΊδη. 

ΘΗΧΊΧ. ΓΠιϑιητηᾶ : εἰς γυναῖχα τινὰ Θεσσαλὴν ἐν Βοσπο- 
οἴη; τελευτήσασαν. ---- 2 λεύσηι σοᾶ.; λεύσσῃς ΡΊδῃ., ΠΟΙΓ. 
Βγυποῖκ. -- 5. Ορρογίαηϊπβίμηθ ταυΐαΐα βἰγασίατα. Μ8]6 
Βοίπϊυβ γν. 3, κάτθανέν οἱ παράχ. « Ηροτγοαΐδηι ἘΡίπι. 
Ῥ. 62 : χενήριον, τὸ χενοτάφιον. ΤΌΪ ποΐδ. 50}0) 14 ἴῃ ΡΙπά. 
Νόπι. ΙΧ, 30 : τὸ μὲν χενήριον τοῦ Ἀδράστου ἐν Σιχυῶνι φη- 

σὶν, ἀποχεῖσθαι δὲ αὐτὸν ἐν Μεγάροις. Υ]ὰ6 Νη2. δὰ Νόπη. 
Ρ. 298. οἵ Ουτ. 566. Ρ. 50.» 8. 

ῬΙΠΧ. Του τὴδ : εἰς Δουλχίτιον τὸν ἀνθύπατον. Ἐῤίδπ) ἴῃ 
σεῖς. οἀα. ΡΙαπυοθ οϑὲ ἀδέσποτον, 56ἀ ἴῃ Αθοθηβ. οἵ 
Βοαυθμθις5 ΔΝίςαγοῖο {τ δυϊξαγ. « Βεγρίαμη ἴῃ α]εῖ- 
ξίυτη, Ζαδτα ΞῈ Οοηβίδηξιο (οῃβΌ] το ΖἘΠΉΠ ΠΟ {586 

ΙΝ ΘΟΑΡΌΤ ΝΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

᾿δρρᾶτγοξ οχ Οοά. Ἑῃδοᾶσβ. Ρ. 656. Επηάθμη, πὶ (}10Γ, Θ0}- Ὁ 
ΤηΘΙηοΓαΐ ΓΙΡαπῖα5 Ἐρἰβί. ΧΧΙΥ͂, Ρ. {1 : αηὰθ ρραγοῖ ΘΠ} ᾿ς 

ἀϑδ 
"αἰγοᾶ 8Δηη. 358 ρΘΥ 556, 410 ΔηπῸ Νἰοοπηθαϊα ἐδγγὰ τοί 
Θγογβὰ δϑί. Ὑ146 Θοἀοίγθαμμι ἴπ ῬΓΟΒΟρΡΟρτάρῃ. υο]. ΥἹ, 
ανὰς 2. Ρ. 80. -όΊ, Σηχὸς, ΒΘΡΌΪΟΓΌΙΩ βορίο οἰποΐαμῃ. » 
αο. Ξ ΔΥΣΣ 

ΘΠΧΙ. Το : εἰς Πλάτωνα ὧν χιθαρῳδόν. -- 1 τίς 
ποτε ΡΙδῃ. --- 8, « ΒἰΠΠΠ6Γ Φυ]απι5. Ἐρὶβϑί. ΧΧΧΙΥ, 
Ῥ' 106, Ὁ : τῷ γὰρ ὄντι τοῦ παλαιοῦ χόμματος, ἡμῖν οἱονεὶ 
σπινθήρ τις ἱερὸς ἀληθοῦς χαὶ γονίμου παιδεύσεως ὑπὸ. σοὶ 
μόνῳ ζωπυρεῖται " 4 ΟΌΓΩ 51: Π}}ΠΠ0ὺ5 ἀαοίαπι οχ ΡΙαΐ. 
16. ΠΙ, Ρ. 585, Ο. » Χ“αο. 

ὈῬΠΧΧΙΙ. Πομηᾶ : εἰς ἄνδρα καὶ γυναῖχα μοιχευομένους, 
οὗ: ἡ ὀροφὴ πεσοῦσα χατέχτεινε. --- ἃ ἀλλαπίνης δὲ Οοά., 
ΤΏΪΓΟ. --- δ. « 515 Αραίῃ!δβ ΙΧ, 6ρ. 153, δαιαπι ἀυγαΐδαπι 
ΔΡΡοΙ]αΐ δουρατέαν παγίδα, φυΐα Θ4αΐ ορα ΤΙοΪΔηΐ ΟρΡΡΓΈ551 
εἴ οἰν!α5. ἰδησιιᾶμη Ἰδ4πι60 οἀρία ο5ΐ. Εἶν ἑνὶ, [ᾳπείϊ. » 
“ας. 

ὌΠΧΧΠΙΙ. ΤΘμηΠηᾶ : εἰς Χειρέδιον τὸν ῥήτορα ἐν ᾿Αθήναις. 
- 3. « Τῆς προτέρη: δεχάδος. Εδάδπι Ιδυθ οΥαίογοη οὐ - 
πΐ Τιποίδπι8 ϑουίῃᾶ ὁ. 10 : παιδείᾳ δὲ χαὶ λόγων δυνάμει 
τῇ Ἀττιχῇ δεχάδι παραδάλλοις ἄν. ΑπΕΦαοτγύτη ἰρίξαν ογὰ- 
ἴοτύυτη Ἰδιυἄάθτη το πιυ]αΐα5 6586 ἀϊοἰξυγ ΟἸ γα : Πᾶτ ἢ 
προτέοη δεχὰς ΠΟΙΏΡΓΟΠ ΘΠ 6085, 4005 ΑΥἰβίδγοϊ οἵ Ατὶ- 
ΒΡ ἢ ΔΠ65 σγδιηγηδί!οὶ, ΓΟΙ 15. Ἔχ ο 518, ἰῃ χανόνα τεᾶο- 
βογδηΐ. Τηβθαυθητὶ ἐθιηρονε ἰηΐθγ γοοθηΐξογοϑ ογδίογοϑ 46- 
πὰ αἰδεία5. οϑί (δοΐαβ οἵ πουῸβ οᾶποη ἰηβίϊαΐι5., ἴῃ 
θη ἰΐθγαη, αἵ ἵπ Ῥγίόγοτη {Παγὰ, ἄδορθιη γοάδοί ϑαπΐ. 
Ηυΐὰβ δἰΐογὰβ. δεχάδος τηθη ]Πθ ἴδοι 5 1485 γ. Νιχό- 
στρατος : ἐτάχθη δὲ ἐν τοῖς χριθεῖσιν ἐπιδευτέροις δέχα 
ῥήτορσιν. » Ψαο. 564 νἱάοπαπβ δὰ εδὔτῃ Ἰοοῦτη ΒΟΓΠΒδΓ- 
αγὰὺβ Ρ. 990 864. --- 4. « ΡΙδη. οἵ δΔρορστ. Ῥᾶγ. οὔθ᾽ 
ὅσον. » Β. : 

ὈΙΧΧΙΥ͂. ΠΩ : εἰς ̓ Ἀγαϑόνιχον τὸν διχολέχτην. Ἐξ ἰὼ 
ποΥἃ ρᾶρίπᾶ Ὑϑγϑα ὅ ἱηοὶ ρἰθηΐθ : εἰς ᾿Αγαθόνιχον δι (516) 
νεώτερον νόμους μελέτην ποιούμενον. --- 1. « 519 ΑραίἝιδβ 
7υτγα ἀϊουπᾶο ορουραΐαβ Ὑ, 6ρ. 292, ἀ6 86 : ἀλλά με θεσμοὶ 
εἴργουσι τηλόϑι. --- 4. Νομίμη ἡλικία ἀτηθίσαο αἰοΐατη, οἵ ἀ6 
ἑοΐαΐο ψὰ8 ΡΟΥΘ 568 ροΐδγο ΠΙοοθαξ ΠΟΠΟΓΘ5 δὲ τηὰρίβίγαΐαδ, 
εἴ ἀ6 ἰαΐα τπουῦτὶ τηδίαγα. » 766. ἘΞ᾿ ῥγία5. ---- 6 τὸν θιά- 
σου Οοᾶ.; οὗ θ. Ρίδη. --- 7. Τόῳ, εοηΐ. 6Ρ. 561, 4: -- 
8 τῶν λαγ. σοᾶ., ἀρουτ. Ρᾶγ. οἵ ΘΟ Β 1} ραπυᾶδθα, 786.:; 
τὸν λαγ. ΡΊαη., Βεύποῖ., Βοΐβ5. -- 10. « Βρηΐδηξδηη }π-- 
βίγαΐ σᾶγ. Ηοίίπηδπη. 155. 46 ἐγασίοῖβ ατῶο. Ρ. 28.» Β. 
Βιότον ἀλιτροσύνην : ἴῃ Υἱΐα Θηΐτῃ τἰγροηϊα οἰγοιηιδίαπε 
υἱϊία μπαΐψιδ, πος γὙΟδΊ ΟΥ6 αὐ ἵπὶ αἱδρεοίινηιν τοὶ 
αἰΐοϊϊογ οουϊοϑ δἰπιηΐ, 56 ἤιοΥδο5 οἱ ἴω οἱρίαϊἑαϊϑιις 
ἐηῇχος ργϑηϊιηΐ, ϑθηθοα 6 ὈΓΘΥ͂. υἱἕέθ ο. 3. .αα. 

ΌῬΠΧΧΥ. Τοτητηδ : εἰς ἹΡόδην τὴν γυναῖχα Γεμέλλου τὴν 
Τυρίαν ἐν Βυζαντίῳ τελευτήσασαν. --- 1 Ροδοῦς ἀτοίΐϊι5, 51: 
αυϊάοτηῃ βουῖρϑιέ ἐποᾶο. --- 3 αὐτὴ Οοἅ. « ΡΙαη. οἴ ΔρΟΙΤ. 
Ῥαγ. αὕτη, 4υοα ρτοία!! νυ]ραΐῳ αὐτή.» Β. 564 ἴῃ στῶ- 
οἷβ 65 ΠΙΠ1] ππαϊαΐατη. --- 4. « ΟΘΠΆ6 15. 1118 Βομιδηξ 
ῬΓΟΙΈΒΒΟΥ [αἶ556 υἱδοίυτ. Οθγίθ υοῦθὰ υἱχ Δ} 6 ἀιιᾶτη ἀθ 
Απίθοθθβογο δοοὶρὶ ροβϑαυπί. » Χα(. --- ὅ γρηὺς Οοᾶοκχ. Κύ- 
χλα, 856. ἡλίον, ἀ6 Δπηΐ8. 

ΌΙΧΧΥῚΙ. 1ιΘμμᾶ : εἰς Πύῤῥωνα τὸν φιλόσοφον " ἀμοι- 
βαΐον.᾿ ἘΠ᾿ Ω τηᾶγσ. : ᾿Ιουλιανοῦ ἀπὸ ὑπάτων εἰς Πύρρων 
(5:0) φιλόσοφον τὸν ᾿Αναξάρχου ὁμιλητήν. --- 1 χάτθανεν Οοά., 
δἰΐοσιπῃ ΡΊδη. --- 2 ἐπέχη Ὀοᾶ.;: ἐπέχω ΡΊ]8η. « (Ὀηΐ. [μι- 
οἶδη. Ὑ. δυοῖ. ο. 27. Τηΐϑγ υἱἕδιη τηουΐθιαδ ἨΪ}] ἴη- 
ἴοτοβϑο ἀϊοοθαΐ Ῥυττθο, οὐὐαὰ8 46 δο τὸ ἀϊεΐαπι Ἰδπάαΐ 
Βίοθυβ Εἴου. ΟΧΧΙ, 28 : Πύῤῥων ἔλεγε μηδὲν διαϑέρειν 



ἀδ8 

ζὴν ἢ τεθνάναι. Καί τις ἔφη. πρὸς αὐτόν " Τί οὖν σὺ οὐχ ἀπο- 

θνήσχεις;» Ὁ δὲ, « ὅτι, εἶπεν, οὐδὲν διαφέρει. » ας. Ουἱ 

δἷο ἐμ  ιον Ῥοβέγοιμᾶ ΟΡ συ τδί8 : μάτην ἐπέχεις " ὃ 
τάφος γὰρ ὄντως σε τεθνηχέναι δείξας, τῇ περὶ τῶν τοιούτων 

σχέψει τέλος ἐπέθηχεν. 

ὈΠΧΧΥΙ͂Ι. Πϑιᾶ : εἰς Τίμωνα τὸν μισάγθρωπον ἐν 
τριόδῳ κείμενον, Πιορί αν οὔϊαπη βαρ γᾶ ἴῃ Τδγρίηθ Θρί ρτδηι- 
παίῖ5. 315. [ἡ ΡΊδη. οϑί ἄδηλον. --- 2 τύχη Οοά. Βοος Ἰοοο, 
ΔΙῸ τύχηι; ΒἘΠΡΟΡΟΒίίο οι, ΡΊδη. τύχοι. --- 3 πάντ᾽ ἐπεὶ 
τίμων Οοᾶ. ρῥγίογθ Ἰοθὸ, τϑοίθ ηἷο. θοὶπᾶθ χαλέουσιν 
Ρυΐονο Ἰοοο οἵ ΡΙδπ. (4116 ΠῚ ΒΘΩΌΪ ΟΡ Οτοί 5), 56ἃ πατέ- 
οὐσιν γΘΟΘΡΙ ὅας. αποᾶ Βῖο ἰη Οοά. Ἰορί αν, ΒΔ πη 5188 : 
« πατέουσιν, ἰΐᾷ τΤηρΠὶθγαπῷ, ἴῃ ἀυΐϊθ8 ἴδιο υἱάθίαν 
ἃ φυϊὰ {1586 48 Πὴ πατέουσι. Εῤ (ογίαϑ86., χαλέουσι.» 
Οὐδ δηϊτηδάγουβὶο Θχ οοιηργδίίοπθ δου. Ἰοοὶ ροίϊβ 
ἀυδηὶ Θχ ἱποθγ 8 ἀπο θι5 δΐ οογγθοίίοης Οὐ οἶ5. Πυιχίβ8θ 
νἱἀοαΐυνγ, ἀθ χὰ τὰ ἰΠ}} Ῥαυϊββοη. Οοϑίθγαγῃ οοπ, ἀἰοίᾷ 
δἃ δχίγοιηαχη δρῖρτ. ΟΡ 8. Ηοο ἀἰβέϊθη ΒΌΡΓα ἃ ΘΟΥΓΟ- 
οἴογο δααϊζατη ογαΐ, 

ὈΠΧΧΥΙΠ. [ομἃ : εἰς Πανοπέα τὸν λεοντοφόνον χαὶ 
παρδαλιοχτόνον, ὑπὸ σχορπίον δηχθέντα χαὶ τελευτήσαντα. 
Οομΐ, 6ρΡ. 172. --- ὅ σίγυννα οοὔθχ Βδρ. Ρ]δηυὰ, Δ. 
ΒΓΌΠΟΝ. -α 6. Οοπῇ, 6Ρ. 338, δ ; 6Ρ. 546, θ. 

ὈΠΧΧΙΧ, Τιοιπιᾶ : εἰς Πέτρον ῥήτορα ἀπὸ τέγους πε- 
σόντα χαὶ τελευτήσαντα. Πυθ ίδηπι 6556 πο υἱά δία 
φαΐῃ ἰη σα π 5. 81} 116 ΘΙ ΟΡ τη ι8. 50 δυβίϊηϊδηο 
Ῥροίτιιβ Ρδίγοἶβ, οὐδίου. οἵ βουϊρίου, {υὶ ροϑί Ἰορϑίοηθπι 

ἈΝΤΗΟΙΠΟΟΙΜῈ ΡΑΓΑΤΙΝᾺῈ 

αὖ βαρΓᾶ 6ρ. 469, 1, οἱ ΑΠΌ ραβδίμι. τελέθει σοᾷ. δ {6 
ΡΙδηπάθιιϑ Βπαποκῖῖ: ΘΠ] Π68 ργϑῖογ ἀπὰπὶ ΑἸὰ. τελέθοι, 
[υοᾶ οχρυίπηὶξ ατοίίαϑ: εἵ Ροίοϑί ΔΙ ΒΙρῚ ὈΐΓΌγη ΒΟΥ Ρ86- 
561 Αρδίμϊ881. Τὴ γϑγθ 8 χούφη γαστὴρ ΓΟΒΡίΟἰ ΠΣ 50] 6 τη- 
ηἶδ ΔΘοΙδμηδί 10 : δὲ {ἰδὲ ἐογγα ἰουὶδ [ Μαῖον δχβεϊποΐατη 
ἰπ δηΐθηι ἴῃ τ6 Ὁ ΘΘΓΘῺΒ 6118 ΒΘρΌ]ογαμι ἀϊοὶ ἔα αἴ 
ΤΙ βίθβ 80. δἰ ἀοπίαπι ἈΡΟΪ]. 6. ΙΧ, ν. 109, τ 

Ἐγδίγὶ 5 ΟΥἰ ΠλῖΠ6 Ταϊ ΠηΐβοΓ γογδοίβ 
γίναπ Ρἱβηουῖθι5 ἕαἰς βερυ!ογαμι, 

ΟΟΠΡΑΓΔΠ τη ἱπρυΐ Π}ῖ5. ΟΡ [Δ Ρΐ απὶ ρα ΘΡΡΟ δὲ ἰη Αρροπὰ.. 
ΘΡ. 384, ν. 9, 10..» 23α6. --- 8 αὐτὴ ΔΡΟβτ. ΡᾶΓ. οἱ ΡΙδη. 

ὈΠΧΧΧΙΥ, Τιϑυηπηᾶ : εἷς τινὰ ναυαγήσαντα χαὶ ὑπὸ ναυ- 
τῶν ἐχ τῆς θαλάσσης νεχρὸν ἀναληφθέντα χαὶ τάφου εὐμοιρή- 
σαντα (εὐμνρ. Οοἀ.). --- 1. Σήματι χῶσαι οἰϊδπη 6Ρ. ὅ9|, 3, 
οἵ ἃρ. Ευτγὶρ. ΟΥ. 1588 : δάμαρτος νέχυν ὅπως χώσω τάφῳ. 
-- 3. ῥέξει Οοά. --- ἅ τοίων ἀντ. ΡΊ]Δη. « 51] τούτων ΥΘΙΙΠῚ 

, δέ, πδῈΓΑΡΊΙ5 Ὑἱάθῦὶ ἀθθοί ἀἱρίἐππι ἰηΐθηάογο ἰη ΠΠυὰ, 
00 ἴρ86 τηδοίαίιι5 ἐπογαΐ,, θθπθβοἴαμι. » ͵ας. Ἐΐ εβί γ6- 
Υἰββι πγΌτη ; ἀ6 16 τοίων. ᾽ 

ΡΠΧΧΧΥ. Γρπαπιᾶ : εἰς Μύγδωνα (810) τινὰ ἁλιέα, ὃν 
σὺν τῇ ἰδίᾳ νγὰ χαύσαντες ἔθαψαν. σοηΐεγοπάστῃ 6ρΡ. 381 εἴ 

. ἰηἴτα 635. --- Ἰ ἦλθε Οοᾶ. Αὐτόστολος, δ ᾿ρδίιι8 ΟΡ, 

δα ΟἸΟΘΙΌΘη ΤΟΘΟΠ ΔηΠῸ 562 εἰς τὸ Βυζάντιον ἀτιχόμενος 
οὗ πολλῷ ὕστερον χατέλυσε τὸν βίον ( Μοπδηᾶοῦ Ῥγοΐθοί. 
ἔγάρτω. 13}, υσπδηη πηοᾶο, 6Χ ὨΟΟ ΟΡ βγδιητηδίθ δρρᾶγοΐ, 
πὸ ποη δϑῇ 88 ΝΘ ΓΙ 8. ἱπ ΘρΓΟ ΘΙ 8 ῬΓΟΙΘρΟΙΘη 8 ἀ6 
νἱΐα οἱ βου ρεβ Ροΐγὶ, ἂρ. ΜΏ]ΠΘγαμ Ηἰβίογ. τσ. ἵγάρτη. 
γ0]. 1Υ̓͂, Ρ. 181 5664. --- 1. ᾿Αεὶ γελόωσαν. Φοδηηθ65 ΠΥ 
8. ΝΙΘΡΌΝν. : πρᾷός ἐστι χαὶ μειλίχιος, ἀλλ᾽ οὐχ εὐχερής...... 
χαίρω αὐτῷ ὅτι καλὸς ἅμα χαὶ ἐλεύθερος ( ἐλευθέριος 3), καὶ 
τύφου χαὶ χορύζης ἐχτὸς, ἀστεῖός τε χαὶ χοινός. ΡΓΌΘΟΡ. 
ἰθιάθιι : πρᾷος γὰρ ἦν καὶ ὡς ἥχιστα ὑθρίζειν εἰδώς. --- ᾿ 
« δ. Ὅσον ἤρχεσε, φυδηΐῃπ) 58 {15 δγαΐ δ γ68 8188 ογ ἤδη - 
Ὧδ5. Βοχαθηίζίαχη βοηξθηζία : Θ᾽ αβτηοαϊ πιουέθιη 4] βέου τη 
γοσδυουϊηΐ, (Πα αν ; παι 4} 18 μοί 18. ΤΟΥ͂Θ. ΡΓδ θἃ βθυὰ 
Ῥυΐαηᾷὰ 68. » Χας, 

ὈΠΧΧΧ. Του : εἴς τινα ὑπὸ λῃστῶν πεφονευμένον χαὶ 
ὑπ᾽ αὐτῶν θαπτόμενον. « Οοηῖ. δᾷ 6ρ. 310. » ΜΒ. Ιη ΡΊδη. 
8] 6. οὐπὶ ΒΘ ααθηΐὶ ορίσν. Ἰαποίιπι. --- 1 οὔποτέ με Οοά,, 
Π0ὴ οὔποτ᾽ ἐμέ. 

ὈΠΧΧΧΙ. Ποιπηᾶἃ : ὅμοιον τῷ προτέρῳ. 

ΌΠΧΧΧΙΙ. Το ἃ : 
ἐχδρασθέντα πρὸς τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα. --- 3 σε δάμασαν 
Οοά.; σ᾽ ἐδάμασαν ΡΊδη., ΘΟΥΤ. 5ΘΡΙΠΔΠ115. --- 4 ἐξεχύλισσε 
Οοά., δἰἴδγαηι ἴῃ ρ]ογτίβαας οαά, ΡΊδη. 

ὈΠΧΧΧΙΠΙ. 16 πηπιᾶ : ἐπὶ νεχροτοχίᾳ " εἰς γυναῖχα τίχτου- 
σαν, ἧς τὸ ἔμόρνον θανὸν ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις ἐν τῇ γαστρὶ χα- 
τείχετο, ἕως ἂν χαὶ αὐτὴ τετελεύτηχεν. --- { ᾿Αδάλε 5800Ὁ- 
5105: Θἀρραίιν ἀδαλε. --- 4. Γαστρὶ δυσχόλπῳ πυηο Τροΐθ 
ἱπίογργοίδυὶ υἱάθίαν ἐν τῷ δυστήνῳ τῆς γαστρὸς χόγπῳ; 
ΟἸπλ δηποίδηϑ : « Ἐρἰτμοίοη υἱοϑᾶμη υἱοὶ βἰγΓαοξγατα 
βρη! οαΐ. » --α 8. ἐξότε Οοᾶ. οἵ ορξίπηυβ ΡΙδηυάθαδ 80, 
ΒεαποΙς.; ἐξότου Ῥ]ΘΓΘ αα6 Ρ]Δη.: --- 6. Ἄπρηχτοι ἐλπίδες, 
αὐ ΧΕΙ, 6Ρ. 145, 2, 4 Δ}}0ὶ δαηΐ ἀνήνυτοι, χεναί. --- 

εἰς νανηγόν τινα ἀπὸ τῆς θαλάσσης 

ΟῚ ΟἸδγοη 8, 5118. --- 6, Συλλήξας, αὰϑ ἀδ6 πᾶγθ 6ρ. 
381, 2 : χοινὰ (ἕυπι ἀομηϊηο) λαχοῦσα τέλη. --- 7 πέλε ΡΊ]δῃ. 
-- ἢ μύγδου (οἁ., αἰξογαχη ΡΊδη. “ 

ὈΙΧΧΧΥΙ. 1 μπᾶ : εἴς τινα ἔμπορον φιλοχερδέα νανα- 
γήσαντα. --- 3.. « ΡΙΟροΓ8 ΠῚ, 6]. 5,70 : . 

Ὑἱνογοῖ δηΐθ 8.105 ἀυ} 08 οοηγίνα Ροηδίρβ, 

Ῥαιιροῦ, αὐ ἐπ ἔεγγα, ὈΪ δὶ ἤδγα ροίοβε, 

Τοῦτ οἵ δρυϊουϊατῶ θοπὰ οὐπὶ παυϊραίίοη!β ΡΟΥΘ} 5 
οἰθραηΐου οομηρᾶγδία ᾿8068. πῃ Αηΐθ0]. Ἰαϊἃ ἮΝ 62, «: 
8Ρ. Πρδηΐαμι γο]. 1Υ̓͂, Ρ. 992 8644. » 266. ᾿ 

ὈΠΧΧΧΎΤΙ. Τιοτημηᾶ : εἰς Πάμφιλον φλέδονον ἐν νανα- 
γίῳ τελευτήσαντα. ἘΓ ἴῃ ποτὰ Ρᾶρὶηᾶ : εἰς Πάμφιλον νανη- 
γόν. Τὴ τηᾶγρ. βἰρία : σημείωσαι. Τηΐ6 Γ ῬΑΙΩΡΒΙ05 Ρ ἰ]ο50- 
ῬΠαπι μηθπηογδὰΐ ϑι 188. --- 3. « Θῶχος Πλούτωνος ΐο πἴ 8} 
ΔΙ οϑὲ ἢἶβδὶ βθρυ]όγαμ, 4υοἀ Ἅδης, Ἅδου οἶχος γοσϑτὶ 
ἀοοΐς οχροηὶϊξ ΗΒΒΟΒΚίὰβΒ Απδϊθοῖ. οὐξ, Ρ. 124. 566. --- 
3. ΝΟὴ δάγογβθ ἰουέαης ἢος {Ἰθαθηάθχῃ, 4φυρα ἰπ ΤηΔΓΐ5. 
ΠΟΘΕΡΙ5. ῥδε ἰβέϊ, βθἃ μοί 8. θᾶπη ΟὉ οδαβᾶμῃ {ΠῚ δυθηϊξ, 
αἵ οπηηΐατη ἀθογιπ ΓΟΡἢ 8 (κλήροις, ΡΑΓΠΡῸΒ 485 ΄υΐϊβααθ 
ἀδογυχη ἴῃ βου {ἰ0πη6 ΔοΟΘρ᾽ 1) 5818 οὐ πδιηθηΐο. » 7}... - 

ὈΠΧΧΧΥΠΙΙ. Τιομηᾶἃ : εἰς Δαμόχαριν τὸν γραμματιχὸν 
τὸν Κῷον, τὸν φίλον χαὶ μαθητὴν ᾿Αγαθίον. Ιη ΡῬΊΔη. 5 16- 
αἰζυγ, --- 1 ὑπεδύσατο γαῖαν ΡΊ]Δη. ῬΥΓΟΓΟ 1060, --- 38 χρου- 
ματιχῆς οοΥτσοραΐ Οαβδι})., ἐγαβίτα, ΜΏΪΕΙ στδτησηδίοἱ 
Β8Πο ῬΓΟ  βϑίοπθμ Οα1 ρΡοϑϑὶ ᾿αησοθαηΐ, υ ἷο Πδιηοεϊιᾶ- 
Τἶβ, Ο]8 ΟΔΥΓΪπα Τυςρᾶδη) βιρογβαηΐ. 

ὈΙΧΧΧΙΧ. Πιοιημηᾶ : εἰς Εὐστόργιον τὸν ᾿Αντιοχέα, νόμοις 
Ῥωμαϊκοῖς διαπρέποντα. --- 1 5160 Ρ]Δη.; ἀπαγγεΐλει λειασ 
(5 ρογροβίίο ἐσ Οἱ] {ἰπὲ6 5114 }08} (Οά. ---,ὀ 3, Κασταλίης, 
« ΠῸῊ 678 [οη18 απὶ ἀρὰ ΔΗ  ΤαΐΟΓ68 ροθίαϑ ΘΘ]ΘὈΓΑΡ- 
ἴαγ, 56 ἃ δ]1π8 ῬγῸρα Απίϊοομίδμπι, 4υΐ δχ τηοηΐθ ῬΆΓΠᾶ850 
δγαπιροθαῖ: φαυοᾶ ἀοουϊί ΟΔβδαθοηιι5 δα δουρί. Πἰ5έ: 
Αὐρ. {.1, Ρ. 21 οἵ 324. » Χα0. -- 8. Το Γοηηἶ8. οί ἐγ 68 
ἀπ απἰἰφιαῖνγα ἃ ἀν αὐ ἐδίθ, Ὁ. 251 : « κ᾿ Ἰἰδαφ6 ΟΥ- 
ἀϊπαῖγ ὁἰαἰξ 6 860] ἴοΥ δι) 16 ἠιοηιηιθη ἑ 165 αΥ̓Πϊ 65 

7 ἀντὶ δὲ χονίης ΟΟα., « 86ἃ δὲ δΙη6Γ6 ἃ ᾿ἰ ΡΥ ἱπβογέαμ, ] ἄτι ἀόξιηξ, 165 υιδίθηδίϊος 6 δα ργοζοβδίοη, ἴθ διι7οὶ ἀθ ; 



οὐι 80Ὴν ἰτηᾶσο,, δοὶέ ΘῊ. Ρἱοά, δοἱέ ϑῃ διιδίθ. Μαῖβ 
Ἢ 6. »ίιις ἀοιιογ φιι6 665 ἡϊθηι65 γοργό δθη  αἰϊοη8 

» Διιδεσηΐ Γγὀφιιθηιηιθηί ροϊμΐοβ δἰ τοῖν βου]ρίόο5 517 
ἰοηιῦθ. ῬΟΊΙ ἰοιις 665 ΦΘΉΤΟΣ αἰ οΥπιθηιθηΐβ, ἰα ρεῖη- 
Ὁ ὀἰαϊ! Ξοιϑειέ σιιϑοίἐἐιιό6 ἃ ἴα δοιιρίιιτο. Ραν ἰὰ 

ουρτοϑοίοη, α' Ασαΐξηῖας, οὔνομα καὶ γραφίδων 
᾿ ο᾽ ὁ5ἰ-ἀ-αἶγϑ : 5οη πορὰὶ οταυνό οἱ 8α ἤσιγα 
»εῖπίο 5 ἰδ ἰοηιῦδαιι. » 

ΟΌΧΟ. Γοπιτηᾶ : εἰς Ἰωάννην τὸν γαμόρὸν Εὐφημίας, γυ- 
“ναικὸς Ἰουστίνου. 1η ΠηΔΓΘ. 5|8|ἃ : σημείωσαι. « 1,6 ΠΗΠ)ᾶ 
ξαϊξυπι 65ξ. Τυβεϊπυβ οπίπη ἐχ ΕΌΡΒοτηΐα οοπίασα ΡΓΟΙΘ πὰ 
τκοηρ λει μὲ Φοᾶπηθβ δαΐοπι, ἀθ πὸ Βὶς ρίίυτ, Ηγ- 

᾿ Απαβίδϑιϊ (ται τῖβ, [αἱξ πϑροβ δέ ὈΧόσΘῚ 
| ἐ Ργωϊδοίαπι ὙἹΡ απίϊας, Ζυ ΒΕ Ππἰδηὶ [τὴΡρΡ. βογουίβ, 

ὑτρϑδάλ ΥἹεαηίϊα ἢ. ἀνάσσης ποπιῖπα ἀεβίσηδίαγ, » 
ΟΒγιποῖ.. Οοηΐον Οδηρίυτη ἘΔ]. ΒΥ2. Ρ. 86. Βοΐδ5. --- 
3: βίου σοά., βοὰ τοοίο ΡΙδη. 

᾿ς ΌΧΟΙ. Γδπημηᾶ : εἰς Ὑπάτιον τὸν ἀνεψιὸν ᾿Αναστασίον τοῦ 
βασιλέως. « Ηγραίίυβ ογαΐ Μασηδθ, Απαβίδϑιὶ ΠΡ. ΒΟΓΟΥΪ5, 
4Π1ὰ5: ν. Πασδηφ. 1. α. Ρ. 87. Τυβεηἰδηΐ ᾿α558 σαρίΐα τηυ]- 

᾿ ἔαίαβ ἐδξ, οἵ οδάδυογ ἰπ πιᾶγο Ῥγοϊθοΐυμη. (Ὑ146 56 ιθ 5 
ορίετγ., οῦπη Ἰοπητηδίο. ) Αγραΐαπι Θρ᾿ σγατημιᾶ, 400 ἰδυδαίον 
πλάσται Δ θ54 6 Ρεϑϑίηνὶ πηρθγαίογ!β ἰην!αϊδ. Εχ βθαθηίὶ 
ΘΔΥτηΐπ6 δρρᾶγοΐ, ψιυβίϊπίαπατη, Ροβίψυδιη ἀθέου ἱγὰ, 

᾿φδμοί μη! 5 
Ρυίίᾶα αἀυϊαίίοπα ὀχίο!!ξ ΠΤ] ᾶπι5.» Βγιιηοῖ. --- 8. Χῶσαι 
σήματι, Υ. δὰ 6ρ. 584, 1. --- 4. « ΗἩγρδίϊιιβ ΄Ζυυτῃ αἰροία- 
᾿ Υἱββϑέ ἱπηρθυίαπι, ἃ ΒΟ ἰβαγῖο υἱοία8, [πιδδὰι ΤΠ βΕἸπῖδ πὶ δίγδη- 
᾿ φυϊαΐυ [αϊξ ἵπ ογοοΓΘ οἱ ἴπ τράγο ῥγοϊθοίιβ. ΥἹάθ θρίβτ. 
ρει. δξ Γι θοανὶ Ηἰκέ. [πῦ. Παρ τὶ 1}. ΧΙ, 68.» Βοΐβ5. 
Εξεθδδονυι τ ΥΙΙ, ν. 70 δὰ. Βαβ. ὕας. 

ὌΧΟΙΤΙ. « [π Οοᾶ. ποπιδη πο δἀβογρέαστη. Οασατη δαΐθτῃ 
ΘΡ σταοσηαίϊ δι ϊξυμτη 5 Ἰοτημηᾶ : 

᾿Αγαθίου, ποδίγαπι υοαιο ορίστ. ἃ Ἰϑυωμηδίϊβ δσίογα ΡΓῸ 
Αφαϊπιῖα Ῥοοινδέϊο Βαθίξαπι ἔιιῖββε δα βι πη θ8πι : {πὶ 
τοῖο, ποη ἀϊκογίτη. » 966. Βοίβ5. 

γταὰηξ, πο 5'π6 ῬγοθδὈ  Ἰαΐθ. Ασα ῃϊδο ἐγ! Ῥαοοθβῖαβ, 
56 ἱπῆγπιο ἀγσυμηθπίο, αυοᾶὰ ἰρ86 β6γῖιι8 ἰηξο!]οχίξ. » 
᾿ ΤΠιοτητηᾶ ἰπ Οοαϊοα, οὐπὶ ργοθαθπΐα αὖ υἱάθίον σΟΠΦΡΓΘΠ5, 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹΙ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 489 
ΓΡ. 38 Ξ644: » “ας. --- ἀ Παφίᾳ τηλ!!ξ 7160. Ἠογλοτῖοο ὙΟΟΪ5 
80Π0 ἰογίαββ6 ἱπογδΐ δ’ αυϊὰ δυριιβέϊα5. 

ὌΧΟΙΝ. Πιοτημηᾶ : εἴς τινα Θεόδωρον, σοφὸν ἄνδρα χαὶ 
θαυμαστὸν, ὡς τὸ ἐπίγραμμα λέγει. ΒΓοαδο5 6856 ρορίατῃ 
ΤΠ Ότ βίδξυϊ ἂς φὰο ϑᾶδδ : Θεόδωρος ποιητὴς, ὃς ἔγραψε 
δίαφορα δι᾽ ἐπῶν, χαὶ εἰς Κλεοπάτραν δι᾿ ἐπῶν. 5εἃ ἀδ σγδιη. 
τηδίϊοο Ἰοαυὶ νἱἀθίυν Τυ]ϊαπῈ5 φαΐ γϑίθγαστα Ῥοθίδ ΓΙ οδΓ- 
τηΐπᾷ οΟἸ]Πσοθαΐ, « υἱΐᾶβ ΘΟγΌΓΤΩ Θμαγταθαΐ οἵ οροῖᾶ τθοθη- 
βαραΐ. » Ψας. --- 1 οὐδ᾽ ἐνὶ τύμδῳ ΡΊδΔη. --- 2 ἐν βιδλ. ΡΪδμ. 
-- 4 νοερὸν μόχθον τηδ᾽ο δέ ΒτθποΚ. 

ὌΧΟΥ. Τιομηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Θεόδωρον. [η ῬΊδΔη, δὲ 
ἄδηλον, ἴῃ ορξίηο ἴδιηθη ΒΡΌΠΟΚΙΙ εἰίαπιο ἰηβογρίθμ. --- 
3 ἐμπνείοντι ΡΊΔη., φαοα παης ἀραϊξ 74ς., ἰη Ραϊαΐ. βϑεουΐα5. 
Βγαποκίαμη, φαΐ ἀμπνείοντι. ΟΟαοΘχ ἀποπνείοντι. « ΟὝΪΟΥ 
οβδέ υἱ 8Ρ. Ῥοϊγθίυτη ΥἹ, 41 : χαὶ γὰρ συνηυξήθη χαὶ συνή- 
χμασε χαὶ συγχατελύθη τὰ Θηδαίων ἔργα τῷ ̓ Επαμεινώνδου 
βίῳ προφανῶς. » ͵Χας. 

ὌΧΟΥΙ. Ποπᾶ : Αγ. σχολαστιχοῦ ἐπὶ Θεοδότῳ τῷ 
γαμδρῷ ἐπ᾽ ἔχθρᾳ τετελευτηχότι τῆς ἰδίας γαμετῆς τοῦ αὐτοῦ 
(ϑἷς, 564 αϑοϑί τοῦ αὐτοῦ ἴπ δοάδτη Ἰοιητηδία 80. Ρ]δη.). 
ΕΠ η τῆᾶγσ. ΟΟ Ἰοιηγηδ, 56 ἃ οδπορ!]δίυτη : εἰς Εὐγενίαν 

᾿ τινὰ γυναῖχα Θεοδότου μαχεσαμένην μετὰ τοῦ ἰδίου ἀνδρὸς 

Βοπογοιη Μδηΐθιιβ οοποοβϑῖββθ, ποᾶ ἤμμω Ϊ χαὶ πρὶν διαλυθῆναι τελευτήσασαν. « Ηφοο δυΐθιη 68ὲ Επρ- 

Ηἶδ ΒΟΙῸΓ Αραίμῖα, 46 4ὰὰ 6Ρ. 593. » ϑαϊηιαβ. ΤΗροάοΐαβ 
᾿ ἸΟφυ Γ.-- 1 οὔτε μ᾽ Οοά., ποη οὔτ᾽ ἔμ᾽. « Πύματον δρόμον, 
ΠΡΘῚ οχίγοτηδ ἤῶς υἱἕδδ βραίϊα, ΖυογΏτη τηϑίᾶ δρυα ἱπίθγοβ 

τοῦ αὐτοῦ ᾿ 

 [αϊδ οβὲ : οὗτος ὁ ταλαίπωρος παρὰ ̓ Ιουστινιανοῦ τοῦ βασι- 
᾿ λέως ἀ ἀπεσφάγη ἐν πριγχήπῳ (510) ἦν δὲ ἀ ἀνεψιὸς ̓ Ἀναστασίου 
τοῦ πρώην βασιλεύσαντος " τοῦτον ἔστεψεν ὁ δῆμος χαὶ μὴ 

᾿ βουλόμενον ἐν τῷ Ἱππποδρομίῳ, χαὶ διὰ τοῦτο ταῦτ᾽ ἔπαθεν. 
: Ηΐ5 δἀβονὶρία ποίδ : ἐῤῥίφη δὲ ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἀπὸ προστάξεως 
Ἰουστινιανοῦ καὶ ταφῆς οὐχ ἔτυχεν. « Ρυϊάαπι Ψυ]ΠἸ8πὶ ἀάα. 
 ἢαϊοποια, ἀυδπη 'ἰπ ος δρίβυ. τϑργθμθπαϊξ Βυγυποκίυβ, 

Βρδεῖθ Ζαβειπιαημτη ἱγτίάθσο ρυΐο, “11 Θοποΐδρῃϊα πη 
Θχβίγυχογιξ οἱ, 4υθη ῥΓΪὰ5. ἰρβ6 ἱγαεϊάαγὶ οὐ Πποῖ 5 

Βτγύποκ., φαοα ῬΕΓρΡΓΟΡΔΒΙΙ6. --- 2 χαγυψαμένοις 54] }η88.; 
ἴπ Οοᾶ. χαλυψάμενος, 56 «- ϑβυρογροβίίο 6 γῖβ νο. --- 

5 δεῖγμα ϑΔ]Πη88. οἴ ΠΟΓΥΠ] 5 : δεῖμα Οοά. 
ΠΥ ΠΤ ΑΕ Ὁ ἈΠ ' 7 

ς ὌΧΟΠΙ. Γιοιητηὰ : εἰς Εὐγενείαν (516) τινὰ θαυμασίαν χαὶ 
σοφὴν γυναῖχα᾽ ἦν δὲ αὐτὴ (γ6] αὕτη) ἀδελφὴ Ἀγαθίου" τοῦ 
᾿ αὐτοῦ Ἀγαθίου σχολαστιχοῦ, Ἐογίδβϑθ ἢξθο τοῦθ 181} αἰϊπὰ 
 οἰρηϊοδηξ, πἰβὶ οἰ υβάθμῃ Αρδίῃϊς θρίστδιημηᾶ 6556, σα π|5 
᾿ Ἑυρθηϊὰ ΒΟΓΟΓ [ἀδτῖξ. » 7αο. ΒΘΙὴ 5:1} ΠΠἸΓηᾶτη Βα ργα Π8 65 
᾿ ἴῃ Ἰδιητηδῖβ ΜΟΙ ΘΑστοΓΌΤΩ 48 5664. Οοπῇ. οἴ ᾿Ἰθιηπηᾶ 590, 
φοί, 8118. --- 1 ἀγλαΐῃ ΡΊΔη., οοΐοτγα ἀοΥῖε6. --- 2. « Τυτῖβ 

ΟΠ ον 5 ρου τα ἰπ θυ ΐπᾶ τα ΠΟ πθπι [ἀεογϑξ, πἶσὶ εοηβέατοξ 

ἦπ ἴυγῖβ. ἀἰβο ρ πάτα ἱπο! παυοτῖξ. Υἱὰς ΟἸΒθοπυτη ἔ. ΠΙ, 

δαυϊάθιη πὸπ ἄρποβοο, 56 δὰπὶ ροίϊιβ ϑυ δ ϑυιἀπῈ5 Ϊ 

δοιαὶ Ἰυ55ἰββθῖ. » Χ]ας. --- ἰ πολυφλοίσθοιο 54] τηδϑῖτι5 οἔ ὦ 

ἀυδηΐοροτγο ΠΠ15 ἰθτωρουῖθιβ ρ᾽ αΓ ογα μι Ποπλΐπυιη βειϊ τ ὦ 

Ροβίία οβϑί. » ας. --- 38. Φθόνος, 561]. θεῶν γε] (δ. --- 
ὅ χρηπίδα Οοά. 

ὈὌΧΟΥΊΠΙ. ΓΠιοπτηᾶ : Ἰουλιανοῦ ἀπὸ ὑπάτων Αἰγύπτου εἰς 
Καλλιόπην τινὰ εὔφωνον γυναῖχα χαὶ εὔμουσον. --- 2 θηλυ- 
τέροις ΡΊαπ. « Μούνη Θχέηιϊ6 5βἰρηήοαί, φυδηδοαυϊάθτη 
{Π8 βοῖα φᾶπογοβ δχ ρϑοΐογθ 50Ππ038 ἀθοογα, 5018 οᾶΠ6Γ6 τἱ- 
ἀοθαΐυγ.» 7κς. 8ῖ γϑῦυμῃ δϑέ, Ὀξ γα πηι18, ̓ αὐδῆς θηλυτέρης, 

᾿ ξαρίοπαστη δϑέ θρόος ἀ6 (ουεϊ δ ρί6θπο 50η0 γοοΐῖβ, υἱ Ηδ- 
: « Ἐξ δποπυτηθτη ἴῃ 

Οοάϊορ. Βεἰδκῖα5 ἃς Βγαποκί 5. υἱτεἰξατε ποτηθη ἸΏβΟΥΙρΡ56- 
5υ Ομ 8 δχρ!οαΐ σχληρὰν φωνήν. ἘῤίΔπη 5Θααθη 6ρΡ. βίη 
φωνῆς ἴῃ ΟΔ]]Πορα ΘοἸοθγαΐαγ. --- 2 θηλυτέροις ΡΊΔη., ιοά 
ΡγΓοίαξ Βγαμοκ. 

ὌΧΟΥΠΙ. [ιοιτηᾶ: εἰς τὴν αὐτὴν Καλλιόπην τὴν τραγῳδόν. 
- 1 οὔτι φύσις Ρίαη. Οοηΐ. δΡ. 566, 1. --- 4 ψυχῇ Καλλιόπη 
συγχατέλυσας ΒΓΌΠΟΚ. 6ὁχ ἱπ0 {ΠῚ οοπ]δοΐαγα Ἀ6Ι5ΚΙ]. ᾿ 

ὌΧΟΙΧ. Πϑμηᾶ : εἰς Καλήν τινα γυναῖχα εὐπρόσωπον 
χαὶ σώφρονα. --- 3 παφίη Οοά. --- ὅ ἐξήρπασσεν Ρ]Δη. (ΟΠίδΥ 
6Ρ. 328. 

Ὁ6. Τιϑιηπᾶ : εἰς Ἀναστασίαν νέαν, τελευτήσασαν ἐχχαι- 
δεκέτιν. η ΡΊαη. Ραιίο διϊθηίξαγιο ἰπβουιρίαμπη. --- 1 εἶχέ 
σε παστὰς Ρδη., τοοΐα ρτοθαΐατῃ 94 οοθβῖο, {αὶ ἰπ Ῥαϊδξῖπᾶ 
ΒειποΟκΙΌ ΤΩ ἄδβθγεγθ πο ἀορεβαΐ, Οοάϊεῖς βου ρέαγδμα εἶλέ. 
σε τοοῖρίθηβ, οἰΐδιη Βοϊββοηδαϊο ἱηΐδοίδμι. --- ὃ ἐχχαιδ. 

Οοά. 

ΟῚ. Γρηπιὰ : εἷς τὴν αὐτὴν Ἀναστασίαν. [π ΡΪδη. 

Ἑτγαϊοςιποπὶ ἐτϊδυϊξατ. Βοοΐα ΤΔοοθβίαβ : « Ἑαυϊάθιῃ δ- 

Ἰδπὶ 6556 οδυπθη υἱχ ραΐο, 868 ᾿ἱπιϊαΐοῦ οὐ] αβάλπι, 

οἰαβααδ τηϊπίτηθ ΒΟηΪ. » --- 1, 2. Χεῖμα, ἰοπηρδϑίαϑ 80 ἰῃ- 

[ογῖς οχογία, βῖνβ δίθτηβ ρα ἱπίδγοϑ, δϑὲ βυθ)θεξατη ογᾶ- 

«ἰοηϊ5. --- 3 χαΐ σε ΡΙδη. 

ΟΠ. ΓΠοριμῖᾶ : εἰς Εὐστάθιον τινὰ νέον, πεντεκαιδεχέτην 

τελευτήσαντα᾽ ἣν δὲ οὗτος παῖς Εὐσταθίου ἀπὸ ὑπάρχων τοῦ' 

μεγάλου (Μεγάλου 551π|88.). --- 2 οὐδέ τι Οοά. -- 7. Ἐὰ- 

βία! μὰ 5 ογαΐ ἱπηρογδίου!β ΠΘΡΟΒ. 
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ὉΟΠΠΙ. Γαι μΔ : εἰς Ἰωάννην τινὰ τὸν νέον καὶ ἀτελῆ 
τελευτήσαντα. « ΟΟἸο΄αΐαπὶ ἀ6 ἰαγ θη 8. ουὐυδάδηη ἱπητηὰ- 
ἴσα τοοτΐο. ΑἸΐοῦ ἰηἰθυ]οουίογαση {Πὰπὶ νο]αυρία! θυ. 
ΙΓ τι} 15. υἱξ διορίαπι 6586. ἀθπιοηβίγδί. ---- 2. 51. 6. 
Ῥαρτο ἰπ ΑμΐΠο]. Ἰαίϊηὰ ΤΥ, 308 : 

Υἱοίδεϊ ρυίϑοοβ ἰοηςῶνα εἰαίθ ραγοηΐοβ, 
ΑΠΠΪ5 ρᾶῦγο αυϊάσιῃ, 564 ταν ἰαΐ6 ΒΘ ηθχ. 

Τη πηιϑηΐοιῃ υϑηϊί οἵ ΠΙαὰ 141} ροοίθθ, Τιυγο 56 ἀἰοδη 5 
6586 δοἰίο σαρεὶ δἱοπαϊ σατία ηιοηΐο. » 7α0. Ἑδάοτηῃ Πγ- 
ῬΟΙΌΟΪΔ ἴῃ 6Ρ. βοαιοπίο, νυ. 6. σοι, ποῖ. δὰ ΨΙΠ, θρ. 152. 
Βοΐδ8. --- 3. δ᾽ οἵα. ΡΊδη. δπίθ ἀπέπ. Ἑάϊξ. ΕἸΟΥ. ἀπεστυ- 
φάλιξε. 

ῬΟΙΥ͂. Τιϑιητηᾶ : εἰς χόρην τινὰ Μαχεδονίαν δωδεχέτιν τε- 
λευτήσασαν᾽ ἦν δὲ θυγάτηρ. τοῦ αὐτοῦ Παύλου ἡ Μαχεδονία. 
Τιοιηπιὰ Ρ]δη. : ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ θυγατρί. « ΟΔΓΙΘΗ, οοἰΘΙΌσΖαὶ 
ποη ἱπυθηϊβίαμη, ΠἾ 81} δ οΐ ραΐογπὶ αἰδοίυβ. » ΒΥ οΝ. 
-- 8 ἀμπλαχίαις Ὀοὰ,, ἃἸέογατη ῬΙδη. Οομηΐ. ΘΡ. 574, 9. 864. 
Ἐλευθώ, ΠΕ ἴδ. --- 5. γΘΓβιι8. 516 ῬΘΒΒΙ ΠῚ6 φογταρίαΒ ἴῃ 
ΡΙδι. : 

δωδεχέτιν γὰρ ἄρουρα Μαχηδονιχή σε χαλύπτει. 

ὉΟῪ, Τιοιημᾶ : εἰς Ροδὼ τὴν γυναῖχα Διοφάνους (5ῖη6 
δοορηΐα Οοά,) νέαν τελευτήσασαν, τωθαστιχῶς. Οδιτηΐηϊ ἡ0ῃ 
Ἰηθϑί ποιηδη τϑΡΪΐ ἀστόργον, υἃ ἀυῖ6 ὁχ υρίοσὶ 
οἴ παυβίαμι. 51 ἀδέσποτον οδ586ΐ δρίγδιημια, 46. οἷρρο 
Ῥοζαμ υἱάθυϊ ροβϑοῖ μος (οϑΕτηοπίατη ἱγηγηου } 18. οὐϊὶ. 
Ψυϊίαμι ᾿Πυἀ : Οὐ ! ἐοἸηλΉι6 οἴϊο 65ὶ δίθη, ῬΟΊ 50ὴ. γῈΡρ05 οἷ 
Ῥοιμ" ἴθ. Ἠιὶθηι. --- ὃ. « Τλυχερὸς πόσις, ΔρρΕοΙΙδίϊο γο]αΐ ὁΧ 
ΟΥΘ το θη 5 Γδυΐηο δοοορίδ. » Βοίἢ,. 

ΘΟΥ͂Ι. Τιϑιητηὰ : εἰς Θεόδωρον, εὐσεδὴ ἄνδρα. --- 1. « Ἐ- 
πιειμένος ἀἰοίαμη δὰ Ηοχηοτὶ ἱτηϊξα ἰοηθι 1]. Α, 149 : ὦ μοι 
ἀναιδείην ἐπιειμένε᾽ Η, 164 : ἐπιειμένοι ἀλχήν.» ὑκαβομενόα 
-- 3 χρείσσονι ΡΙδη. 

ΠΟΥ]. Το πᾶ : εἰς ἸΡύλλαν τὴν γραῦν πάντα χαταφα- 
γοῦσαν χαὶ οὕτω τελευτήσασαν. --- 1. ἸῬύλλω Οοά., 80 α 
ΒΡοΓρΡοβίίο. ψυλλὼ χυοὰ ἰπ Ῥαϊαΐ. Ἰοροθαίΐαν, ἴῃ ποβίτο 
ΘΧΘΡΡΙΟ τυίανὶξ 80. ---- 3 ἀλλομ. Οοά. --- ἅ εὑραμένη ΡΊδη. 
ΒΘαῦΘη8. ἰδέ μοη πἰΠ 1] οδί ηἰδὶ ἢ αι} ὰ8 ἀἰβί ον νὰγίδίο 
βῖνο διασχευὴ 8118 : ἰδ! οσατυ ΔΙ ΓΘΓΌΤΩ αἰτχαση δα ΓΒ 
ογδί Ῥα]]δᾶδβ, ποὴ 8100. Νἰβὶ ἰογία ἀἰβέμοη ΔΙ ΘΓ 588- 
ΡοΓθϑί δχ ΠΟΥῸ ἴπ δηῖτὴ {Πδπ ΟΡ  στδιητηδΐία γ6ὶ] Ῥδ] δὰ 
Υ6] ὩΠΊΌ]]. --- 6. « Ὡς ἀπεχερμάτισε, ΠυΙἷ5 δὰ Οἱ {ἰπ]Ὸ 
ὈΒ4ὼΡ ΔΌΒΟΙΩΡ 8. Τη μθῸ σοῦθο, αὖ ἴῃ Τα} 15. 8}118, ἀπὸ 
Ποιὰ Δ] ’οὰϊ τοὶ ἱπηροβιξατη 6888 βιρηϊῇοδί. » 7966. 

ΟΥΠΠ). Γιϑημὰ : εἰς Μενίππην πενθοῦσαν τὸν ἴδιον υἱὸν 
χαὶ σὺν αὐτῷ θνήσχουσαν. Οοτηραγδηάιπηι 6Ρ. 644 ΒίΔΠΟΥΪ8 
ἀθ ΟἸοατγ βίο τηδίγῖβ οι δἰ] μηο. 

ΏΟΙΧ. Πορτηᾶ : εἰς τάφον τινὸς Ἀττιχοῦ, ζῶντος ἑαυτοῦ 
χατασχενάσαντος. « ΘΔ]}}166 γογί ΠιΔγομογ. δὰ Ομ. ἔ. Π, 
Ῥ. 172.» Β. « Αἰξοῦτη Θρβοορη ΘΧ ΘΟΖΟΠΊΘΠΟ τηθιηογδΐ 
δυϊάδδ γ. ᾿Αττιχός, δυσηαάθθ υἱΐδο δ: πο π ῬΥΘΘΒΘ ἢ 51586 
Παγγδΐ ϑοογαΐθϑ Ηἰβί. Υ11,26. ΟὈΙ Π16 8815 αἴτ δΐο Ῥὰ- 
Ἰυμη, ἃΠΠ0 425 : 40 ΔΙΡΤΙΘΠΐο ΤΪΠἰ 16 ἱπἢΠ τη γοί ον Ὑ 1651] 
βθηΐθηξία Θρβοορίχῃ ἀἰοὶ, 8ῖ αἰϊπηθ Ῥγο Δ ΠΠ {15 ΔΙ αυϊὰ 
δοορράογοί. --- 1 πανχγρέοις ΟΟά., ΟΟΥΤ. ϑ'8] 188. --- 4. ΡοΥ- 
ΒΟΠΒ. ΑΟΎΘΓΒ. Ρ. 276 οοΥρὶ : μίμνοι ὑπ᾽ ἠελίῳ, δε αἷἶι, 
ῬΊΈΘΟΟΥ,, ἴῃ διιρογὶβ ηιαηδαΐ ἐ{16 δαρὶοη δ 5οἷ, ΘΟΤΩΡΑΓΔἢΒ 
Ευγ. ΑἸο. 148, 397. ΜΙδΙ γαϊραία Θαμάθηι βθηϑβιῃ υἱἀθίαγ 
οἰ ἤξογθ. » ψαό. 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙἍῈ ΡΑΠΑΤΙΝΑ. 

᾿ΘΟΧ, [οπ μὰ ς εἰς νυμφίον χαὶ νύμφην, οὕς ᾿ὃ θάγαμος 
᾿ πεσὼν μετὰ καὶ ἑτέρων χε΄ ἀπέχτεινεν. --- 1. « Ἥρπασεν, 6χ 
| γνϑίογὶ ὁοηβυρίμαϊηθ,, ΟΡ ἀαδπα Ἡντηθ ἃ Οδίυο {Χ1, 5, 
ΥἱΓΡΊ ΠΟ ΠῚ δ Υἱγι πὶ Τᾶρογο αἰοϊίαν, Εδδίαβ : Παρὲ φἤηαϊα. 
{μι} Οἷγοο 6 φγϑηιῖο ἠϊαϊγ 5... φιιηι αα τἴγιηι ἐν αἰιϊίιιν". 
[{πιβϑατη ἴῃ γοοα ἥρπασε 5016 ἱπηππυΐαν!ς Ογοίϊα8. ---- 2 τεῦ- 
πομένων ΡΙδη. [ϑ4]ΠπΠ|8ἃ8. τερπομέναν 6 Οὐ. δποίδΥ!.] -- 

στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται. » 766. 

ῬΟΧΙ. 1Τομημᾶ : εἰς παρθένον τινὰ Ἑλένην σὺν τῷ ἀδελφῷ 

183, 184, ἀπᾶδ βιυὰπὶ ΘΧργοϑϑὶί ἘῸ ΟΙ πη 0.8. 

ΘΟΧΙΗΙ. 1 οτη μὰ : 
θαρῳδόν. --- 2. Φαρίη (5), ΑἸοχδηάιυΐᾶ. --- 3. « Π6 ΠΟΙΏΪη6 
τερετίσματα γ. ποΐ. δᾶ ΖδΔο!ιαγ. ΜΙΈ]. Ρ. 431.» Δ. Αηΐα 
πο ὙΘΓΒΏτη ἴῃ ΟΟὐΐοθ οδέ οχίσασγη βραίατη δὲ ποία ἴῃ 
τηδίξ. : ζήτει" ἁρμόζει χαὶ εἰς ἄνδρα Ἰωάννην χαὶ εἰς γυναῖχα. 
-- 4 Ἰωάννῃ ΡΪδιι..; ἰωάννη (υἰζἰπηρ ᾿ἰξο γα βυρογροβίίο 
ασὴ σοά.:; 
{1 οἱ 600. -- ὃ ἔθηχεν Οοά., 56 α βυρογροβίίο... 

ῬΟΧΠΙ. Ποιὰ : Δ. ἐπισχόπον Ἀμησοῦ (Ἀμισοῦ) ἐπὶ 
Διογένει ἀδελφόπαιδι τελευτήσαντι. [η Τηᾶγρ. ΔΙ Ἰοπηπὶὰ, 
οδῃοο!] δι : τοῦτο τὸ ἐπίγραμμα ἐπισχόπου ἐστὶν τῆς Πον- 

Βοαίογαμι χοραστασίας ἴῃ ΕἸΥ 5118 ΟΔΠῚΡ 15 ΟΟΙΘ γδηΐ. » ζ7ας. 

ΘΟΧΙΨ. ϑιημὴᾶ : εἰς Ελλανίδα χαὶ Λάμαξιν τὰς Λεσδίας, 

ὑπ᾽ ἐχείνων πάλιν ὁ Πάχης πεφόνευται. ΡγείοΓΟΘα ΒΌΡΟΓΒΟΙΙ - 

ναίαις γυναιξίν. « ΟἸδο ΤῊ] 6Γ65., ἀυστη ραΐγία ἃ Ῥδοιοία 

ΔΙΏΟΤΌΠῚ 50] ]1οἰ αγθηΐαν, ἐ{ἰποῦὸ Αἰ Π6πὰ8 βυβοορίο ῬΔΟ ΘΗΝ 

ΑἰΠοηϊθηβίαση ἴῃ ΓΘ ϑθυτα ἰδοία δὲ ΟΡ. 88 δηπΠῸ 2, 
φαϊηΐο 8ηπὸ Β6}}} ῬοΙοροπποβίδοὶ. Αἀ μἰβίογιο Βυΐυ5 Πθπὶ 
ΔΙ αυϊὰ ἴδοογο υἱάθυὶ ροΐθϑέ φυοᾶ πατγαΐ Αὐί βίοι θβ ΡΟ. 
Υ͂, 6. 4, Βα ατὰ Πα ΜΥΕ ΠΟ πόρογπὶ δά θυβαβ ΑἸ ἢ Θη565 
ἃ ΤᾺ] ΘΡΙθ8 ἐπιχλήροις οΟΥΙρίη6η) σΟρί556. 568 γδοῖθ ἈΙβκῖι5 

οθηβοί. Μίπα5 οογίατη αιοαᾶ ἰάθιη βυβρίοδίαν, ΠΟ ΟΔΥΤΉΘ ἢ 
οχ Αραίἶ Ῥαρ]ηϊαοὶβ ἀοργομηρία τη 6886. --- 2. Φέγγεα, 
{Π 5 γἸβδίπηθθ, αὐ ορ. 373. : δισσὰ φάη, Μίλητε, οἷο. --- 

ἀϊοΐαμη. --- 6 ἔχτανε τήνας Οοάδχ. Βογοσαία 5.11 808 (180 
Θχοίαϊξ οἵ τηϑίγαμ οἵ βοηΐδηζίδιη γοϑεϊ αἱ 
ἐἰ 5 ἢος ἠιοάο μοί {γι 6556. Μ816 ΒΥαΠΟΚΙΒ χαὶ τήνας 

εἷλε βιησόμενος. --- 8. Μορϑδορία, τοοηΐοβᾶ Αἰ οο τορίο, 

μὲν Οοᾶ., οοΥτ. Βοῖβκ. Ἐῤδηὰ ὀλοὰν 5ουθοπάπμη υἱάθίυγ, 

ΒΔΙΓηΔ5. --- 14 χλεινὰς Οοά. 

ὍΟΧΥ. Πιριητὴᾶ 

ήά νεχρῶν Οοᾶ. οἱ ΡΊαη., οοΥτοχὶξ ΒΙΘΠποκί 5, δχ δηδϊοσίαῦ 
γΟΟΔΡΌΪΟΓΌΙΤη ἀνδρών, παρθενών, νυμφών οἷο. --- 5. ΟΥΐρο 
ΠΟΙΩΪΏΠ Γαβρι οἰπιν. Επτγὶρ. Βασι. 367 : Πενθεὺς δ᾽ ὅπως 
μὴ πένθος εἰσοίσει δόμοις. --- 6. ΒορΡἢ. αἰ. Τ΄ 80 : ἅδη: 

θανοῦσαν. Τἄδη ἃγρυτηθηέιτη ῬΑΥΤ ΘΗ ΟΠἰ5 ΘΡΙ σγϑιησηδί Γὴ 

εἰς ᾿Ιωάνναν (80) τὴν μουσιχὴν καὶ χι-΄ 

τιχῆς ᾿Αμησοῦ εἰς Διογένην τὸν ἴδιον ἀνέψιον (510). -- ὁ. « Τὰν 
ΤῊ] πὶ ἴῃ βδηοίο ἰοῦ, ΡΙΌΡΘ ἰδιηρίαπη, [αΐ886 μια. 
Ῥυυοίαβ ΟΟΪΟΓ 6χ οἰ ηϊοογαμα ροδίασατη Ἰοου ΟΠ θα. ας 

-τ 12 δ᾽ αὐτῶι Οο., ΟΟΥΓ. 54]Π|88. --- 13 ἐπεὶ πόσισ ἅμα 
Οοά., ἃ φογγθοίογο, αυϊάοιῃ, αὐ (οϑίαίαγ Ῥδι55., ἀασμα. 
ΡΥΪμηἃ ΤδΔηι8 τϑοΐθ Ροϑιιϊβϑοί ποτὶ σᾶμα, υἱ δπιδπάδυἘυ 

Ἰωάννᾳ Βιθποκ. Οοηῇ. Μοβομὶ Ἐρἰίαρ!ν. Βίοηῖβ 

ὧν ὁ Πάχης ἐρασθεὶς τοὺς ἄνδρας αὐτῶν ἀπέκτεινεν" αὖθις δ᾽ 

Ρίαπι ἱπ Οοάϊοο : ἐπὶ Ελλανίδι καὶ Λαμάξιδι ταῖς Νιυτιλη- Ὁ 

Αἰμοπίθηβὶ ρυαυϊοῦ νοχδίδ, τρδγι 5 ἱπίογίθοι 8, Δ ἢ]ο δὰ 

ΒΌΡΡΙοἰσπλ ἃ ῬΟΡαΪο Αἰμποπίθηβὶ ἱπιροίγαγαηΐ. Εχροάμιο 

6χ Μιϊοβίγαμη {ΔΡΌ]ΑΓα τὰ βουϊρίογο δία ροίϊδπι 6556 

ΣΎΡΕΙ 

ἡ μυτιλ. Οοά., ποῃ μιτυλ. --- ὅ τὰν χούραν ΟΟἄ., ΘΟΓΓ. 
ΒιΏΠΟΝ.; ταῖν χούραιν 54] τη88. Κοῦραι ΠΟΟ Ι000 46 πυρίϊ5. 

: οχὶοίἠηαη 56 

δι νῶ, 

ΒοΙ υσηπ6. 4ποα τοῦ ἰγαἀπηΐ, λεπτὸν χαὶ ἀραιόν. » Ψα6. 
Ιῃ τηᾶγρ. Οοαϊοὶβ βουϊρίυμῃ : ζήτει τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐπιγράμ- ἶ 
ματος, ὅτι δύσληπτός ἐστι χαὶ ἱστορίας ἔχεται. -- 10 μέστα 

ὌΞΎΨΨΆΨΨΕΙΥ 

: εἰς Μουσαῖον τὸν Εὐμόλπον υἱόν. Ώ10- 



πν αωνε, ἐν. πὰ κω. 

᾿ Τογίδβϑθ δχ ἩΠθεῖβ, δρι σγατωτηδίο ἰΐα ἀἰξεϊηςίο : 

τβθως τ Εὐμόλπου φίλον υἱὸν ἔχει τὸ Φαληριχὸν οὖδας, 

5 Τιδογέ. [γούτῃ. ὃ 4 : τοῦτον τελευτῆσαι Φαληροῖ χαὶ 
ἐπιγεγράφθαι τόδε τὸ ἐλεγεῖον" Εὐμόλπου μα γήρδεκα 
«Ἱ, 25, ὃ. Αἀ ῥορίιηι τοῖοι ῃθο οἱ ΒΘ4Ώ6Π8 ορίστ. 

Βομποιάθννη. Ρ, 48 « ΟδΙθα σου δὲ ᾿ππβίγαξ Πβοίου, ἰ5ὲ. Αὐδά. ἐμκττ. ΧΡΥΊΙ, Ρ. 801.» 8. -- ἃ εἰς Ρίαπ., 
ἀθειη βοαυππίυγ ΒγιηοΚ. οἔ Βοῖβ5.: μουσαιων (5:6) φθιμένων 
Οὐάοχ, ο Ροβίίο βιιρον αΐγοααθ ὡ. 6 γυ]ραγὶ βουρέαγα 
780. : « Ἰηρταίατη ἀβυηάοίοη, αυοα Ἰοηὶ πηυΐαίίοπο δατηΐβϑα 
τηυίαίδηιο ἀἰδείποίίοπς τηο]]ἶγα οοπαίτιβ. βυπι. Οδίδγαπι 

ἴδ Γ 5.18 088 ον εἴ οὐ ἴῃ (οἀΐοο πιϊπίνναπι ἱπέογοβί. » αδφηῖ- 
“Μουσαίου φϑιμένου οἰΐαπι ἰὴ Ὀϊοσοπὸ ΟΟΡΟ Ιορίτατ, 

ΑΝΝΑ οὐ τ Μουσαίου φθιμένου σῶμ᾽, ὑπὸ τῷδε τάφῳ. 

ΟῚ ΒΘΟΧΥ͂Ι. 1ιοπιπιᾶ : ὁμοίως ([ἴοπὶ ἀδέσποτον) εἰς Λῖνον (510) 
τὸν υἱὸν Μούσης τῆς Οὐρανίας. Πίομοπεβ 1,Δοτί. ΡΓΌΌ ΤΩ. 

: ὃ 4 : τὸν Λίνον τελευτῆσαι ἐν Εὐδοίᾳ τοξευθέντα ὑπὸ ᾿Απόλ- 
χαὶ αὐτῷ ἐπιγεγράφθαι Ὧ δε γε] Ἥδε Λίνον χτλ. 

᾿ ἃ ΘΝ οο φοηγθγβυπι οἵ ΠΠαβέγαΐ αμην ἃ δοᾶοπη ἰδία. Ρ. 289.» 
 Β..-- τἰ ὧδε Οοά. εἴ Ὀἱορσοηΐβ ΠΠΡγὶ φαϊάδμι : ἥδε ΡΊΙδη., οἵ 5ἰο 
ἴῃ Ῥῖορ. οὐϊάϊε Οοθεί., φυοὰ ᾿ναινὰ ἀτιθῖθ γϑγαμι. --- 2 ἐῦ- 

᾿ στέφανον ΡΊδη. Ηδβιοάτι5 ἔγαρτη. 94 (α]. 97) - 

Οὐρανία δ᾽ ἄρ᾽ ἔτιχτε Αίνον πολυήρατον υἱόν. 

- ΒΟΧΥΨΊΙ. Γοιηπιὰ : ὁμοίως εἰς Ὀρφέα τὸν Θρᾷχα. Ῥίοσ. 
Ἱ,. Ῥγοίτη. ὃ 5 : τοῦτον ὁ μὲν μῦθος ὑπὸ γυναιχῶν ἀπολέσθαι 
φησί" τὸ δ᾽ ἐν Δίῳ τῆς Μαχεδονίας ἐπίγραμμα, χεραυνωθῆναι 

᾿ αὐτὸν, λέγον οὕτως" Θρήϊχα χτὰλ. « (Δ]1Π166 φοπγθύξαπι οδἔ 
Πυβίγαΐαπι δὺ δοάθηι ᾿Πϊὰ. Ρ. 300. » Β. --- 2. Ραυιβδηΐαβ ΙΧ, 
80 : εἰσὶ δὲ οἵ φασι χεραυνωθέντι ὑπὸ τοῦ θεοῦ συμθῆναι τὴν 
τελευτὴν Ὀρφεῖ χεραυνωθῆναι δὲ αὐτὸν τῶν λόγων εἵνεχα, 
ὧν ἐδίδασχεν ἐν τοῖς μυστηρίοις οὐ πρότερον ἀχηχοότας ἀν- 

᾿ θρώπους. Οοηΐ. Ηγφίπαπι Ροεΐ. Αβίγοῃ. 11, 7. 

ΘΟΧΥ͂ΠΙ. Γδιππιᾶ : ὁμοίως εἰς Κλεόδουλον τὸν Λίνδιον. 
 Βαρθεὶ Ῥίορ. 1,. 1, 93. 
ὥς 

δε ΡΟΧιχ. Τδϑιητηᾶ : ὁμοίως εἰς Περίανδρον τὸν Κορίνθιον. 
᾿Ῥίορ. 1.1, 96 : Κορίνθιοι ἐπί τι χενοτάφιον ἐπέγραψαν αὐτῷ 

᾿ ἀγχιάλοις, οὲ ἐπ Οοάϊοο. ΒοῖΞ5. - 

᾿ τόδε Πλούτου χτὶ.--- ἴ σοφίας (οά., αἰΐογιτη Ὀΐορ. --- 2 ἀγ- 
χίαλος Τδοο δία, εἴ 5ἰς σοθοΐ. ἴῃ Ὀΐορ., αδὶ γυΐρο κόλποις 

« Μυΐαΐ τἱγ ἀοοΐαβ, 56 
Ῥοίεγιε γῆ τοίογτὶ δ ποίηθη πατρίς. » Ηδυᾶ ἀμπρθίδ, 56 
δἰΐα τη τοβίαπέε ἱποοτημηοᾶδ. 

ὍΟΧΧ. ΓΘππιδ : εἰς τὸν αὐτὸν Περίανδρον τὸν Κορίνθιον. 
Ἐχ Ῥίοξ. 1, 97, φαΐ οἰὰβ ἀτύχημα δἔ τηογίθιη δχ ΤΠΟΤΌΓΘ 
ΠπᾶΙγὰΐ ἢ 95. --- 1 τίνος (οὰ. -- 2. « Μοϊοβίιι5 βἰρτηδί!5- 
Τ05. ΒοΥῖθ6 : οἷα δίδωσι θεός, ΡΓῸ οἷσι. » Βοίδι. --- 8. ἀπέ- 

᾿ σὄει Οοά. -- 4 πρήξιος ἧς Ἡίοσ. εἴ δυϊά., ἣν ἔθ. σοά. 

ΘΟΧΧΙ. ΓΘτητηᾶ : εἰς Σοφοχλέα, οὐ τὸν τὰς τραγῳδίας 
γράψαντα, ἀλλὰ τινὰ ἄλλον. « ΟἌΤΤΩ6Π ΞΌΒΟΡΒΟΌΓαμη, ἐαἘ16 
οἵ χαχόμετρον, σΟΥΓΟΡίδ λι 5.}8 08 ἴπ σελίνοιο. « Βοίῃ. --- 
1 ἄϊδος ἦλθον ΡΊΔη. « Ἔσδην μαυὰ ἀπθῖθ ῥγὸ ἐσέθην, υἱ 
ἔσδαινον Οἀ. 0, 548. --- 2 εἰ δέ τι σαρδώῳ ΡΊδΔη: ΒΓαποκίαβ 
εἴδατι Σχρδῴου σελίνοιο, 651 δα, Δἀοπίς;. 5868 Οοάαϊοῖβ Ιος ἕο 
οἰομαπίϊοτ. Ηδγθα βαγᾶοα, βῖνε αρὶαξίγιης υοποπαΐιηι, 
δὲ χιιῖς σοηιδαογὶί, ἩεΥυο5 σοπίταϊιϊξ, γἱείι αἰιιοὶΐ ογα, 
πὶ, φιὶ ηιογίθηι ορρεέιιιί, ζαοῖο γὲἀθηίζιηι ἐπέογεαηΐ, 
ΒΟ πα ε. 4. » Χ7α6. Βοῖβ5. : « 6 τΥἱ δρίϑίτϊὶ βᾶυοὶ υἱᾶθ 

 ΒΕΝΌΪ. αγοβοῦῖ ΝὰΖ. ἴῃ Οαΐαϊοσο ΟἸαγκίαπο χαθτη δαϊαϊ 
Θαἰβίογαϊα Ρ. 52; 46 γεἶβι ϑαγάοηϊο 4 1} 1 ργουθγθίυτη, 
Υ. δὰ Αρρ. Ρίδη. δ. 80. » --- 3 ἐγὼ Οοά., αἰΐογαμη ΡΊ]Δη.: 
δέ τι πάντως ΔΡΟΟΥ. ΡΔΓ. 

ΙΝ ΟΑΡῸΤ ΥῊ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 4θ 
Ϊ ἱα Βόρχον τινὰ βουχόλον χρημνη- σθέντα (516) διὰ μέλι. ---- 1 Ὥρπεν (510) πότῳ μιάμρσεῦνηνκίωα εἰ. - 3 τίς Οοἄ. ᾿βοσὶν ρτοὸ βουσὶν, οἴ Τορϑίρ ἑπόμενος. ---- ὅ χάππεσεν εἷς ΡΙΔη. 6. ῥ] ΤΙ πιξο. « ᾿Ατρυγὲς, 5ἰσυξ γοῦ- θὰπι τρυγᾶν ἃ νἱπᾶοιηϊαΐοτα δὰ ΔΡί γίατη ἰγαηβίμξ Μο- 

β6θι5 ΠΠ|, 35.» 766. Βοῖ58. γδίδγθηδα Ρυΐανῖξ ᾿δθο 5} ῃο]α χοῦ : (ἀτρυγές) ἄθικτον, δυσκόλως τρυγηθῆναι δυνάμενον 
διὰ τὴν δυσχέρειαν τοῦ λόφου" ἢ χαχοτρυγές. Ἐξ : ὦν:ον) 
ἀντάξιον, ἀγοραστὸν τῆς ψυχῆς, ὑπὲρ οὗ τὴν ψυχὴν ἀπώ- 
λεσε΄ καὶ ὦνιοι διχασταὶ χαὶ ὥνιος μέταξα λέγεται. 

-- 

ΘΟΧΧΊΤΙ. ΤιΘΠΊΠἃ : εἷς 

ὮΟΧΧΠΙ. [ιδιημηᾶ : εἰς παῖδα τῆς μητρὸς τεθνηχυίας ϑη- 
λόζοντα. « Βοτγίρἔιπι νἱἀθέηγ ἴπ ἐθυίδτη ρἱοΐατη Αὐβεϊαϊβ 
ὙΠΟΡδηΐ, ἀ6 ᾳὰὰ ΡΙΪπία5 ΧΧΧΥ, 10, ἐὶ 19 : 715 οπιπίμηι 
ργΐηιιΣ απϊριμηι ρίηαὶ... ΗΠ 75 ρίοίατα 6δΐ, ορρίαο 
σαρίο αεἰ ηναΐγὶδ ὨϊΟΥ ΘΉἰἰ5. 6 υἱηογο πιαηιηιαηι αὐγο- 
ῬΘθῊΣ ἱπ{αη8; ἐπ οἰ ρί αγ φιι6 5οη ἰγ6 ηιαίον οἱ {16 76, 
Ή6 Θηιογίο ἰαοίο βαπφιίπθηι ἰαρεδαΐ. Ῥορία ἱπίᾳπξοιη 
Δ]ΟαυΪΌΓ. » 7ας. --- 1 ἀνέγξεις ϑΔΙτηᾶ5. πξ οχ Θοάϊοο 
ΔΒΟΤΙρβΙξ. --- 2 χχαταφθεμένης Οοάα. --- ἃ φίλτρα χὴν εἰς (Βος 
αυϊάθπη ραποίίβ βυθποίδίατη) ἀΐδη παιδοτοχεῖν ἔμαθεν 
- φ. χαὶ εἰν ἀΐδᾳ πα:ιδοχομεῖν ἔμαθον ΡΊΔη., ΡοΒέΓΘΙΠα πὰ 
τᾶ ]6. ΐ 

ὈΟΧΧΕΥ͂. Τιοτητηᾶ : εἰς τινὰς ἐν τῷ ᾿Ιονίῳ χόλπῳ νανα- 
γήσαντας. --- 3 ἣ τοὺς σοὺς Οοά., ΔΙἔδγΆΓΩα ΡΊΔη. --- 4. « γογ- 
Βυπὶ ὀπίζομαι, 5ἰ Ξδηὰ 68: Ἰδοἴο, Ποη γα] ράγοτη 5ἰσηϊποδίϊο- 
Ὠρπὶ δθεΐ, βθὰ ῥγὸῸ ὀπιπτεύω 6δδβξ ροβίξιπῃ. » 756. Τιοοι5 
ΘΟΤΩΣΩΘΙΙΟΓΔΗΔῈ8 ογαΐ ἴῃ ΤῊ68. --- ὅ. ἄλγεα χαὶ " λα βέων 
ὅσον (ἀοϊπαἀς ἰπ γοιὸ βραΐϊΐο γάβυγίς τρϑβίϊρία) σοᾶοχ. 
Εἰἴδπι ϑδ]τηδβ. δ ὅσον : « ΑἸϊχποί ᾿ἰξοτοθ ἀδγαβο βαπξ. » 
Ιὴ ΡΙδη. : Ἄλγεα καὶ λαδέων ὅσον. 5] πηαϑίιι5 χαὶ Λαδέωνος, 
ὃν ὦχυμ. Βτοάφιβ : Ξροὶ δὲ Γαϑοοπὶβ, χιιος οἰ 5οοἰὶς 
εἰ εονηίαίι αὐϑογρειδίϊ. Ἠποίϊα5 : Αἰγέα χαὶ Λαδέωνος 
ἐν ὧχ., ΞἜφοιηι, Ταδοοπὶς ἤἰζιηι. Τυδπῖψαθ Βιπιποκίυ5 
Ἰοδσῦτῃ υἕ οαϊξαγ σοπβί υἱέ, ---- 6. « Ργο θάλασσα νῆα ἔδρυξΞ:, 
ἀρίϊι5 ποῦς ἔδροξε, αἀδρϊιίοϊί. » ΤοΡδοῖ. ΒἈΒοΙηδΗςο 
Ρ. 68, π. 86. 98 0005. δοπίθ!ξ ῬΕΠΙΡρυμη ΙΧ, 6ρ. 207, 5 : 
ὥὦλετο δ᾽ οἰχτίστως βρυχθεὶς ἁλί, οἴ βρύχιος, ὑποθρύχιος. --- 
Ηυῖΐο ορ συ διητηδέϊ ἴῃ Οοαϊοα τηα]ο δα μεογοξ ρυίπηθτη ἀἰ5ε1- 
σοπ Ργοχί μη βοχαυθηξίϑ. 

ΘΟΧΧΥ͂. ΓΘΠπμμηᾶ : εἰς Διόδωρον τὸν Καλλιγένσυς ναναγὸν, 
τὸν Ὀλύνθιον. Ουΐ, τηυ]ΐα τηᾶγῖᾶ [6] ΟἿ ΘΓ Θτηθηβι5, 1π ἴρ50. 
“Ῥογίαᾳ ΠᾶΥΪ ΘΧΟΊ 5115 οβί. -- ἱ. « Ἐπ᾿ Ἄτλαντα, πἰΐγα οο- 
Ἰυτημᾶβ Ηδγου δ. Μοχ χύματα ποη ραπᾶδξ 80 ἱπῆπιξινο. 
τεμεῖν ΒΌΡΡΙΟΠο, 568 δῦ εἰδότα : 4 πιᾶγα πογογαΐ στο- 
(ἰουτη οἵ παυϊσαίοποπι ΡΟΥ ΞΌΡΘΙΟΓΕΒ οἰϊδιη ραγΐδ8 τοδυῖβ 
Ῥουοξδίιβ ἔαθγαΐ. Πόντου μέλανος, αἴ ἀρ. Ησπι. 1. Ω, 
79, μείλανι πόντῳ. Αἴ ποβίτο Ιοῦ0 ΡΘΟυ Δγῖ5 ἀυςούδμι 
ΤδΤῚ8 ΡΔΓΒ ἱπίοΠΠσὶ ἀοθοΐ. ΝΘ δυϊοπι ἀ6 Ροπίο Ευχίηο οορὶ- 
εδβ, 4ΌΘτΩ το ΠΟ 65 πο Τ ιν ΔΡΡΟ δηΐ, γοία! Γπιοίωι. Ααγν. 
ἱπᾶοςξ. 8 11, 08] ἀθ ΟΥΡΏΘΟ ἃ πη] ον ἀἰβοογρίο, τὴν 
χεφαλὴν αὐτοῦ σὺν τῇ λύρᾳ εἰς τὸν Ἵ“Ἑόρον ἐμπεσοῦσαν, ἐμ.- 
δχηθῆναι εἰς τὸν μέλανα πόντον. Ὁπ46 ἀρραγοῖΐ ᾿Π{6]}Πσο πη μι 
6856 5]ΠῸΠῚ τηδῦῖὶβ ΤἬγδοϊοὶ, Ζαθῖη 80 δἰ παὶπο Μέλανα 
ΔρΡρϑἨδέυτη 6556 ἀοοεΐ Θρρίδη. ΗΔ]. ΠΥ, 514. Οοηΐ. ΑΡ6]}. 
ἈΒοᾶ. [, 922 566. --- 3. ΟἸγπέμαμη ἃ ῬΏΠΙΡρο Μαοθᾶοπο 
[απαϊξτ:5 Θυθρβᾶπὶ 6586 58{15 οοηβίαϊ. ΕΧ ΠΟΟ Θρίβτδιηπιαίο 
ἰρίίατ, ἀσοθυιβ ΡΠ 8:8 }15 ροβί ΠΠυἃ ἰθιηραβ βουρίο, 
Βεἰβκίιβ εὐ ἔφεραϊς ΟἸγπίϊατη 6 Τυϊηῖβ β}15 ΓΘΘΌΡΓΟΧΙΒΒΟ, 
ἰδοθηθι5 Πἰοοὲ Ηἰβέοτγϊοἴβαα οἱ σθοσταρῃΐβ. Αἴ υδίιβι ογίβ. 
συ αβἅ8πι) ροοξδρ σΑγΠΊ6Π, αἵ ἴῃ ΡΙΌΓΙΠ.18 8}115. 516 ἴπ πος 
Φαοααα ΘΡΙ σταπηπιαΐθ Ἔχργθββῖ556 υἱάθγὶ ἀθθεί ΑμΕμΐοΥ. » 
“αο. --- δ δαιτὸς ἐπεὶ τὸ π. ὅτ᾽ ἤμεεν Οοἄ.; 7400 511 6Ο0Υ- 
τοοιομθ ἐχεῖ τϑοθρὶΐ Βοῖβ8., ψυδτμᾶση ἴρ56 ὅλο. ΟΠ 
Βγαμοιῖο ργωίεγοθαΐ ἐπεὶ τὸ π. ἀπήμεεν, ἈΘΙΞΚΙΙ ΘΠη6η - 



ἀθ2 

«Δαϊϊομθπι. --- 6. Οοητονί 746. Τθοηϊάδηη ΑἸοχ. ΤΧ, Θρ. 42 : 
ἀσπίδα δ᾽ ἔσχον σωθεὶς χεχριμένην κύματι καὶ πολέμῳ. 

ῬΟΧΧΥΙ. Τοιημᾶ : ὅτι Καίσαρ ( 510) ἐξεχάθηρε τὴν Λι- 
βύην τῶν ἐνοικούντων θηρίων χαὶ ἐποίησεν οἰχεῖσθαι. ΝΟ 
6886 ἐπιτύμόιον, 564 ΘρΙστΑΙΏΤὴἃ (6 ἴο0ο., τινὶ χώρῳ 8611- 
Ρίυμι, υἱ Αραίῃϊδβ αἰοἢ ἰπ Ῥτουτηῖο (ΤΥ, ἢ. 8, 117), 
ΟΡβογναυΐ Ηθοκογ. 1, Ρ. 168, 4118 ΘΟΠΙογΘηβ. « Νοὸπ ογοθάο 
μος δᾷ δοϊοπίαβ γοϑρίοὶ, υϊθαβ Ππηρογαΐον Ηδανγίδηιβ 1 1- 

Ῥυδηὶ [γοαυρηΐαγ, αὰ ὙΔ]οβὶ! οϑί ορίηϊο δὰ Εσ560. 
Ηϊβ(. Εοοὶ. ΤΥ͂, 2; 804 [δοίιτη 6586 δρρυδιηπηᾶ ἴῃ βρθοία- 
οαατη Ὁ Ππιρογαΐοσο ἀαοάδπη οὐϊίαπι,, ἵπ {0 ἸΘοηηὶ 
ἔρθη τ15 ΠΌΓΊΘΓΙΙΒ. Οἴθ8118 (ποτ, 4816 αὶ! ΠΠπιὰ Νότο- 
πἶβ. ἰη 40 (δγοθηΐ ἸΘΟη68 80 Θαυ 5 ἢ δβιϊ8. οοπχὶ 
ϑιιηΐξ, » Βγιηοίς. Οδπίαπι ΘΟ Π 65. 5: ΠῚῸ} Χμ ἰθ γΓ6 ΒΟ] ΘΠΊη6 
ογαΐ. Οὐδηὴ ἱπογοα }}} 158. ἀυΐοτι ΤΌΤΩ ἸΘΟΠῸ πὶ ἔππὶ ΔΙ ΔΓ ΤΩ 
ΒΟΙ ΠΛ Αγ Δ ΠΔΓΌΓΩ Υἱβ δα ΡῸθ] 1οα βρθοίΐδου]α Βουηδτη 
ἀονθοία ἤιε, βου! ρίογυμη (Θβ Εἰ πΠΊ0 η118 σοηδβίαί. 6. πὰ- 
ΤΩΘΙῸ Ἰδοπατα [ιἶ8. ΟΡ ϑτηἰθ118 ὙΠ ΓΘΥ ἱπηγαϊ ΠΟ ΤηῸ - 
πὰϊξ φαςοάδτῃ ΖιΓατ θυ Τηδπηι8 ἴῃ ΖΟΟΙορσία σοοσν. Ρ. 388. 
ας. --- τ. Οομῇ, Αφαϊῃίδηι ΙΥ͂, ΘΡ. 3, 89 : ἐσχατιὴν δὲ 
Λίθνσσαν ἐπιστείφων Νασαμιώνων. --- 2 βαρυνόμεναι Οοάδχ, 

(υοᾶ 8 ΤΔοοῦβῖο θθη6 οογγθοίαπι 6586 τϑοΐο ἰυἀϊοαν! 
Ἠδοκοῦ. Τπῃ ποϑίτο δχθρ] Υἱν χαίτη 5 ἈΘΙΒ ΚΙ οοη]θοξα- 
ΤΆΓΩῚ δ βου ρϑὶΐ, ἔθνεσιν ἠπείροις (ῬΓῸ ἀπείροις). --- 3 "ἡχοῖ 
(80; δρορῃ. Ρδῦ. ἦχοι) " ἐρημαίαισιν ἐπιπτύσεσθε λ. Οοά. 
ἘΔοθαίαΣΓ 6 ϑαϊγηδϑὶὶ οογγοοίίοπθ οὔτοι ἐρημαίαισιν ἐπι- 
πτήσσεσϑε ( γοὶ ἐπὶ πτήσσεσθε) λ. « 0 πτήσσεσθε ῥΓῸ ᾿ 
πτήσσετε αἰοὶ ρΡΟ586 ΠΟῚ ογθᾶο,, Φαδυηυ β ἃρηοβοδί Ποθθο- 
κίὰ5. δὰ Βυΐϊίηιν. ἀτγδμημι. 11, Ρ. 285. σἂ. πτύσεσθε. ϑογ- Ὁ 
θουάμμῃ ἰσί (αν πτύρεσθε, γὙ6] οοπἰυποίη ἐπιπτύρεσθε, 
»αῦνογο οαίθγγθηιῖηὶ. ῬΟΥΤΟ οὗτοι ῬΑΓΙ πὶ ῬΓΟΡΔΌΪ6 ῬΓῸ 
ἥζχοι. ἈΘΡΟΠΘ : 

ἠχοῖ ἐρημαίαισί τ᾽ ἐπιπτύρεσθε λεόντων 
ὠρνγαῖς, 

ἠᾷ οβὲ ἠχοῖ ὡρυγῶν. » Μοϊηοῖ.. Ῥ. 237. Οὐδπὶ ΟΠ] ΘΟ ΌΓΔΠῚ 
ἩδΥΠΊΔΠηι5. ΠΟ ῬΓΟΡᾶρδΐ. ΒΘΙΙαυΐ πορδίομθπι,, (δΠῚ 
ἨΘΟΘΒΒΔΥΪΔΠ] 6886 ΓΟ ΟΙΏΠΘΒ. ΟΟΠΒΙΘΓΙηΐ, ἀοίηθ ΟἿΠῚ 
Βοϊβϑοπαάϊο ἀθαϊ ἔτι, οὔτη ἩθοΐοΥο πτοιεῖσθε, ΦαΟΓΌΙΩ 
ἢδο ϑιηΐ δπποίδία. Βοῖββ. : « Ἐχ ἡχοι ἔδοὶ οὐχί. Μαυΐανὶ 
ἐπιπτήσσεσθε ἴῃ ἔτι πτήσσεσθε. Μοχ ὠρυγὰς ΓΙῸ ὠρυγαῖς 
ἄρθθο Βυμηκοϑηῖο, 4αθπὶ υἱὰθ ἴῃ Ἐρἰβέ.. δὰ Ὑαίοκοη, 
Ρ. δ4. » δῖ. δηΐμὴ βου ρϑὶξ : 

οὐχὶ ἐρημαίαισιν ἔτι πτήσσεσθε λεόντων 
ὠρυγὰς ψαμάθους ἄχρις ὑπὲρ Νομάδων. 

ἨρΟΚΟΓ. 1. Ρ. 169 : « Ρτγοχίτηθ δᾷ (οαϊοῖβ Ἰθοξϊοπθηὶ δοδο- 
ἄογο υἱἀθίυν ἐπιπτοιεῖσθε, οοἴογᾶ Ὑ6Ὸ, ἡχοῖ ἐρημαίαισιν, 
οἸΐηλ ἴῃ ἤπης τηοᾶπτῃ Ἰδοΐα [586 δυο : 

ἮἨλχοϊ ἐρημαίᾳ συνεπιπτοιεῖσθε λεόντων 
ὠρνυγαῖς ψαμάθους ἄχρις ὑπὲρ Νομάδων. 

Τρ8ὶ ἀδβοῦ Γἰθγοὶ τγϑοθβϑιβ οἵ Ἐσθο μογίουτ! αἰουηξαν 
Γυσίδα Ἰθοπαμη ; ΕΘΠΟ δαΐθη) δά γαίῃ Ὠντ ΡΠ 50]}- 
ἰδυῖα ἀἰο αν 40 Αὐοῃϊα ΡΊδη. 6ρ. 94, 6 : πάλιν μυχηθμὸν 
ἀχούοι Ἠχὼ ἐρημαίης ἐνναέτειρα νάπης. » --- ὃ φύλον ἐπεὶ 
ἀνίρηθμον ΟΟα.. ΘΟ. ϑΔΙΠη88. ΟΟαΘχ ἴῃ πᾶσ. : ὅτι τὰς 
ἐσχατιὰς τῆς Διδύης τὰς πλησίον Νασαμόνων (516) ὁ Καίσαρ 
ἡμέρωσεν. -- 6 ἐς μίαν αἰχμιηταῖς Καίσαρ ἔθηχεν ὁ παῖς σοά., 

αΘΠ ὙΟΥβ ΠῚ ΗΘΟΚΘΓΙΒ Ῥουβδηδυϊΐ, «Πα ἐς μίαν ΜΝ 
δὰ 6. 421, 14...» Β. 56ἃ ποαια ἢπηο ἸΟΟ ΠῚ ΠΟΙᾺ 8105 
«Θ]αδιηοαὶ ἧτο ἴΔΟΘΓΘ τὰ ΟὈΒΟΓΥΥΪΐ Μρίποι. Αἰχμητὰς. 
τοὶ αἰχμητὴς ἢ οἶδ. οἱ Βουπαγάμβ, σαὶ ἔθηχεν ὀπαῖς, 1116 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙῈῈ ΡΑΤΑΤΙΝΕ 

εἰς μίαν... ἔθηχεν ὁπάν,, ργοθαΐα5 Μοϊποκῖο, Βγαποκίαϑ ἔθηκε 
θέαν, 746. ἰη Αἀά. ἔθηχεν ὁρᾶν. ᾿ 

ὈΟΧΧΥΤ͵Ι. ΓΠιϑυμηᾶ : εἴς τινα μέλλοντα γάμῳ προσομιλεῖν. 
τε)ευτήσαντα. « ΠΙαϑίταν! Ομδτᾶο ἈσοΝ. Μίβο. ἔ, 1, Ρ. 129, 
138. --- 4 ἡμιτελὴ σοᾶ. ΗοΙϊηοῦιβ Π. Β, 701 : χαὶ δόμος 
ἡμιτελής. Οοηΐ, ΑΡΡεοπᾶ. 6Ρ. 2602, 4. 6 δἀϊδοξίνο ἡμιτελὴς 
ΕΙοτ οἰ. Ο]ο58. Αράϊτη. 945; ὁρὸ δὰ ῬμΠ]οβίν. Ηδν. 
Ρ. 3992. » Β. --- 3 θύνιον σοᾶ.; θώνιον ΡΊδη.; τε μέγ᾽ ἦχα- 
χες. οἵ σε ΡΊδη.: ἥ σε Οοά. (εποϑοῖβ Βῖς τἱἀϊοαϊατη [ἃ- Ὁ 
βεΠΔἴαπι ΡἸΔηνια 5 » μάλα ποη ἴδγθης 8 ΟΡ μάλιστα Ῥτγορίη- 
Φαυπη ὨἱΠΐ8.} Ἀσταχίη, ᾿Αβίασοηα, ἀθ ΒΙΓΠγπΐδοα ὑγ06 
᾿Αστάχῳ ἰηΐο]]Προπάυπι νἱἀθίαγ: ἀ6 ΒΟΠηΐΪΠΘ Υἱγρίηῖβ Θύνιον 
ὨΪΗ1] οδὲ φυοὰ ἀυθιίο8. Βοτηηΐα βϑὰ8, Θώμιον Ἀσταχίην τε, 
ἃ θωμός οἵ ἄσταχυς ἀογίναπἃ ποτηϊπᾶ Ρᾶγοηΐυτη Ηρρᾶγ- 
οἰ, ΟΒμαγᾶο Ὀΐ5. παυτγδηδδ 6886. ραΐαυϊξ ῬΟρυΪΑγθα5. --- 
ὅ. ϑρδίϊαπι ἴῃ Οοάϊΐοο τοϊϊοΐα τη ἱπίου στο Ὑϑγβατῃ οἵ Ργ- 
οοὐρηΐοπι, δὲ ἴῃ τηᾶγα. ποίδ : ζήτει εἰ ἕν ἐστι τὸ ἐπίγραμμα 
εἰς Ἱππάρχον (816). « Εἴχοσι ποίας. ὅ6Π01 ὙΥΘΕΝ. : ἤγουν 
εἴχοσι ϑέρη, πόας εἰπὼν τὸν χλωρὸν σῖτον ἢ ὀλίγον͵ πρὸ ἀμη- 
τοῦ " οὕτω χαὶ 'Ριανὸς ὁ Κρὴς δηλῶσαι Μεσση- 
νίου: τῇ Λαχεδαιμονίων ἀνταρχέσαι πολιορχίᾳ, ἑνὶ χαὶ δέχα 
ἔτεσιν ἀμυνομένους, Ἀριστομένους στρατηγοῦντος ὅτε ἀνῳχί- 
σθῆσαν εἰς Εἴραν τὸ ὄρος μετὰ τὴν ἐν Τάφρῳ συμφορὰν, 
ἐποίησε τάδε τὰ ἔπη 

Οὔρεος ἀργεννοῖο περὶ πτύχας ἐστρατόωντο 
χείματα μὲν ποίας τε δύω καὶ εἴχοσι πάσας, 

γιάθ Ῥαυβδη. ΤΥ͂, 17, 6; ὕτβίηυβ δὰ ὙἹγρ απαπι Ἐς]. 1, 
70, ροϑβί αἰϊψιιοί αὐ δίαϑ ; 888]. δᾶ ΒΠΐδη, Ρ. 28 ; ΒυρΓᾶ 
6Ρ. 531, οἱ ποί. δὰ ΥἹ δρ. 252. » Δ. --- 6 ἐπὶ β. σοά. 

ὌΟΧΧΥΠΙΙ. Πιριηπιᾶ : εἰς παιδίον εὐμορφότατον ἐν νήσῳ 
τελευτῆσαν χαὶ ταφὲν, ἐξ οὗ αἱ νῆσοι ἐρωτίδες. Ζήτει εἰ ἕν 
ἐστι τὸ ἐπίγραμμα εἰς παιδίον παρ᾽ αἰγιαλὸν τεθαμμένον. 
« Αρίζυν ἀ6 βῬΌΘγΟ [ὈΥΠΊΟ80, οαϊ ποιηθη ἴέρως. Ουΐ Φαῦτη 
ἴῃ ἰηβ]8 -ποϑοὶο ἃ ΒΘρυΪ 8 δϑβοί, ουρὶξ ΠΠὰτὰ Ροσίᾶ 
οαπὶ ΟἰΓοι  δορη 8. ἰη50}}5 Ἐρωτίδας γοσᾶτγὶ. ΝΟΙΠΪπἰ8 ὁ 
Ἔρως ΘΧΘΙΏΡΪΔ ΟΟἸ]οσὶ( Βαγγηδπη. δᾶ Ἀπίμοὶ. 18, {. ΠΙ, 
Ρ. 190. » 7ας. --- 1. « 510 ΖΔογηίμ5. οἸἰπὶ [αἱ Ηγηΐα, 
Οτοία Αθγίὰ οἱ Ουγοίβ, ᾿οαγὰβ ΠΟ] ΟΠ οἵ Μδουῖβ, οίο.» 
Βγοάδιι5, αὶ ρΙυγδ. -- 3 χαὶ ἄμμες Οοἄ. εἴ ΡΙδη., “ΟΥ̓ . 
Βίθρῃδηι8. --- 4 ἕξει ταύτην σοά. οἵ ΒΙΡΌΠΟΚΙ ΠΡ Γ ορίϊ- 
Πλῖ18 ΡΊΔη., Οὐ 8 οοίογὶ ἕξει δὴ ταύτην, 6, ῥγῖπο. ἥξει δὴ 
τ. ΒΔ] μη88. : « Εογίᾳ ἕξει τοιαύτην. » ΒΥΌΠΟΙ. ἥξει τοιαύτην, 
« δῖ νέμεσις ἥξει 'ἴπ Πος οοηΐθοχία ὙΘΓΘΟΣ αἵ ργῸ σϑημπΐηο 
ΠΔΡΘΥῚ ροϑϑὶί. » ͵.ας., 4υἱ ἐσ σεῖται ταύτην, 4ι0ἀ τροδ- 
Ρἱξ Βοῖββ8. Ὑϑγαπι υἱάϊξ ΗΘΟΚΟΥΙΒ. : « [πη ἕξει Ἰαΐδί ποιζθῃ 
ἸὨΒΌΪΔΓΌΠ 4188 ΠΟΙΉΘη ΠδαΐΓαρ 5 ἰπίδηηθ τηπΐαγο σὐ]ΐ 
ῬΡορία, ὑπά6 γϑῦϑιι 7 ἔθυγᾶμπι ἀἰοὶϊξ σηματόεσσαν, ΒΘΡυ]ΟΓ5 
Γδίδγίδη δι ΓΓΑρΌσΙ δα ΠΠ{{π|8 ΔΡΡΟ]ΒΟΓΠ). Τῃ Πᾶπο 560η- 
ἰδ ἴδ Δ 881 Πη6 5: Π|Ὲ] δἵ ΘΙ ββίγηθ οοῦτῖραβ8 Οξείαις, 
601]. ΑπΕραΐγο 6ρ. 039 : 

Πᾶσα θάλασσα θάλασσα" τί Κυχλάδας ἢ στενὸν Ἕλλης 
χῦμα καὶ Ὀξείας ἠλεὰ μεμφόμεθα: » 

ὉὈῚ υἱὰθ ἀθ Πἰβ ἰη51}}18 ποῖ. 2. --- ὅ. ΤΑ ]ΡῈ15 1Π580}}5. αυσπη 
υἱἷχ τϑοίο δῖα βῶλος γἱάθδίαγ {τ θυΐ, ἰά6 πὴ ΗΘΟΚΘΓῈΒ βιϑΡ168- 
τὰ ἴῃ ἢΪ5 Ἰδίογθ « ποιηΐηδ ἀομ πὶ 4 ΡΌΘΓΌΙΩ 5ΘρΘ ὁπ Πα 
ουγανϊξ, υἱ Ε7Ὸ5 ᾿ἰθογίαβ. (αἱ οἵ ΠΙΡγαγῖ8 ὙἸγΘΙ ΠΝ. ΕῸΓ- 
ἴα586 ὑπεθήχατο Βώλον, (ΠΠ|15}) ΜΒοϊϊ, 584 ποιηθη ὁχ δίης 
ταΐῃὶ δου πο οοπίϊρ!!. » Εογία586 βὶ ̓ ἰξόγα δχοαϊξ, αἱ 
βου θαΐαν τύμδῳ βαιῆς... βώλου, ἐμηιῖο οα θη δδίτια 
σίοϑα,, αἱροῖίς 'ἰπ 8010 58 χῖ5 ΔΒΡΘΓῸ. αγοίί8 Δίης. 

ὈΟΧΧΙΧ. 1ιΘΠπ)ὰ : εἰς Σωχράτην τὸν Σωφρονίσχον τὸν 



-- 1 χόνιν; ἢ εἰς σε τίς Οοα. ΠΩρτγΟΡΑὈΠΟΥ 

Ἡρτῖβ, αὐ τῆοχ δρ. 630, 2: 6Ρ. 668, 1, οἵ Αἰ 10ὲ 
8, -- 3 νηλέες ΡΙαπ. εἴ Οοά. ἃ ΡΓ. πι., 4υ 

ἰπᾶδ 6ΠίοαΓα γο]ερδΐ οἵ ϑυ ρογβουρβὶξ νηλεισ ἐσ. Ηθο- 
νηλεῖς Υο] νηλέεις. [π ἥπο Ὁοά, οὐδὲ ἐν ἄδου, Ρ]δη. 

ἅδου. 56 ΔΠ,σοΓ οὐδενὶ αἰδῶ ὃ. ΒΓΌΠΟΙΙῈ οὐδὲ ἕν αἷ- 
4υοᾶ 80 οτἸηπῖριβ. τϑοθρίωυμῃ. Ἱπορίθ 5080]. 

ἴσως εἶδαρ ἐν ἄδου. Πάντως τι τοιοῦτον " νοεῖ δὲ 

ον. Τὸν ἄριστον Ἑλλήνων, πῇ ἴῃ ποΐο γοῦβα Ευτὶ- 
4π|6πὶ δρεοοίδίογεβ δὰ ϑοογδίθση γαείεγεραηΐ, ἃρ. 
Τμδετί. Τῇ, 44 εἴ 4110]. --- 4 εἷς Ρίδη., βθὰ Οοάθχ 
οἱ τοσσοῦτοι. Αἴ ἰὈγέ 5 Δ] Ίαυϊ ἀυδηι ρΙαπυάθαμι 

ΓΙ ΟὈβογυαυϊ Ἰϑοοθβίυβ, ἀυΐ ἵπ Ποβίγο θυ θη ]ο 
τρϑίξ : « Ἑογέ. ὀνοστότατοι. » Τῃ δαπάδπι (ΟΠ ΘοξαΓΆΠη 

Ῥοκῖοα ἱποῖαϊε Ἠδοκογιιβ, δά άθηβ : « γα ίογατη ἰδπιθη 16- 
πογοπι θη ΘΠ ἀδί!οπθτ : ὀνόσσου τοι πολ)λάχι Κεχροπίδας. 

σοτίο 5ίθρίιβ 605 Οθἠαγραϑίϊ. » Οὐ βοβέθγ 5 πη γΙο Γα]6- 

ΟΡΟΧΧΕ. [ϑιηιὴδ : ὅτι οὐ δεῖ λέγειν ἀνθρώπῳ τὸ αὔριον 

ποιήσω τὸ καὶ τό" ἄϑηλον γὰρ τοῦτο χαὶ ἄγνωστον, ὡς ὁ πα- 

θὼν μαρτύρεται. Νὰπι ὁ παθὼν ρ86 Ἰοφυϊαγ. ΑΒΡΙοἴτμη 

516}15: ὥρατον, χρήσιμον. --- 1. « 510 Εὐτίρ. Μεά. 01 : 

μὴ πελάσητ᾽ ὄμματος ἐγγύς. Αραίϊα5 ΧΙ, 6Ρ. 372,2 : μή 

᾿ς ποῖε ἄγχι τινὸς πελάσαι. » Ηδοϊ;. --- 2 δυσπλοῖην 

(5ἷο)ὺ Οοά. 
Ξδηΐοηίϊδιη 

γαϊᾶβ βγη εγ Ἠφοκογιθ δυσπνοΐη, εἴ ὁὉ 

δὲ Πΐεγδμι ἃ βουῖδ δ᾽ ἰθπᾶμῃ. Υ. δὰ 6ρ. θ40, 3.--- 

ἡ χατέτρυχε Οοά. 1,οΥΐετ εἱ ἱηοοπβίἀογαΐο ργοπαηξδΐο υοῦθο 

οομῇ Ῥἱεπϊοτὶ (δΐπτα βασι {Πα 1Ὲ. --- 5. Λόγον τὸν 

αὔριον, 5ΟΓΠΙΟΠΟΙῚ αὶ ἀἰοῖϊξ ἐγας ([οίδην Ὑεὶ εἴ). --- 

6. Θυοὰᾶ ἱπ ΝΟ οβίεπᾶογε διηδηΐ ̓ἱ βοΐ. 

ΘὌΟΧΧΚΧΙ. Ιιοιηϊηᾶ : εἰς Δίφιλον υἱὸν Διογένους ναναγὸν, 

τὸν Μιλήσιον. -- ἱ ὅρμον οπηΐβδυτα ἰη Οοὰ., ΡΙΔη. Ξυρρὶο- 

τῖξ. Νοΐαιη εοὲ Μηοδῖοβ ΡΒ θυμι ργοῖραο Βόπογὸ οο- 
1αΐδβ6. --- 4 πελάγους ΡΙΔη. 

ῬΟΧΧΧΊ!. Γιδιμπιᾶ : εἰς παιδίον ἐξολισθεῖσαν (ρτο-θῆσαν) 

ἀπὸ χλέμαχος. Εξ ἴπ ποτὰ Ραρὶπᾶ : εἰς παιδίον πεσὸν ἀπὸ 

χλίμαχος χαὶ θανόν. « Π6 ῬΌΘΓΟ τογπᾶ, αυΐ, ἀ6 5618 ἀ6- 

Ἰάρβιιβ, πηουῖθηβ δάμιιο ᾿ΘΓῸ ὩΙΊΟΥΙΒ 5] 5 ση ΠΟΘ ΠΟ ΠΟΓα 

ἀροταῖ. --- 2. Καίριον ἀστράγαλον», γεγο γάτη,, ΟὨ 5 Ἰερϑῖ0 

Ἰείϑ!15. σου. ἤοπα. Π. Θ, 81:, 324. --- 3. Δινηθεὶς, υἱ Οἅ. 

ΠΧ 81 : χάππεσε διυηθείς. » Χ7α(. θοϊπᾶς σοᾶ. οἱ Ῥίδη. 

᾿ ἐπεὶ ἴδε θεῖον ἄν. Ῥατγίϊουϊατι δ᾽ δᾷάϊα! 580., υἱ ἐχυϊάδτα 

᾿ οχίξίϊπιο, ποοοβϑιἑαΐο π0}1ἃ ; 56 τοοΐθ ἐμοῖο θεῖον ἄναχτα, 

᾿ ἂδ ραΐτυπο ἀϊοίαπι ἐχ πιδπίδ αἴ βθγπιοῃθ ὙθγπῦΣ ΡαΘΤΊ. 

᾿Βοῖββ. : « Νοὴ υἱδοθαΐαγ 'ρϑὸ Ὀἱοάοτο μθτο Ἰοαυθηΐθ, θεῖον 

᾿ς ζεῖ ροββδ. 1ἀοἶῖγοο τεοθρὶ ΒΓγΌΠΟΙΙ Ἰθ ΠΟ ποτα ἐπεὶ δ᾽ ἴδεθ᾽ 

εἴο ἄναχτα. » --- δ. Κόραξ ποῖπεη Βαυὰ ἱπίγεχιθηβ. ΑΒ- 

βυγᾶδ 5οδιῖσον : χόλαχος, « διὰ τὸ ἐχτείνειν ἐρχομένου τοῦ 

᾿ς δεσπότου ἐν τῷ θνήσχειν τὰς χεῖρας. » 

' 

᾿ ὈΟΧΧΧΙΠ. 1οπηπιᾶ : εἰς Σελήνην τινὰ γυναῖχα ὁμώνυμον 

σελήνης δι᾽ ὑπερδολὴν κάλλους. --- { καὶ αὐτὴ ἤχλ. Οοά.; 

χαὐτὴ δή ῥ᾽ ἤχλ. ϑ6]πιᾶ5. εἴ Βγαποκία ; καί ῥ᾽ αὐτὴ ἦχλ. 

ΖΆο005., 4] ἡ ἀθογατη Ομ ΟυγΓ ΘΠ υτη Θχθηρ]ἃ εἴ Ἀρο!οηῖο 

ΒΗ. αἴέοβτι. Εξίδπι αἰΐθγυσα πἰδΐαπτι ἴδγεραΐ Οοἰβέϊαβ. --- 

4 ἐὸν (οᾶ. « Ὑυϊξ παι ἀυθῖθ, Γεμπᾶι 56. οδ] σῖηθ οἵ ἴθ- 

ποθεῖς ἰοχῖβϑα, υἱ Ἰυσΐαμη, ἴῃ ἀθα πὸμ 58:15 ἀθεογατα, 

᾿ ορϊατοῖ. --- 5 χείνη Οοἄ. ΡΌ]ΟἾτοβ ΡΟ]ΟΠγάϑααθ οατη [πᾶ 

 ρρηρδγατα 58ο]θηξ ροοίς, ᾽δπὶ 'π γτηπ. Ηοπη. ἵπ ὙΈΠΕΓ. 

89, ἃΡ. Μυβῶυτῃ 55, υδ] Ὑ. Ηοἰητί ἢ. Ρ. ὃἱ 561. » Ψψας. 

᾿ς ΘΟΧΧΧΙΥ͂. Πετηπηᾶ : εἰς γέροντα νεχροφόρον βαστάζοντα 

: τὸν χράδατον καὶ ἐξολισθέντα τεῦ γηχότα. --- 2 ἔνδον Οὐοά.:; 

διυϊεἰξίατη ἀπυκαυίΐξααδ τοργεμεπαεῖ οἵ ἕὰῸ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ.. 

σέ τις. Τῃ Ν εἴ Η υἱεϊηῖβ βερββίηιθ ἐγ ϑαΐαμῃ ἱπῸ 

498 " 
ἔνδοθεν ΡΙΔη., 4φυοα γεςερὶΐ Βοῖξβ.: ὠμαδὸν οοπ]οοὶέ ΤΔοοῦς.,. 
βεὰ ΗδΟΚΟΓῸΒ ἐγχλιξόν, « ἀ6 40 γοοδθα]ο ΞΘΠΘ ΠῚ ΟΠΟΓΟ 

᾿ σγαγϑἔσγη δχίτηϊθ ΠΟθβ γοργϑεηξαηΐθ αἰχῖξ 74ς. δᾶ Ραϊδΐ.. 
Ῥ. 110.» --- 3..« Ἐξ ὀλίγοιο, φυδηδοχυϊάθμη σμιχρὰ παλαιὰ. 
σώματ᾽ εὐνάζει ῥοπή, 50Ρ0Ὲ. (Εά. Τ. 954: υδὶ φυοᾶ 56ᾳ4υϊ- 
ἴω, χαὶ τῷ μαχρῷ γε συμμετρούμενος χρόνῳ..., Ορίη6 Τα- 
βροπάσί γϑγθ]5 ἦν γὰρ ἕτοιμος εἰς ἀΐξην. --- 4 πρότασις Οοᾶ., 
σΟΥΓΟΧ ΙΕ ΡΙΔπ. ϑϑπθοΐιβ δχίθγπατη αιδπάϑιη οδυβᾶμπ δἕ 
γουΐ Ργίθχίαμη φυθγοθαΐξ, αυὸ ΠΠὰτη δα ἱπίθγοβ ργοῖ- 
Ρἰϊαγεῖ. » Ψας. Οομῇ, Ἰοεοβ 8ὴ Ηβοῖ. ςο]]δοΐοβ 1, Ρ. 308. 
566. --- ὅ 810 ΡΙΔη.; τὸν δ᾽ ἄλλοις οἴ αὐτὸς ἐπ᾿ αὐτῷ Οοὔδχ: 
τὸν Ξογυᾶθαΐ ΒοΙ58.: δἰΐθγιπι ροΐεγαξ τϑοίϊιβ. ΝΝεχνοστόλον,. 
501}. ἀσχάντην, αἴ ποη 51 ποορββαγία οογγϑοῖίο 56 δ] σουῖ 
γεχυοστόλος, γοςδ ἃ Οαγοηΐα δὰ υϑϑρι! ! ομθτι ἐγδηβ δία. 

ΒΟΧΧΧΥ. Τιοπημηᾶ : τοῦ αὐτοῦ ὁμοίως εἰς Ἱεροχλείδην" 
ἁγιέα θανόντα, ὃν κατέχαυσαν (-αυσεν Οο4.) σὺν τῇ ἰδία νηξ. 
Ιη Ρίδη. Ἡαεῖο ἰτἰθαϊξαγ. Ατσυτηθηΐαπῃ οογίδιίτη ἔγδα- 
ἰαΐατη Ὁ Εΐγαβοο ορ. 381, υ]ϊδηο “Ἐφ. δρ. 8585, Αἀάςο- 
60, 305, 4 ΘΟΠίδΓδ5. --- 2. Σύνοδον, 86]., σογηϊΐοι 80-- 
οἰατηαιιδ {πο γῖ5. --- 3 οὗ τις ἐχεῖνος Οοᾶ., ἀοργανδΐθ. “--- 
5. πονευμένη, ΟΟά., « οἴ τοοΐα οὐτηθᾶ ΠΟῸΠ ΤΪΠῸ5 ἸΔθΟΓΆΓΟ- 
ἀἰϊοϊαγ φυδτ μῥἰβεδίου. » 66. ΡΙδπυάθο οἀά. νεΐΐ. πο- 
νησαμένυ,, ΤΟΟΟΠΕΟΥΟ5 πονεύμενον. 5680]. ΥΥ Θοἷι. αἰίοτέ 
γατγιοἰδίθιη ποιησαμένη δὲ θανόντα. --- ὁ ἄχρις ἀΐξδεω Οοά., 
ΘΟΥΓΟΧΙΣ 946 0008.., 60}}. 6Ρ. 045 οἱ 8].: ἄχρις ἐς ἀΐδεω 548]- 
τη85. ; ἄχρι χαὶ εἰς ἀΐϑην ΡΙΔη. ἷ 

ῬΟΧΧΧΥΙ. [οτπᾶ : εἴς τινα ναυαγήσαντα χαὶ μαχα- 
οἴζοντα τοὺς ὀριπλάνους ποιμένας. 1,Ἔγἱ ἀ6 ὁδυι58 Οδἰδί!α5- 
ΟῚ 6556 ΟΥπασογῶ βυϑρίοδξυγ. --- 1 ὦ μαχάριστε σοττῖ- 
ϑεραΐ αεγβαγάμθβ, {πο βοηΐθηξα οδυτηη5. ΡΕΥΥ ΘΓ ΠΓΌΓ. --- 
ἃ. « Τὸ λευχόλοφον, γοραθυϊαπη 8110] ποη ΟὈυΐυτη,, 40- 
οὔτη Βοϊδκίαβ εοτηρᾶγαΐ τὸ λευχόπετρον, πάα ΤῊΡΘ65, 
δρᾶ ΡοΙνθἴμππι, βἰσπίἤοαγο υἱάδέυγ ΘΟ] 6 πὴ οα5 Ὑογίοχ 
οαπαϊάπι5 οπϊηθξ, ἀππὶ ΡᾶΓ5 ἱπίθυογ ἤογθὰ υἱγεξ, ποιης 
ρόν.» Ψαο. Ἀποίϊογδία οἔ ἀπαϊοσία πῸ}}ὰ ἈΠ ΚΘηϊα8. πηᾶ- 
Ἰεθαΐξ ὁ λευχόλοφος, 566 Π5 τόν δ᾽ ἀνὰ λευχόλοφον. ΗφοΚε- 
ταϑ», δὶ 5υπ ζοβὶβ Πΐθγα ε Θχθηρ]ὰ ἔγδοίαξ ( Οὐπηπι. Ρ. 60), 
ἀα λευχολόφιον τοβεϊοπᾶο οοραθαΐ. Ῥοβίθα ἔθιηθγθ σα! - 
εἰοδαξ τοῦτο, φιρᾶ πδυΐγασιιβ « ἴπ ἘΠΙΥΘΙΒΌΠ » ἰδυάοξ 

ρΡαβίογεατη υἱΐδι : ἵπιο ἰπ οοπδρθοξα {15 λόφου ἃ μαϑΐο- 

τἶθυ5 ἐγοααθηΐαί! ρογῖ58θ. ραΐδπᾶμβ οβξ. Αἀάπ δυΐδιη - 

« Νάχαδ ρμἰδοοῖ προδατεύειν κατ᾽ οὔρεος, υοᾶ βἰσηιῆοβί -: 

ουδ8 ἄς υϑγίϊοθ πιοπίϊβ ἴῃ ἱπίθυ γα ραγίοπι ἄσθγθ. 50 γῖ- 

Βοπάσπ ρΡυΐο : 

εἴθε χατ᾽ οὔρεος ἐπροδάτευον 
χἠγὼ ποιηρὸν πρηόνα λευχόλοφον. » 

Ἐχ βετηαπάστη τὸ λευχόλοφον ἔμϊ586 ρατγίοπι τη 5, ἴρ50 

ἴσο ἱπίδιογθμι. --- 3. ἁγητῆρσι ποτὲ βληχημένα βάζων. 

Οοᾶ., υπᾶς Βεΐβκῖι5 ποτ᾽ ἐδληχημένα, «υοᾶ γγοβαπί Ηθο-- 

κοῦ. δὲ Μείπδκ. ρ. 186 : « αγίοίίθιις, οὐΐιηι ἀποῖδιιδ,. 

ναϊαξαως ἐπιϊίαπιῖπα οὐφαγτίοης. Οαοᾶ δὲ ἱπίεν Ἰυδὰϑ οἔ 

οδΙοοξατποπία ραϑέογιπι. Αα ἀἰο οπἶ5 ἔοττηδπη, ἐδληχημένα. 

προσθάζειν, 5112 }ΠΠπγὰπ δϑ ᾳυοᾶ ἀϊεῖϊξ ΕπρΒοτίοη ἔγ. 38, - 

3 : πορφυρέη ϑάκινθε... γεγραμμένα χωχύουσα. » [Ιἄἀδπ 

ἱπέΠσοθαΐ 946. ἴῃ Θεϊθοία. Βοῖδ5. (φαΐ, αὖ στνυϊϑο,. 

ἁγητῆρσί ποτε βληχήμενα βάζων) : « Ὀϊχιξ βληχήμενα 

βάζων ἱπηϊαΐα5 ΠΟΠΊΘΓΙοᾶ ἀνεμώλια βάζειν, ἀπατήλια. 

βάζει, μάταια, ἄρτια βάζει. » ΖΆΟΟθ5. οἰϊτα οοῃ  οἰοθδξ 

χριοὺς ἁγητῆρας ἰδὼν βληχητὰ (ΟΥ̓́65; πί ἂρ. ΖΕ] ἴλη. Η. ἃ. 

Ἡ, 54) βιθάζειν, ἰῇ αυοά ἱποίαϊξ οἔϊδτη Το θοκίαβ, Ῥαΐμο]. 

οἴθηι. 1, Ρ. 157, 508 8110 56ηϑι : « χριοῖς ἁγητῆρσί ποτε 

βληχητὰ βιθάζων, ἰά 68 τὰς ὄϊς χριοῖς προσδιθάζων. Βλη-. 

χητὰ κυρείαπίνε ἀϊοίαπι αἱ ποτητά, νηχτά, εἴρ. » ὙοΙα 
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Βαυᾷ ἀαυῦίο ποτὶ βλ. βιθάζων. ΑἸΐὰ ἴῃ Ῥαϊαΐ. Ρ. 379, Αἀὰ. 

Ρ. ΠΧ, οἱ Ῥεϊοοία Ρ. 28 Ρτοροβίία 780. 'ρ86 ροϑβίθα σο]θ-- 
εἷξ. Ῥαββουΐαβ βου ρί[, τηῖβο. Ρ. 202 οἵ Ῥϑοηκαιρ. Νονυ. 
ΒΡ]. οὐἹ. ΤΥ͂, Ρ. δά, οοη). ποτὶ βληχήματα βάζων. --- ἅ ἢ 
πινιχρῇ Οοᾶ,, 568 Π1Γογῖ5 νι δίγδιηθηΐο ἱηἀ ποί!β. ἘΠ ΡΟΓΙ8 
οοηΐοοῖξ ἤ με πιχρῇ. « Τη{6]]Π56 μᾶλλον ἢ... Νήοχα πηδάλια, 
οἴδναβ 400 παυΐαμὴ Ουγβ08 Τορὶυ7, ἔχεται, Παγ ΘΒ6 06 ̓ ρδῷ 

Βογυδηΐα". -- 6 ἐφή μίσατο (510) Οοάθχ ; ἀπημέσατο 
ΘΑἸπηᾶ5., ΟαΪ δΟΥΓΘΟΙΟἱ οἰΐαηὶ ἈΠ ηΚθηΐι5. (ἘΡἰδ5[. οΥἱΐ. 
Ι, Ρ. 122) Γἀγοραΐ, 4υπὶ δηΐθᾶ ἐληΐσατο Θοη]Θοἰδδβοί. πὰ 
᾿ΐογα πιαΐαΐα βου ρϑὶ ἐφωρμίσατο. ὈἰβοΥ θη, 40 Ὑϑίθυοβ 
ἐφορμίζειν ἀἰδιησαππΐί οἵ ἐφορμίζεσθαι, ἃ 56] ΟΥΙ 8. ΠΘρ]]- 
σἰζατ. » Ψας. ἨΘΟΚΟΓῸΒ ΡΓῸ ῥοιόδήσας ΠιΔ}1 ῥοιζήσας. 

τς ΟΧΧΧΥΙ͂Ι. ΤΠιϑημᾶ : εἰς Πύῤῥον (8ἰ0) τὸν ἁλιέα χεραυνό- 
ὄλητον γενόμενον. « Ηἰβίογϊα ἀδ ΡΥ ΝΟ Ρἰβοδίου δ, οὐ υ8 
ΠᾶΥΪ8, ἀαυπι 'ρ86. [ὈΪΠΪη6 ΡΘΓΟΙΙΒΒῈ8. οϑβοί, βροηΐ Γὸ- 
ἀΐοηβ, ἀοιηΐηὶ οαδαμι πη αυϊί. » “ας. --- 1 μουνορέτης 
σοά.; νηὶ Οοἄ. οἱ ΡΊαη., φυοᾶ θ6Π6 ΟΟΥΓΟχ886 ΘΟΔΙΙσΟΓῸΠῚ 
ἀοιηοηβίγαγαηΐ Μοίποὶι. Ρ. 214 οἵ Πόῦϑοῖ. Ῥαίθο]. δἴθιη, 
Ι, Ῥ. 261. --- ῶ ἐκ καθέτου ΡΊΔη., 4υοὰ τϑορρὶξ 786. ἴῃ 
ποβίτο δυθϑιρὶο, οἱ ορογίογο υἱἀθαΐαν οἰΐδιι α. ΠΙπᾶοΥ- 
ἴο δὰ ΤΙ 68. 8. Υ. Ρ. 775, Β ; ποὴ (οἰἰσογαηξ ΜοίποΙς. ποαὰθ 
βοῖβ8. Νοθὶβ φυϊάθεῃ Πανὶ 6556 Ῥδοοδίαμη υἱα θέ τ. --- 6 
χαὶ φράσεν Οοά. οἱ Ρ]δῃ., ἀοἰηαθ 116 κοὐχ ἐπ., Ὠΐο δ᾽ οὐχ 
ἐπ. ΑΡρᾶγοί δυσὶ ΠῸΠ Ῥ0586 χαὶ φράσεν ροϑί γογθᾶ ἀγγε- 
λίην μηνύουσα. ΒθοΘρὶ ΘΠ 5ϑἰ δι ΟΟΥ̓ΓΘΟἰΟΠΘηῚ Φ8ΟΟ 511 
ἰη 6]. Ρ. 148 : « Ἐογίαθ86 πΠ60 χαί σοηθυίηιπὶ δϑί, 60 
δέ, 564 5ουϊθοπάσμι : χαὶ φράσαι ᾿Ἀργῴην οὐχ ἐπ. τρ., 
860}1. ὥστε φράσαι, εὲ οαϑιῆι ἐϊυηι οἰοχιιογοίνι". » Ηδυὰ 
ῬΔᾺ]Π1Ὸ πιθὶϊα8 ἴθ 4υδπὶ ααοά ἰπ πάθη βθηΐθηξαπη ρΓῸ- 
Ροβιδνδΐ ἴῃ Αἀᾷοπαῖβ Ρὰ]. Ρ. ᾿χ, κεὶς φράσιν, « ἰ. 6. εἰς 
τὴν τῆς συμφορᾶς ἀπαγγελίαν. » Βοί 8. ΘΟΠ οἰ ΘΡαΐ : χαὶ 
φράσεν, « ᾿Αργῴην οὐκ ἐπόθησα τρόπιν. » Π6 4ἃ ΑΡ0]10- 
εἰμ ΙΥ̓, 581 : 

ἴαχεν ἀνδρομέῃ ἐνοπῇ........ 
αὐδῆεν γλαφυρῆς νηὸς δόρν, τό ῥ᾽ ἀνὰ μέσσην 
στεῖραν ᾿Αθηναίη Δωδωνίζος ἥρμοσε φηγοῦ. 

Μαοΐποκῖο ἸΙοσοπάπμῃηι υἱἀθρθδΐαν χἀγγελίην... ἔφρα σεν, Ἂρ- 
γῴην χοὐχ ἐπ., ΒΥρογθαΐοῃ ριῸ χαὶ Ἄργ. οὐχ ἐπ. τη ΠῚΘ 
ΤΑΙ 6586 ΟὈΒΟΓΎΔῺΒ ἴῃ ΡΟΘΙΪ5. ποῦ Αἰιοἶβ., Ο0}}. Ηὰδὰ- 
Ρίϊο Οὔβϑυνυ. οὑξ. Ρ. 62. 

ὌΛΠΧΧΧΥΠΙ. Τιϑμλτὴᾶ : εἰς γυναῖχα δύο τέχνα ἔχουσαν, 
ὧν τὸ ἕν ἠσθένει, τὸ δ᾽ ἕτερον ἡγιὲς ἦν ̓ τοῦ μὲν οὖν ἀσθε- 
γοῦντος ἐγερθέντος ὁ ὑγιὴς τέθνηχεν εγει...γερμένον. 51. ο- 

ἄδχ ; δι] 586. οοπη] οἰοθαΐ ἀντὶ τοῦ ἐγηγερμένον, 564 γϑοΐα 
οἸηΪϑιζ Βοΐ58., μῦθος δηποίδηϑ : « Εβί ἴῃ ΔΡΟΡΓΔΡΗΪ ΓΔ η6 
ἐγηγερμένου ΒΟΥ ΡΠ 6 ΤΟΡΙΟΠΘ6 ῬΑΥ ΟΙΡΙΪ ἐγερθέντος, ΡΓῸ 
γαυϊοίαίο, ΟΡ ΠΟΥ. » τ 3. « Σέο, δ᾽ι8 αὶ Ὀοπᾶ αἱοθαΐα 
γαϊοίααϊπο: γ. 4 σὲ, Θαγη ἀυΐ ἱπΠ  Π}5 ἐπονδί. --- 6. ΕοΓ- 
[ὰπἃ γοβίγα ἱπορὶπδΐο τηυΐδία ἢ }]} Ἰογὶ ἔδοϊ : ΠΟῚ. ΤΩΪΠ1Ι5 
Θηΐπὶ ργορίογθα οουἔαβ τὶ ορυθηϊξ Ἰυοΐαϑ. » Χ6α. 

ὌΟΧΧΧΙΧ. Γιϑηηᾶ : εἰς Ἀρισταγόραν τινὰ ἐν τῷ Σχαρ- 

φαιεῖ λιμένι ναναγήσαντα. -- ( χυχλάδος Οοά., νἱ(ΐοδΒ6. --- 
2. « Ὀξεῖαι 5 ΐ ἰη80}80 ΤῊΔΙῚ5 ΤΟΗΪΐ, 4186 ΠΟΙ θη ἢ Ἶἶ586 
Υἱἀδηΐαν ἃ ΤᾺΡΙΡῈ5 : ὀξεῖαι Θηΐτη ἰάθπι αιοὰ χοιράδες οἱ 
ἄχραι. 1)»}6 ᾽Οξείαις αἰχὶξ Βίταθο Χ, Ρ. 4δ6, αι οὔτ ἘΘΠΪ- 
ηδάϊθιι8 πᾶσαι λυπραὶ καὶ τρηχεῖαι. --- 38. Τοὔνομ᾽ ἔχουσι, 
ἀθίθυϊου β56η81. : ἰπΠἅΠ|65 ϑαηΐ. 510 Ρ]αΐίο ἀροΐος. Ρ. 38, 
Ο :- ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ὄνομα ἕξετε χαὶ αἰτίαν ὑπὸ τῶν 
βουλομένων τὴν πόλιν λοιδορεῖν, ΡΠ] οΒέΓ. ὙΠ. Ξορὶι. 1, 16 : 
χάχιστος ἀνθρώπων ἔμοιγε φαίνεται, ὧν ἐπὶ χαχίᾳ ὄνομα. 
(Οοηΐ. 6Ρ. 700, 3, οἵ ποῖ.) --- 4. Ρυγέυβϑ Σχάρφης νε] 
Σχαρφείας, ΠΟΟΓΟΥΙ ΟΡΡΙἀΪ ργορα ὙΒΘΙΤΊΟΡΥ]Δ8. --- ὃ 

ΑἈΝΤΗΟΙΠΟΟΙῈ ΡΑΙΠΑΈΙΝΕ 
ἀρῶτο Οοα. Μάᾶγ6 ὈΡΙΖῸΘ 50] 5᾽Π1]6 δὲ : ποη ἰρίονγ Πῶσ 
δυΐ 114 Τορίο τηδν8 ΡΟΓ απ βα] αἴθιηνο αἰουξ, ἐρᾷ ἴοτ τ 
(υηᾶ. ΡΙΟΡΘΓΙ 5 1Π7, 6]. δ, 50 : ἘΠΤΉΣΤΟΥ 

ψεηίοτιμη ἐδ συοαδοιμη06 ρᾶΓδ8 ; μα αἱϊα οαν πα 
Οοηβοπαὶῇ ; ἴα! μογίι8 οἱ 'ρβ6 ἤθη.» 74ο. 

ΌΟΧΙ, ιϑιππᾶ : εἰς Πύρωνα τινὰ οὐκ ἐν τῇ θαλά 
ναναγήσαντα, ἀλλ᾽ ὑπὸ ληστῶν, ἤγουν ( εἴτουν Βοῖ88.} πει- 
ρατῶν, πεφονευμένον. « ΟΔ]]166 γογεϊξ Τγομον. δὰ σαν. ὦ 
{ΠΙ, Ρ. 271. » Β. τ 1. ᾿Ερίφων δύσις, υἱᾶθ 6ρ. δ02, 4, 
οἵ ποῖ. Μύρωνι τηδ]οθαΐ Ηονΐηρδ. --- 2 πουλῆς γαλ. Οοᾷ,, 
ΟΟΥΤ. ΠΟΥ] 118. --- 38 νῆα γὰρ ἁλιπλόη πεπεδημένην Οὐάδκχ ; 
ἀπλοΐῃ πεπεδημένον ΠΟΥ 5, φαοᾶ οφἀοθαίυγ ; θὰ τοῖο 
ΗδΟΚΘΒ ἀπνοΐῃ : « πᾶ ἀϊδογία γα ι τηθη το τη]ἃ- 
οἷα ΠλδΥΪΒ. Ὑθαίου 16 οΥΡΟΥ 8. » Βγμποκί8. ὁχ ἃρο- 
διάρΡ 5 : : 

τόνδε γὰρ ἀπλοίΐῃ πεπεδημένον ἔφθασε νυῦς... 

« 868 νηῦς ποη 80]6ΐ ἀἰδβο ̓ ν] ἰπ νηῦς.  υπροηπάσμπι ναύταις 
ἐσσυμένη, πδυΐδγαμηι βίγοηαδ γοσηξ νι) ΟΡΟ; 86 ΒΓῸ 
ναύταις Τηδ] τ ἔφθασε χώπαις. {ἃ (Δ0 1118. ᾿π (0 Πρ! υτ 
αυοτηοᾶο ἴδοίαμη δὶ} αἱ ρυϑοἀδίονϊα {18 πᾶν 8 δἰξόγδϑηι ἃἢ}- 
ἰονοτίογοξ. Ῥυτσο, «υϊ γὙθ]15. υἱθθαΐαγ, Ὑϑηξ 8. 5:1 πη 5. 
Πᾶν βάτο 0) Ῥοΐογαΐ, ἀυμ ΡΙΓαΐδ τοιηΐβ τη ρο! ]Θθδηΐ ρᾶγ- 
γα πανὶ ρίυτη Βα υ πη. » 9766. Ἐρτγορία οἰπδηαίίο οἱ γόνα... 
αἱ ποῦΐβ υἱάθίαγ, φαδπὶ ἴῃ Ἰδέ 5 οουἕθ Θχργθβδὶ. ---- 4 ἐσ- 
σομένη Οοὰᾶ, --- ὃ ἔχτανεν Οοᾶ., οογοχίξ 9}84 0008. Ουΐ 
τοοίβ ορβοῦγναΐὶ καχορμισίην, φαῦπι ἴῃ. μουέαμη Ῥυ τὸ ΠΟῚ 
Ρογυθηϊββοί, ἀθ ἱπίοι οὶ 114 ἴῃ πηᾶνὶ βίαιίοπθ δοοϊρίθμάπηι 
6880 : « ΠᾶἅΙΩ ὅρμος ἰηΐογάυμη 46 Ζαᾶν δ δίαιοηθ πϑαγρὰ- 
ων, οἵ πᾶνο5. ἀϊουσηΐαν ὁρμεῖν οἰΐδιη Φαστη οχίγα ρουξαμι 
ἰὴ ἃ]ΐο βίδιοπϑ μαροηΐ. » : 

ὈΟΧΙΠ. Πιϑυμηᾶ : ᾿Αντιφίλον " ζήτει τὴν τοῦ ἐπιγράμμα- 
τος ἔννοιαν ὅτι δύσληπτος. ΤᾺΝΠΙ Τοσοηξογο τηᾶπα δἀάίζυχῃ : 
εἰς ὡρολόγειον ἁρμόζει τὸ ἐπίγραμμα. 5610]. ΝΥ δε}. : λόγος 
περὶ τοῦ ὡρολογίον. Τη ΡΙδη. 65ΐ ἄδηλον. ΟἹ ῥγϊηγα γοοᾶ- 
Ῥυϊαμ ἴθιηθγα ΠΠ]δΐαπι οϑὲ τοῖς ἐπιτυμόίοις, 651 δηΐπ ἐπι- 
δειχτικόν. Οοηΐ, ποΐ. δὰ 6ρ. 389. « Αρίέαν ἀδ Πογοϊορῖο 
Δα]υδτῖο. Ρ]πἰὰ8 Η. Ν. ὙΠ, 60, Ροβίχψαδπι ἄδ βοϊαιῖο 
αἰχὶξ : Εἰίαην ἐπὴν ἰαηλθη, πυιδίϊο ἐπ ογία {676 ἢογ 8 
πηι αὐ ρτοχϊηνεηι ἐιιϑίγυνηι. Τιις βεϊρίο Ναδίοα, οοἰ- 
ἰογα Τά αἠϊδ, ΡΥἱηιι5 ἀφια αἰυϊδὶἐ κοΥα5 ἄψιι!6 ποοί ἐιεῆι. 
οἱ ἀϊογιην. τῃ ΑἸ Ποπδοὶ Πογοϊορῖο 86 ἃ: υἱοϊθπέϊα δη- 
συβίο ΟΔηΔ]}1 ΘΧΡΥΘ58118 ΒΟΠ τη οἰθθαΐ, 400 βρη! Πα η- 
ἴυγ ΒοΙῶ. --- 1. Δνωδεχάμοιρον, 4υἱἷὰ ἄϊοῖ ποοίίδαιια 
[οηροτγὰ δριιἃ γδίογοβ ἰη ἀποάθοίιη ρᾶγίοϑ ἀἰβέ θυΐα ογαηΐ. 
- 2 τρισσάχις Ουᾶ. εἰ ΡΊδΔη.: φθεγγόμενος Οοᾶ. 56 ποι 
ΔΡΡραγοί οὔσ τρισσάχις, 16), Βοηαπη οαἰάογις Πογοϊοσίαμ 
ποδί πη, πΠοάαὰθ αἵτιμι ἔ6)) ΘΓ ἰοΐαμη ἀΐθιη, υοὶαΐ 
Τ8Π6., ΤΟΙ ἀΪ6., Ὑθϑροῦᾶ, 8 {67 ΦυΔΥΪ8. Πότ. Θυδγθ 16 - 
βοπάσπι υἱάθίαν" τοσσάχις, 561}. δνοκαιδεχάχις. ΓΘ σα 5[η6 
ΤΏΟΓἃ ΓΘΟΘΡΙ 8.1 ---- 3 ἀνὴρ ΡΊΔη., ΠΊΔ]6. --- 5. θ6 Αἴἤδηξθο 
ΤΘο δηΐοο Ἐδητιοἰ5. ΒΙΌ]. αν. ἔ. ΕΥ̓͂, Ρ. 223 δᾶ. Ηδι]., οἵ 
αυδοάδηι ΠΟΙ 518 ἰὴ Νοΐ. Ροοΐ. Ρ. 192. [᾿Αθηναῖος Θἀ6}08- 
αν. Βοίμ᾽ 8 ̓Αθήναιος, « δοροηΐξα τηυζαΐο 'π ΠοΙηΐπο ΡΓῸ- 
Ρτΐο. »] -- 6. Οἱ οἱ, 4αϊ δϑὲ (θη ρουὶβ ἱπάθχ, ἀρραγϑαΐ οἵ 
[ΘΠΊριι5 πα Ἰοθία γὙ6] πα Ρι18 δα πὶ ΘΙ η θ8.» «66. 

ὈΟΧΠΙΠΙ. Πουημᾶ : εἰς Μενοίτην τὸν Σάμιον ναυηγὸν, υἱὸν 
Διοφάνους (510). --- 1 δειλοιο Οοα., Βαρθυροϑίο ἡ, ὑπᾶ6 
Δήλοιο Ἀρίβκίαβ. οἵ βοαυθηΐθβ. Μίγυιη ἽἙόρου ποι οί υἱς 
Μαεΐποκ. μ. 199. « “Ἑδρου τηυίανὶ (616 ἴῃ Εὔρου. Οἱ 
γαϊοαΐ “Ἑὔρου ἴσ φυϊἄοηη ποθὴ οᾶρῖο. » Μοίδε. Βοϊβιῖαβ. 
Σύρου χαὶ Δήλοιο μέσος, αυοα γ6γῸ Πιΐηἶτηθ δϑ[ ΔΡ 51 Π}}}6 
οἱ γροϊρίθηάιιπι ἄποο. Μοηοΐθβ ἴῃ βϑηλαπι ΡΙΟΡογαθδΐ, 

“ 



μᾶγίσοϊ {Π16. Ουδῃΐα ἰδηΐο ἴπ ἐγα θεῖα Ῥρουῦῖ- 
᾿ 51η6 ἱπηρίοίαϊὁ τηδυὶβ ! --- 2 διαφάνεος, πΠοη διοφ.. 

ἄοχ, ἰοβία Ῥαυϊββθηΐο : δοοϑδξ δυθιηριιγω Ποιηη5 1} 
υοἃ οΧ ΤηᾶΓΠΊΟΓΟ ἔξ! α. ὈΙπάοτί. ἴπ ΤΊ 68. θ6 συϊραία 
᾿οφάνεος Μεΐποῖς. : « Μίγυτη δβδί ἈΡοϊ]οπίἀθη ἴῃ Βος 
τηΐη6 ἀπίθροηυ] ἴτηαπὶ ργοάθοογα τη] υἶβ86 Πυδπ 5611 - 
16 χρύψατο Διοφάνεος. 56ἃ 5ογίρδιξ 116 β'πθ ἀυθῖο Λεω- 

φάνεος. » -- 8. Εἰς ὅσιον δοεϊρίοπάσμ οὔπὶ Μεϊποκῖο αὐ 
τόπι Ρίαπι, Ῥίείαἰ 5 σαιι5α, πθὸ Ἰαπροπάμμ οὕτη τάχος, 

ὅσιον σπεύδοντα πλόου τέλος. -- 4. Νἧ 15 φυϊάοπη ρᾶτοῖξ 
« 4υἱ ραΐτὶ5 τηοῦῦο δὰ {{ϊποτγὶβ εοἰογ ἴθι ἐπβε ρδηίαγ. 
Θ' πο σπέρχεσθαι αἰτὶΕ ῬΠΔΟΠΠ5 Βαργὰ 6Ρ. 157 : χα- 
λεπῷ σπεοχόμενος πολέμῳ. » Ἠεΐη. 

ὈΟΧΙΠΠ. Γιϑυγμᾶ : εἰς παιδίσχην Ὑμνίδα, τὴν παίστριαν 
τὴν Εὐάνδρου. --- 2 οἰναέτιν (οά., οὐττ.. 54] Πλᾶ5.: "ἐνναέτιν 

3 -- 3 ἄλιστ᾽ γεὶ ἄλλιστ᾽ Οοάοχ, ποη 58[15 πὰ 0 

ἀυεία; ἄληστ᾽ εἴ ἀλληστ᾽ οἀὰ. ΡΊδη. 54]π)88. : « Εογίθ 
 ἀλίαστ᾽, 1. 6. ἀμετάτρεπτε. » Οοηΐ. ἐρ. 488 : ᾿ΑΥδὴ ἀλλιτά- 

Ο γεῦτε χαὶ ἄτροπε. ΘΔ, 56. οΟη). ἀπληστ᾽. [πη {πὸ ἐξιεὶς 

ΟΠΙΠ68. « ΒΥ ρϑὶ ἐφίης. » Βοίδς. 580. ἴῃ ποίζ. Τη88. : « Εογί. 

-1 :. 

Ξ 

ξ: 
Σ. 
ς 

Ρίδη.) ἐσσομένην Οοὰ. εἰ ΡΊδη.: σεῖο 5(οριιδπα: ἀδίϊνο8 

Ῥοβυϊξ Βγυποκίαβ. « 6 αυὰ τιυΐαίϊϊοηθ ἀυθιϊαγὶ ποθὴ Ρο- 

ἰοκί. 5οὰ ἱπ υἱείπια σοος σγαυΐι5 υἱζαπι Ἠέογογο υἱάθίαν. 

 Ἑοτί. 5εγῖβ. τῇ πάντως σοί ποτ᾽ ἐφεσπομένῃ, δὶ ἃρ- 

ΟΡαγεΐῖ ἀυδᾶγο, 5.118} ἐφ (ογΐα οπιἶβϑᾶ, ποτ᾽ ἴῃ ποθ᾽ πιὰ- 

ἐαΐαπη 511.» 7.6. ϑαἰπηδβίυϑ : « Εοτίε τὴν πάντως σοί ποτε 

᾿ γεισομένην. » 

ο ΡΟΧΗ͂Υ. Ποπηπιὰ : εἴς τινα γυγαῖχα Κλεαρίστην τὸν 

 ἄδιον υἱὸν ὀδυρομένην καὶ διωλύγιον ἀναχράξασαν [ὥστε] τὴν 
. Τὴ Ρδπ. ἱπβουγι δίζυγ : ἀδέσποτον, οἱ δὲ 

« Οοπίογοπαμσπι δρ. 008. --- 3. Ἔχάνδανε, οομί. 
Ξ 

: 
“Ξ 

᾿ ροίαϊξ, εἶτα, υἕξ Ευϊοϊπιΐαβ. ἴῃ ορίετ. οἶξ., παλίνορσον ἀνα- 
᾿ πνεῦσαι. Οὐπὶ υἱξίπια γοος οοπΐ. ΙΧ, 6ρ. 342 : δρόμος ἐν 
᾿ σταδίῳ ὀξὺς ἐλαυνόμενος πνευματός ἐστι τόνος. --- ὁ ἄχρι χαὶ 

᾿ εἰς ̓ Αἰδεω ΡΊδη.: οοη. δὰ ἐρ. 035, 6. ὕΟἱ ᾿ρβὼ υοθὶβ πηϊηο- 

᾿ς ἀΐοο ἱοο Ἰασία τπογίθπη οοπίγα δι ϊ5..» Ψ7ας. 

᾿ς ΦΟΧΙ͂Ν. Γιοιηπιᾶ : εἰς Φιλόστρατόν τινα πλούσιον χαὶ εὖ- 

τυχῇ ἐπὶ ξένης τελευτήσαντα. Ἀθοΐα ἰηξε! ΠφογῸ υἱἀθηΐυῦ 

 Ρμηηήοκίγαΐαπι Ἀοδδοπΐοσπι, ΟἸεοραΐγ συμφιλοσοφύσαντα 

δὲ Απίοηϊο δοοορ ἰββίιπατη, 4υ} οαπὶ Βαυᾶ ἄυθῖ6 ἀϊΐαγνε- 

᾿ χαηΐ; Ξοἃ γμοβὲ (ωβαγὶβ υἱοίογιατη.,, ΟἿΣ 116 εοπίοτηρίυϊ 

οἵδ, ο᾽05 ἰογτίαπο ταθραηΐ: Υ. ῬΗΠοβίγ. ὙΠ. Θορἢ. 1, 5, 

Ρ]αίΐατοι. ἀπΐἴοη. 68. 80. Νοῦ ρῥγορυῖθ ἐπιτύμδιον 6δΐ ερὶ- 

, 56ὰ ροοίδ Ἶδπὶ ορίθιυβ δχυΐαπι, οαγα δαγδα 86- 

ποῖ (βἷς ΡΙ αἴ.) ὉΓΡθ6 οχοθαθηΐθμι Δ οχαϊξον οἵ ξυμ] πη, 

Ἴ 

Ἷ ποη ἴῃ οοπβρίουο δ ΝΊυπι Ιοου, 56 ἴῃ ἀοϑογία Οβίγαδοϊηα 

δὶ γαϊεἰπαξυτ. -- ἰ πού σοι (οᾶ. --- 3 ἢ ἐπὶ σοᾶ.: ἢ Ρίδη.; 

ἢ δ᾽ ἐπὶ Βγαποκ. εἴ 780. ἴῃ ποβέγο Θχθιηρ]ο. « ΝΟ} }}} οἷ- 

(ἐγαπί ἢ τοὶ ἢ οὰπὶ ἱπξοιτοσδίίοπο. 588 αυϊὰ ᾿πηΐουτοσαίοπῖβ ὦ 

 φριβὴ Οδρῖο ἡ ῬτῸ Θχοἰδιηδῖοπο : ΑΒ : δὰ ΝΠ 8065 

τ ἧπ τὰ δηΐατα συάαῷ !» Β. Θαΐθιβ. τορυρπαΐ 80 

;. ἶρβο. ῥγοϊαΐα οἵ τϑοΐθ ῥΓοδία δχρ ϊοαί!ο ὙΘΓΒῈ8 οχίγθην. 

᾿ς Ν πεῖ ραἰ πίον 
ἀρϑυγάδιη ὙΘΥΒῚ5 
Ῥ οῖϊξον Ἰαθογαΐ ΒοῸ Ι 

᾿ς φοβίξϊοπο Ρεπίδτηθίτὶ ΒΟΧΘΙ ΘΙ ΓΌΤΩ Ργϑοράοπέβ, αυοὰ (υΐ 

βϑαυδπξβ,, φυδπὶ 51Π6 Τηογὰ Θχραϊ!. θὺ- 
ἰνσ μὰ 

ὦν τ τὰ σοᾶοχ, ΡΙαπυάοα θγὶ οπιηθ8 ΒΓΌΠΟΒΪΟ γἱξὶ, δᾶ. Ῥγίποθρβ 

οἱ ΑἸαΐπα ῥυῖοσ, 'π ου)α5 Ἰοοιοπίθιι5 Γαίου αυοὰ 
εογγθοῖοῦ 

σοάϊοὶ δάάϊαϊξ : χεῖσαι ἰον, 

οΥπηἶρι5 ΒΔΕ ῸΓ : 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ὙΠ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
ἴογ Ἠογίησα Ἕ ρου χαὶ Νείλοιο, υἱ οχ ΤὨγδοῖδ ᾿ 

ἀθδ 
χεῖσα: Ιουδαίοις ὧν περίοπτος ὅροις. 

᾿ Οὐοὰ 00 Ὀστραχίνῃ ἴῃ ὙΟΓΒὰ 6 6556 Πεΐαπι ἀγα πο], 
οἱ [οβΕ πο πῖο δὲ [τὰ ΟἹ τ υἱοὶ ΠΟΊΟΙΣ [1586 ᾿η 6] οἴ ΠῚ, 
ΠΘἢ ἐοβίδοθδπῃ ὈΓΠᾶτη. Τηγθηϊθηξ οὐ οὶ αυϊά δοϊοξ Πομηΐ- 
ΒΕ οΒΐατη ἐγαποδίατη. Εογίαββα δγαΐ βϑηΐοπίϊδ : ππῆν αὐ 
Νίϊιηι ἰδὲ οὶ ἐπιημεῖι5 κεῖνο αὐ Νίϊιην δἐαδὶδ (ἴῃ τὴὸ - 
πατηθηΐο οἰπεΐα5) ἐπὶ πέρι... ἀπάοχιαφιο σοπερίσιυι ᾽ 

᾿ τ ὅ, δ. « Ὀβθνεῖοι 5υη Βοιηδηϊ τ 65 ΑἸοχδηδυίδγη ο6- 
᾿ συρδηΐοβ. Ἔν ὀστραχίνῃ, 561}. πυέλῳ, φυοᾶ ἴμπδε ὀχροϑυϊξ 

αἱ ΤΔοορβίυβ, δᾶτη ΟὟ οδθβδιη ΘΟΥΓΙσΘη5 εἰς ΒΔ τηᾶβ. δὰ 50]. Ρ. 848, Β, δὰ Ἰοευτῃ Ρ]ηἶϊ ΧΧΧΥ͂, 46 : 
Οὐ, οἱ ἀοζυαποίος 5656 ηνιϊ ὲ βοί δι 5018 δοπαξ 
γιαϊιογα; ἀϑὶ ν. Ἠδγάυΐη. » ὕας. δε Βοῖδββ. : « Τηΐ6}}1- 
βοπᾶάυπι Ὀσταχίνῃ ἀ6 νίουϊο 5. υοσδίο, οὐ} π8 τη πέῖο ἃρ. 

᾿ Δοβορθυμῃ Β. Τυὰ. ΤΥ, 11, 5 [411 οἰϊαπέυτν ἴῃ ΤΗ65.1: φυοά 

» --- ἦ μοῖραν τὴν πάντως σοὶ ( σοῖό Ρ]Δη.) πόθ᾽ (ποτ᾽ : 

Ἡοπι. 1. Δ, 402. --- 4. ϑρίτἰξυπι ΤΓϑοϊργοσᾶγα ποθὴ ΔΠΡ 8. 

οὶ οὐαπθ5 ἰυϊογαπέ ἱπίθγρο δ ΟΠθηῦ 

ἀἰξξϊοδοη ἴῃ Οοάϊοδ,, ργπιαμτι ἴγᾶπη5- 

ΠῸ νγωῆχὶβ Πϊ τὶς οογγθοίυ μη , ἀεϊπᾶδ Ἰδουπᾶ. --- 4 510. 

ἀπά ἰπ ροβίογογθυβ δά. ᾿ 

τὴ8 ἀοουϊξ τἱγ ἀοοξ. ἴῃ ΠΚΘΗΪ ϑυτηΡ. ἔ. ΠΠ, Ρ. 321. Ὀστρα- 
χίνη [ὉΠ σταθμὸς ἄνυδρος 'π οΥα τη επηὶ ἀδβογὶ Ἐρυ- 
Ῥίυτη ἱπέογ οἵ Τ᾿ υάδρατῃ ; πἷπο ψαφαρὴ ΟΥπᾶρογῷ ἀϊεΐδ. » 
Ἐδάοπι βϑηΐθηξία Ηθοκοῦὶ ἵπ ῬΒΠΟΙοσο δπηὶ 849, Ρ. 485, 
ἴοπιογα δά ἀθηΐβ : « 56ἃ δ γϑγθὶβ ἐπὶ Νείλῳ ν, 3 ἀυθῖο », 
4ύστῃ ἀπθίδ οπηπῖα ἰη υοῦβα 4 βθάθιῃ μαθοδηΐ. 

ὭΟΧΕΥΙ!. ΤΠιϑιτηᾶ : εἰς χόρην ἜὌς,ρατῷ (5316) καλουμένην, 
παρθένον τελευτήσασαν. « Ηος σϑτγτηδῃ 6] 6 α δ ἔγαστηθηΐατη 
6886 υἱάρίατ, αὐ οοπβοῖ βομηοίἀουίη. δὰ δἰμηοηϊα. Ρ. 88.» 
Μείποϊ. Ρ. 99. Αἀάϊξ Βεμποίᾷ. : « Ου]υδηιοαϊ ἤογοθ ΘΧ. 
ΕἸορὶβ δχοογρίϊ δρι σγαιημηδέαπη ΘΟγΓΟ 1 ἰηΐογίοχε! ἀθ} 16 - 
βουπέ ποὸὴ ῥϑιιεὶ. » --- 1 δὴ οἴη. (οἄ., ΞυρρΙου Ρ]Δπ. --- 
4 χυάνεος Οοᾶ. οἔ Ρὶαπ., οοττοχὶξ 918 60605., Ῥγοθαΐαβ ἃ 
Μοϊποκίο, βοβμοίθυνῖπο δἔ παπο Βοἰββοπδάϊο, χυὶ δά Ρᾶ- 
ΟἸφταθγοπη Ρ. 147 βου ρβογαΐ : « Νοη (οἸογηΐξ οὐ οἱ ἀὰ- 
Ρίοχ τότε ορὶ ἐπϑέαπι : μέλας... χνάνεος θάνατος. Ἐ60 οὔτι 
Βγαποκῖο βομξίο, οοττί ροπίθ μι ἔλαν δ᾽ ἐμὸν ὄμμα καλύπτει...» 
χυάνεος θάνατος. Οὐ Ἰοχαϊΐζαγ τηοτὶθαπᾶδ υἱγρὸ 46 ηἰστθ 

᾿ βθογαμι ΟΟΌΪΟΓΌ ΤΙ ἔμ Ὀγῖβ ργῖαβ οορίίατα ἀθθυϊ.» 

ῬΟΧΙΥ͂Π. Τριημηᾶ : εἰς Γοργῶ τινα χόρην τελευτήσασαν. . 

Ιη Ραμ. ἱπβουθιξυγ Σαμίου. « ΜΙδΙ ποη ἀπθίυμπι υἱάθίατ 

φυΐη τοῖο Βγαποκίαβ δὰ ϑἰτηγηΐδο ογπηθη αἀογρὺβ ΤΩΘΙ ΠΟΤ: 

ἀεαϊοαΐαπι τουοοδυθτῖξ Ἰδυᾶαίο Αἴμοπθο ΧΙ, Ρ. 491,0 : 

χαὶ Σιμυίας ἐν τῇ Γοργοῖ φησιν....» Μεΐπεῖ:. Ρ. 101. Ἑδάθιη 

βοηΐοπίία Βοββοπδαϊ : « ϑαπᾶσπι 6886 Ροΐϊι8 5:πηπη185 

πιοπβίγαυϊξ Βγαποκ. » ϑέἐηιοπία ας ἄδτα τηϑ! υἱξ 5 ποίάθυνη. 

Ρ. 87 56. --- 1 δὴ οπι. Οοά., βυρριουϊξ ΡΙδη. Γοργὼ 6ἄ, 

Ργίπο. ΡΙαπαᾶ., οοΐογο Ποργώ. --- 2 ἐφαπτομένα Ἰοσοραίΐυγ: 

ἐφαπτομένη Βοίβ5. οἵ ϑομποίἀουείη. Νὰπη Π6π6 9400}. : 

« Βτγυποῖ. δέϊδτα φίλαν.... ματέρα. Ε΄υϊάθμη, νυϊραίδ 16- 

εἴἴϊοπα ἱπ Ηἰβ υοεῖθαβ βογυδΐδ, βουῖθαπὶ ἐφαπτομένη, υΐ 

Εογρὰβ ἰαπίατῃ, Πογίοθθ, υἱ υἱἀδίαγ, του! γῖβ, σοῦθα ἀο- 

τίς ἀιαϊοςῖ εἰαγαοίογομι σογαπΐ. » --- 3 μοίρῃ ΒοΠποίάουν. 

- ἃ χαδομέναν (οᾶ., ΡοΞ 15 ἡ ΞΌΡΕΙ υἵγοαμθ α; χαδομέναν 

τοὶ χυδομέναν ΡΙΔη.: χαδεμόνα ϑδιπιαβίαβ: ἄλλην οἴ χηδε- 

μόνα 5ομποϊάουν. 

ΘΟΧΙΥ͂ΤΠΙ. Ιραγαᾶ : εἰς ᾿Αριστοχράτην τινὰ μισογύνην 

ἄτεχνον τελευτήσαντα διὰ τὸ μὴ γῆμαι. ΡῬΙδη. ξἰπθ Ταρ. 

ψοτὶ βἰπηΠτῦτη αυοᾶ ἰδία! ΗΘΟΚΟΓαΒ, Θαμαθμ 6856 

Αὐἰβίοογαΐθηη οα 8 ΟΠ ΠΊ ΘΗ ΌΤΩ ΒΘΡΌΪΟΓΔΙΘ ΒΌΡΓᾶ υἱάϊγηιθ 

6Ρ. 440 1ιδοπί αι ποϑίγι οδττηΐηθ ᾿πβουρίαμι, ἴῃ ἄνοιξα 

φαΐάοιι εἰρρὶ ραγίς, υἱ ἴπ ἀύθύβἃ ΠΟβΈΓΙΠΙ [ποτέ Ἰδεΐυτη. 

Δ 2. « Ὀλιγοχρονίης τείεγοπάσπι ΥἹἀε[Γ δ Ὀγενθ ἔδϑιιι-. 

τἰδαπᾶο Ατἰβίοογαίς! δᾶ υἱνοπάθηι 
15. ΞΡ: οἄ [0 

ἔχον μκῃσπο τις Ἁψάμενος χεφαλῆς, υἱ ἴδοογθ βοϊδηΐ τοὺς 

. ἀἰϊξαπΐο5 οἵ ἀδ τὸ δαυδ 50] οἷ. » ΧΨας. 51. ῬΕΓΒΟΒ ἰηγα : 

6Ρ. 730 : ᾿Αριστοτέλης..- δεξιτερᾷ χεφαλὰν ἐπεμάσσετο, 5ἷο 

δηϊμνΐ στ ἐπἀϊμθιη ΠΟΙ ΠΙ8 ἱπάϊοδηβ. Ἠδίπεϊ. Ρ. 124 564» 

ἱ [πὶ δῖα ργογβι8 δῖ: ΗθΟΆογυβ, ου]α8 Ξοπίοπεϊαπι δατηνΐαπὶ 
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8} 'ρ89 δρί συαπηπιᾶ 410, π᾿ 40 ΗΪ}}} 46 ὕχονὸ εἴ ΠΠθοτῖ8, 
τοάδογοί ἱπιργο θ ὈΊ]Θ πη, δὶ ῬῸΓ 86 ογΘα 81}}}8 οϑϑοΐ. « ΜΟΙ -- 
{γι Ατ᾿ βίοογαίδβ ([πΠ4 1) οἀραΐ ΠΠΡότόγαπι (θεϊσιξ ; ἐοηΐ, 
Βαργίαμῃ ΧΟΥ͂, 71 : ἔψαυσεν ὠτὸς ὡς πατὴρ ἀποθνήσχων. 
ΡΙαΐδγοι.. Οοηνῖν. βορΐ. 580. 0. 7 : ἁψάμενος οὗ» αὐτοῦ τῆς 
χεφαλῆς ὁ Σόλων καὶ μειδιάσας εἶπεν. ΝΟῊ ἰρίξαν (}) οὐ] 605 
υἱίδηι ἀορὶξ, 56 'ρ56 φαοᾶ (δοογαΐ ΠΡ 6.15. 5115. ΓΔοϊ θη στη 
τη θαμάτι8 οοΙημηθηᾶδυϊ, τυ] ογ μη. ὑθοὸ Ἰουδαίου 
δηϊπηΐ του τη οἵ ἐπι οἰ ΠΠ δίδει ΡΓιἀθηίί οὐϊο Βα θαΐ.» 
1πὴ0 δ᾽ ὶ ἀἰϊοὶξ Αὐἱβίοογαίθοβ αυδ βοααπηίυγ, -- 4 δάχνει 
ΡΙδη. --- 5 βἷο ΡΊδη.; στυλήσαιτο ΟΟ. « Οὐὰ νόοῦὸ ᾿ἰροιὶ 

ἰπςοΠσαπίαγ, {μἴογα ἀοηιΐι5. Ἐπτὶρ. Πρὶν. Τὰν. δ7 : 

Στῦλοι γὰρ οἴχων εἰσὶ παῖδες ἄρσενες, 

4υθηὶ υϑγβαπι Ἰδυἀ8Ππ8 ΑΥὐἰοτηἀοΓὰ5. Οπΐν, Π. 10, ἴῃ 50- 
ΤΩ ΠἾΪ5 Ρ6 1 ΟΟἸ Τ᾿ Π88 ΠΠθΘΓῸ5 βισηϊοδτὶ ἀοοοῖ. ΟἸγ τη ποδί! ἃ 
ΔΡ. ΞΕ8.}. ν. 906 Αρδῃιθιηποποπὶ γοοὰΐ ὑψηλῆς στέγης 
στῦλον ποδήρη, μονογενὲς τέκνον πατρί. » 7α(6. Τὴ πο ἰδέ- 
σθω Οοά., Υἱ[ΐοβα: χα χὸν δ᾽ ἄστυλος ἰδέσθαι ῬΙᾶη. Π6 56- 
αυθδηΐξίαπι βϑηΐθηία ἀἰβοορίαίαγ. ΜοΙποκίαβ : « Βοηϊοηίία, 
δὶ αυϊά νἱᾶάθο, ἰΐα ργοσθᾶδί πϑοθβϑϑθ οϑὲ : ἀυσθηᾶδ ΧΟΡ 
οἵ σθηυβ ΠΠΡΟΓΟΓα πὶ ργορθηΐθ {Ὀ]οϊθη άπ ; ϑογᾶθέ ἀοπη8 
ΠῸ}}18 ΘΟΙ απ πἾ8 (υ]οἰΐα ; οΘοπίγὰ Ὑδὶ ΒΡ! ΘΠ αἰ αἰ βϑίτηυϑ ΤΌΟῸ8, 
Θἰϊατηϑὶ ᾿ἰσηΐβ Δραπαοί, ΟὈΒΟΌΓΙΒ τηδηδέ, δὶ {ΠΠοποτὰ ὁο- 
οὐίαΐ, ἱ. 6. ηἰδὶ ἰσηΐβ ἴῃ 6ὸ ᾿ποοαΐ, φυοᾶ [Ἀγ Πα οἵ ἀο- 
τηδϑίϊοδο υἱΐω ἱπαϊοίυτη. » Αα 48 ΗἩΘΟΚΘΓΕῈΒ : « Τία ΠΌΪ 5 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΟΙἉ ΡΑΤΑΑΤΙΝΕ 

Ἰοοιθ οδϑί δάνογϑαί γα ραγ Ἰου]α αὖ, απ ΒΘ αΙΘη θ015. 
ὉΡΟΥΪῸ5 ΘΧρ] οοΐαν βϑηθηϊ ἃ ῬΓΘΘΠἶ588 : βογάογο ἀουηαπῦ 
ἸΠθουὶβ οὐραΐδιη. » ΕΓ βίο Υ ῬΊΘΘΟΪΟΒ Ρ. 38 : « 4ργὲϑ 
ἴδ ἰγδίθ ἑαδίοαι αἰνῆς ἡϊαΐϊβοη, δατι8 βου η5, οὐ 5α΄- 
ἑοπὰ ἃ υοἱἷγ' ἴ6 σοη γαδία αἰ ΓΟἹ67 οηἰοιτό αἰ Θ᾿ [αὐοΐ 5 
οοηληιθ α᾽ αὐὐΐατΐ (16 ΘΟἸΟΠ 68. (6 σοη ἐγ αϑδ6 ἐδἰ α᾽ αἰ ει 5 
ἐπαϊψιιθ ΡαῪ 165 ραγίϊοιϊο5 α᾽ ορροδίίϊοη, δ᾽ αὖ, αἱπεὶ 
΄ιι6 Ῥαγ [65 ἢνοίβ λῷστος ἐσχαρεὼν τὉοπανΐ ἀργὸς ΟΟΙΐ6 
"ιαχίηιο δὲ ἰγὶδίοηιθηΐ υὑγαὶα : χαχὸς δ᾽ ἄστυλος ἰδέσθαι 
οἶχος. ». --- 7 πολυχαιέῖ ΠΘΟΚΘΡῸΒ, γοοίϊι8, οὐ ΥἹ, ορ. 
281 ο͵αδάοια Τιοοηϊᾶδο, 1, πυρικαιέος. --- 8 ἐνστῇ Οοᾶ. οἱ 
ΡΊ]δη. « ΙμΟΟ118 δὲ Ἰθυϊίου οουγαρίαβ. ΒΟΥΙΡΒὶ ἂν στῇ, χυυΐ- 
πἰηια τη ϑίϊ0η6, ἀοηθο Τ6] 5 αυἱὰ ρῥτοροβίξατη {Ὁ 6 
ϑοηΐθηΐία. 6586 Υἱάδίμν : ὁ δ᾽ αὖ ἐσχαρεὼν τἀνέρος λῷστος 
ψαίνοιτο ὧν εὐχίων χαὶ ἂν στῇ ἐν πολυχαέϊ ὄγχῳ. ν Βοΐϑ8. 78- 
Θ0605. 1η οϊθοία Ρ. 255 Ργοροβαϊξ σταίη ἐναυγάζων, ἴῃ ποίξ. 
1η858. : « Εοτί. εἴη ὑπαυγάζων », ἰη Αἀά. Ραᾳ]. αἰὲν ὑπανυγ. 
Τοίαπι Ἰοοιμ Μοϊποκὶαβ ᾿ἰΐα οοηϑείαθθαδΐ : 

ὁ δ᾽ αὖ λῷστός γ᾽ ἀνέρος ἐσχαρεὼν 
σύσκιος ὧν φαίνοιτο, χαὶ εἰ πολυχαέϊ ὄγχῳ 

ἐνστῇ, λυγάζων δαλὸν ἐπεσχάριον. 

« Οὐὰβ γϑυθὶ λυγάζω οἴδὶ ΠΌΠΠ τη ΘΧΘΙΉΡΙ τ μά 6ο,, ἰἃ- 
ΤΏΘη υὖ αὐγάζω ἃ αὐγή, ἰΐὰ λυγάζω ἃ λυγὴ ΓΘΟΙ 55, Π16 
[ογτηδίαγ:; οἵ βιιηΐ οοτηροβίία ἐπιλυγάζω οἵ ἐπηλυγάζω. » 

γογαμ) ἰοουβ Θχϑίϊποίαϑ ΠῸ]Π]Οαὰ6 ἴση ϑρ]πθη8 οϑί 
ΒΌΠΗΠΊδΒ ρα ρουἑα 15 οἵ ΤΩ ΟΟΓΟΥ8. ΒΌΤΩΤΩΪ ἱπαϊ! οἰ, 46 4υὰἃ 
ΤῈ ὅδο. τηϑιηογᾶΐ ἨΌΒΟΙ Κὶὶϊ δηποίαϊ οποπὶ δὰ ΤΊΡᾺ]]. 1, 6]. 
1. 6. ΡΙΟΘΟΙ05 οηΐαθαΐ : 

εἰ χίων φέγγοιτο καὶ οὐ πολνκαέϊ ὄγχῳ 
ἐν στενῷ αὐγάζων δαλὸν ἐπεσχάριον. 

ἨΘΟΚΘΙῸ ἀθηΐψιθ υἱάθίαν Αὐβίοογαΐοϑ « ορίατο υἱ Πἰρουὶβ 
8118 οαϑἃ ἔθηι}5 οἱ ἄστυλος ἰδέσθαι, ἱησαπιΐ γογὸ οἱ Προυὶ 
ΥἹΡῚ ἀουη οἰ απ, νἱἀθαΐοῦ Ῥγαα νΕ8 ΠΟΙΆ ηἶ5 ἀοΙη8 ῥΡΓο- 
Ῥίον υἱΐῳ ἀοιηοδίϊοα ἀρ] οἰὰ8 », ἴΐα οοΥτσθηΐ : 

ζωὴν στυλώσαιτο " χαχὸς δ᾽ ἄστυλος ἰδέσθαι 
οἶχος, ἀδουλώτου δ᾽ ἀνέρος ἐσχαρεὼν 

εὐχίων φαίνοιτο χαὶ ἐν πολυχαιέϊ ὄ ὄγκῳ 
ἑστάναι, αὐγάζων δαλὸν ἐπεσχάριον, 

(0}]. ΓΧ, ὁρ. 172, 3, 6 ΥἹ, 6ρ. 171, 6. Ιάδπι ΓΟ 
(ψιὰ8. ποι Υἱάϊπηιι5) φοη]θοίαγᾶβ ἴῃ Οδηβαγα 6]. Μοΐπ. 
ῬΓΟΙαίΑ5 Ρ. 240 πα !οδΐ « ἰη 6] 1Οἰββί ηδ5.», β6ἃ ἱρβίῃβ γαϊὰθ 
γΘΓΘΟΥ αἱ ΓοΠ] οἴαπι ἀισοδηΐ πυμηθΓαΠι. Τῃ ἰοθο ἰδπὶ ἀμΡῖο ᾿ 
Δ] 18 Π βθηΐθη τ ΔΘ ΟΠ Παι16 ἴῃ Ἰδέ ηἶ5. ἰηἀίοαν!, αὖ- ; 
γάζων δαλὸν « ποΥο ἀϊοίπμι, 56ἃ πο πηπδητη. » Ταΐαβ. 
οὑπὶ Ηδοκθτο. ---- 9, ΝΟΥΤῈΠῚ πῃ σοάϊδο ἸοΙηΠηᾶ : ΠΝ οὐνῚ ̓ 
ὁμοίως, οἵ 5[618 ΠΟΥΪ ἰΠ1ΠΠ|. --- 10 ἄνθρωπ᾽ Ουᾶ. οἱ ΡΊΔι.., 
ΟΘΥΤ. ΒΙΌΠΟΚ. [ἢ ἢπο Οοᾶ. ἀλισωφροσύνην, « ἴῃ 40 Ὥνο 
ἅλις ἀφροσύνην Ἰαΐθγθ υἱάθγο ροββὶζ. » Μοΐηθὶ:. ῬΊδη. ἀλι- 
τοφροσύνην, « υοα Ππἰμηΐπ) 6ϑὲ, Φαὰπὶ ΘΥΓΟΥΒ. οἵ οὐἱ-ς 
ΤηΐηἾβ. Τηδηΐο ἃ ἢοο Ἰοοὸ αἰϊοπᾶὰ βἷ:. Ῥοδίδιη 86 
Ριΐο ;: τὴν ἀεσιφροσύνην, ἷ. 6. δηϊπιιηλὶ ΘΟΥ Ϊο6. ἸΘΥΪΌΓΘΙΩ, 
Γρδί γοσΔΌθΪ ἢ ὃχ ἨΟΙΏΘΙῸ ΠΟΙ ββ στὴ. » 1 086, 
806 Ἐπτριἄθη συοααδ Ἰορογαΐ Τιϑοη 85. Αρίδ (αν 7 
μο ΟΥἱα  Μεοίδιη. Χ, 243, ἀ6 Ῥυφιηδιίοῃθ : Ἷ 

Οὔ Γδπβιιϑ νἹ 5 αι ῬΙ αγίπηδ πιθητ 
ἘδπΐποαΣ παίαγα ἀδάϊξ, βἰπθ σοη ασα ΟΩ]6}}3 
Υἱνοθδῖ, 

ὈΟΧΏΙΧ. Τιδμηπιᾶ : εἰς χόρην τινὰ παρθένον τελευτήσασαν. 
« ΘΔ] 6 νον Τάγοθον. δὰ Ομδνὶί. {. ἢ], Ρ. 250. » 8. -- 
2 μαρμαρίναν Ρίδη. --- 3 εἠμονεα ΡΊΔη. « τα ἄπο, 
γοοδί ΡΙ]αἴο Ρ) ερᾶγο Ρ. 2330, Ε. » ας. --- ἃ 
Οοᾶ.; Θεροίποτι φθεγχτὰ ΡΙδη. Μα]6 τὐνχτεσυν Θέρσι " πο- 
τιφθέγχτα. 

Ὁ6ΟΙ,. 1,6 π) πὰ : νανηγοῦ παραίνεσις φεύγειν τὸ πλεῖν ἐν 
θαλάσσῃ. ἴῃ ΡΊ]αη. Φακχέλλου ᾿ἰπβογ ρίαΠ. --- 1 ἐπιδάλλετ᾽ 
σοά.; ἐπιδάλευ νοίογο5 οδαᾷ, ΡΙδη. --- 3 οὐ πᾶς γε] πᾶσ᾽ ΡΟ. 
(05 υδῖη πῶς ἴῃ Οοάΐοα Ἰοροθαΐ Ῥϑυ]85. --- 4. « δθηρο. 
εἰσιδεῖν, φυοα 8:50 ΡοΟπίΓΌΣ ΡΓῸ ὙΟΙΡῸ 5|ΠὩΡ]|166. » "ας. 
Ουἱ οἰΐτα ἐλᾷ. ἰοπίαθμαΐ. 

[π᾿ Οοάϊοο βοααυϊίυν δἰ πη ηϊ 18 ἀἰβ οῃ ἢ, ΒΌΡΥ ἃ οχ  θἰξατ. 
ἢ. 470. 

ΟΠ. Πϑιμηᾶ : εἰς ναναγὸν ὁμοίως ( υἱ 6. 270) ὡς 
νυμον, ἐν τῷ Ἰἰχαρίῳ πελάγει ναναγήσαντα, 1η φΕΠΟίΔΡ ΝΟ 
πυρὶ 80 ΓΙ ρΡ[ΆΠ. --- 1 οὐχοτρηχὺσ σέλι θαῖος Οὐἄαχ ; οὐ 

᾿ ρηχίς σε λίθειος ατγ ϊι8 ἴῃ ἘΡἰϑί. οὐἱέ. ἴῃ Βα 00]. ἢ. 111, 
᾿ (αδῆ ΦΟΠ͵ ΘΟ ΓΆΤη Τϑοθρουιπΐ δ80, ἴῃ ΘΧΘΙΊΡ]Ὸ ποβίιο οἵ 
Βοΐξ5., δἔϊδπι Ηδθοκοτο ἴῃ Οὐμήτη. ργοθαΐαπι, 4υἱ ἀοίηᾶο 
Ὑἰτὶ πουῆθη ἴῃ σελιθαῖο: ἀπ ΟΥΘΠ Δ ΌΓη 6556 ΘΘηδθθαΐ οἱ ἀδπηηδέ 
κεῖνα, ἰπ 400 ἰᾶπὶ ΤΟῸΡΙῸΒ ᾿οβοῦδξ, ααΐρρα δρογδηΐ ΠΠπὸς 
οὗ ἴῃ τηδυὶ ἰδοΐα θη Γ οϑϑᾶ ; δειλὰ ἴῃ ΔΡΟσΤΑΡἢ 5 φαϊθυβᾶδη:; 
λευχὰ ΗδΟΚΟΡΒ. (ροβϑῖ ΦΔοοθβίυγη δὰ Απ8]. ἔ, ὙΠ], Ὁ. 178), 
θοὴ ἰπ]υτία οἴἴατη αὐ] 1οἱ δοουβαίνο ἴῃ ἰπβου ρίοπδ οἵ- 
ἔρηβι15. Βα πο κί 5 οπὶ Τουρίο οὐ Τρηχὶς λιθιαῖος. Οβδηηϊ8 
οὐ τὸ τρηχὺ σέλινον, Μοΐποκίι8 Ρ. 148 οἵ Απαϊθοΐξ. ΑἸδχ. 
Ρ. 164, ΤΕ] Θ0Ε 8 ατωἢαπὶβ,, Οοαϊεῖβ ἀποίαβ ῬΓΘΠΊΘἢ5 ΒΟΥ 1 
οὐχ ὃ τρηχὺς ἔλοαιος, δυ}}}5 ̓ οἰδαβν! δυϊαὶ 5 ἀπιργὰ θυβέγιι- 
οἴαχμα [ποῦ ΘΡΙ ΡΒ σ τη ; « ἔπτη χεῖνα ἰη] γα, ΟΡΙ ΠΟΥ, ἰθη- 
ἰαίατη δϑί. 5: ΠῈΠΠξο χεῖνος δρᾶ Ρίηδαγαχτη δ] 4 οἔϊθ5 16- 
εαἰΐαγ, αἱ Ργέμ. Π, 13,46 40 ρδββίπαι δαπιοπαϊξ ΗΘΙΙΩΔΠΠΙΙ5.» 
Ουἱ οομ θοίαγοθ ρου ργΟ ΑΒ} ποὴ ἴαγοῦθ σϑυθαπὶ χαλύπτεὶϊ, 
« Δ} Οὁ55( ἴδυγα γ6] ΒΘΡΌΪΟΓΟ, ΠΟῚ ΔΡΌΟΓΘ ἱτπητηϊηηΐα 
Ἰηπγτηᾶ Ηθοκουὶ ο ]θοἴϊο 68. ---- 2 λαχοῦσα ἨθΟΚΟΙΙΒ, 60]]. 
6Ρ. 395, 6; 6Ρ. 429, 2, δἴο,, υϑὰ ἔδγ8 οοηϑίδηί, υ 
γαδοῦσα. -- 3 δολιχῆς Οοᾶ, οἱ οἀα.: Δολίχης Μοἰηδκίαβ, 
γοίιιϑ5 ποϊήθη Τοαῦΐ ἰπϑυ]ῶ. Ἡ Δράκανος, 4110] τὸ Δράχανον, 
Ῥγοπιοπίοτγίατη 6 ῃ5ἄδθιη 1η511]8. ---- ᾧ ῥήσει Οοἃ,, Βαρθογροβίίω 
σ 8)ἴοτο. --- ὅ πολυμηδεος ( 51π8 800.) ἣ χεινὴ χθὼν Ο0ἅ., 
φΟΥΓΟΧΟΓᾺηΐ ΚΔ] μη85. οἵ Ἀδίβα,., ΡΙΡΟθδπί! θ0.8 7580. ἴῃ ποβίο -- 
ΘΧΘΉ}Ϊο οἱ Μεοϊποκίο, φαΐ φθῃ δη ίϑτη 5[0 δχρ!!οδί : « Ἐχϑρε- 
εοἴλγθ Ροίογδί ΠΕ ΑσΊ8. 88 ΦΟΠῚΪ δὲ ῬΘΉΘΥΟΙυ ΠΟΒΡΙΟ 
δχοθρίμηιν ἰτὶ 80 ΔηΊ1Ο5 βίγθ οοβηδίϊβ, 81 ρευυθηΐϊβϑβοί αι0 

“- 



ΘΌΓΒΌΤΩ βυστη αἰγίβοθαΐ. Τὰ σϑῦὸ πο δυρηϊξ, ἰΐαψιιδ ἀντὶ 
ξενίης πολυχηδέος ἐςποίδρῃΐυπη οἱ δχβϑέγαχογαηξ ἃτηϊοὶ ἴῃ 

πὶ ἄστο, Ὀδὶ ἰρϑὶ Βαθίἐθαπί. στη 5 ογαϊοπὶβ 
ΟΘΟΙ͂ΟΓ ἴῃ Αηγίεϑ. ορίβεαπιοδίο βυργα 649.» ΗΘΟΚΟΓΙΙΒ τδ} 
πολ ῶς 60}}. οι. Οἀ, Φ, 35. Βοΐξβ. γβοθρὶξ 
Ογῶ ι , ἀντὶ δὲ ἐγὼ χονίης πολυχηδέος, 

τὸ Ἰαογίπαδιϊε οἰπ ΘΓ ἐμ ατιὶβ 600 ἐϑῦγα ἕπὶ σιεηυαϊιηι 
Ο ἀρρεδία δι. --- 6 δίψασιν Οοά. « Βἰφυίάοηι ἰοΐα Π]ὰ τορίο 
Ἕ Ἀ5ρδγὰ ογδΐ εἴ βαχοβᾶ, υὐ υδὶ Τραχῖνος ποπιθη ἀοοδί. » 

τ ΒΟΗ͂Ι. Τιϑιητηᾶ : εἰς ναυηγὸν Τελευταγόρην τὸν Τιμάρεω: 
{ι ὡς Βοΐ55.) υἱόν. --- 1 ἠχήεσσα Ρίαη., φαοα πυ}} 18 

 δαεὶ 6βξ; πᾶπη Οοᾶ. χαχεεσσα, ΡΥΐογ θα. 50} 015 ΒΌΡΟΓρο- 
δἷἴο ἀναχι, « ἰὰ ο5ΐ, αἵ Υνἱάοίαγ, χαναχέεσσα, 4υοᾶ ρῥτορίονῦ 
ῬΓΙΔΤΩ (ογγὶ ποαυϊξ. ὙἹάθίυγ Ἰαίογο δάϊθεξ- 
γυπὶ ἀδοῖν!! τηθηβαγα, αὐ ἂρ. Τυτγίειμη τελέεις οἵ δρ. 
Ατομοοϊναμη ἠχέεις ἱηγοηΐαθ. » Ηδοῖον. Οὐἱ {ἰπηϊαϊα5 
ζογίαββα μτσοθαΐ πῃ Τηθηβαγᾶ ; πᾶπῃ ροδίϑ ΡΓῸ χαναχήεις 

᾿ς ἀϊοοηί χαναχέεις ρτγοάποοτο ῥγγηδτη ᾿ἰοορθαΐ. Τιμάρεως 
γαῖ. οὐᾶ. ΡΊΔη. --- 3 χυμήνασα οοη]. ΗΘΟΚ. ΡΓῸ χειμήνασα, 

᾿ς «υοᾶ ἀδ γοπεϊβ δρίστη, ἀδ πηᾶγὶ πὴ ἰΐθιη ; » χατεπρη- 
νώσαο Ρῖαιι., βεὰ Οοα. κατὰ πρηνώσαο, « υΐ ἀπθιξατί ροδβδὶξ 
8η..πὸὴ μοΐΐια9 χατὰ πρηνώσαο πόντου βογιθοηάυπι 51. 
δὶς 1ιϑομίδβ τῆοχ δρ. 654, 4 : ὦσαν Τιμόλυτον χαθ᾽ ἁλός. 
Ρεΐογοθα βυβρθοία τοὶ ἰογτηᾶ πρηνῶσαι,, ΡΓῸ 40 ἰοτίαββα 
τοροποπάσμη πρηνίξαο. » Μοϊπεῖ. Ῥ. 129. Ουοά ροείᾶ 
βου ρβῖββο υἱάθίυγ, χατὰ πρηνίξαο πόντου. --- 8 χαύγξιν ἰχ- 
θυφόροις Οοᾶ., ποπ χαὶ ἰχθ., φυοᾶ οἀϊξωγ:; τοοίθ μἰαπυᾶθο 
χαύηξιν ἢ ἰχϑυδόροις, Ῥτείοῦ δα. ρυῖηο., φιδ καὶ ἰχθυδόλοις. 
Ἐτυβίτα Ἡροκον. ἰδ᾽ ἰχθ. « Οοηΐ. 6Ρ. 584, 5. » Β. ---α ἐν 
αἷγ. Ἰοεμοραίαγ: οοτγοχὶξ Ἠθοκογιβ, 4] δᾶ εὐρεῖ 5ἰ πη ἃ 
αἰγιαλῶν Θρ᾿ἐμοία ΦΟἸ]οσῖς 1, Ρ. 316. --- 7 δὲ χενεὸν (χενὸν 
ΡΙΔη.) τέκνου χεχλαυμένον Οοά. εἴ ΡΙδη., « 58{15 ἀρίυτη 
βορυϊογὶ οριἐμθέομ, φιυοτηδατηοάυμη ρΡαβϑίτη τύμόος ἀἰοἰΓΓ 

ο΄ πολύχλαυτος. » εἴτι. Βοΐ55. βουυαραΐ χεχλαυμένον, φυοὰ 

᾿ς ρβοδαΐατ. ΗδΙΙηδηπιι8 χεχλαυμένος, « υἱ Υ͂, 6Ρ. 178, 3, 

δεδαχρυμένος. » Ουο πέδο βοπίθηξία οἰοϊξυγ : ραΐον μοβί 

του 5 Ἰδουϊ πηὰ5 οὐαβαβ, δὶ ἀϑρίοῖξ ἱπϑηθπι ἰαπηαϊατω, 

Ρίογαξ ἄθπαο. Ηδοκοῦιβ : « ΜΙΝΪ ἀθ βοῸ σϑῦϑιὰ πο 885 
Ἰϊφαεῖ. Ὑεγδαιη δυΐομι ἀθρῶν οχρ!!οαπάυτη υἱάθίαγ : 4ὰο- 

ἐἰδδουτωσαθ δάβρίοϊξ οοποίδρίαμι, αξ ἰπ 6ρ. 974 -: ὃν... 

ἔχλαυσε μήτηρ μυρία ψεύστην αὐγάζουσα χενὸν τάφον. » 

-- 8Κὶ δἔ ξυρτὰ νυ. 2 Τελεσταγόρην μπᾶ ᾿πάδ ἃ 5ἴ6ρἘ., 

οἵ 5ὶς ἀτοξαβ. 

δ χοῦς κε γος πὸ προ κο, ἐς 

ἀπὰς ἀν. ἀπο Ον ΝΝ 

ΝΟ ΨΦ0ΨΎΥ Ὁ πὸ 

ΘΟΠΠΙ. Γιὰ : εἰς ναυηγὸν ᾿Επιηρείδην, υἱὸν Τιμάν- 

ὅρου. Ἀπέϊχασπη Ἰδτητηδ,, ΘΧ ἶρ50 τη ᾿πυτηθηΐο 3ΘΡΌ]ΟΓΑΙΪ ἀδ- 

γἰναΐωτω. --- 2 υἱάσι (οᾶ. Ο'ο ἰδιηρογα ΤηᾶΓΘ ἱπργΪ ΠῚ 8 

τοπιροβέποβαμη. --- 3 αὐτηοῖ (510) σὺν Ουᾶ.: αὐτή οἱ σὺν 6ἀ. 

Ῥτῖπο. ΡΊδη., οοίθγθ ἴδε αὐτῇ οἱ. Ἀθδοΐα πη ΒΟΓΙΊΟΠΘΠ, ΓΘ- 

51 Μεΐπδι. Ρ. 148. 

ῬΟΙΙ͂Υ͂. Γιϑτητηᾶ : εἰς Τιμόλυτον τινὰ ὑπὸ Κρητῶν λῃστῶν 
σὺν τῇ ἰδίᾳ νηὶ διαφθαρέντα. --- 2 « Ἠ8 Οτοΐεπβίατα Ρογἢ 8 
οοηΐ. δᾶ ΧΙ, 6ρ. 371.» Β. --- ἀ «ρηταιεῖς Οοᾶθχ ἰοπίϊθαϑ 

᾿ς βαϊπιακῖο οἱ Ῥδυϊββοηῖο: χρηταίης ΡΙᾶπ. [πη πα Οοάθχ 

᾿ς χῃαῖο χαθ᾽ ἄϊδου, φυοᾶ τοοῖθ οηθπάδίυτη ἃ ΡΙΔηθᾶ6. --- 

᾿ς 5. ΒΟ οΟΪ. ἴῃ τπᾶγρ. Οοαϊοὶβ : λάροι τοὺς ναναγοὺς χλαίουσι. 

Ἑδάριι βοπίθπεϊα θρ. 652, 8 866. --- 6. Ὕπο ῥγὸ ὕπεστι. 

ὉΟΙ,Υ. ΤιΘμητηᾶ : εἰς Ἄλχανδρον Καλλιτέλους. --- 2 πλουσία 
σοὰ.., τοεΐ ΡΊδι. --- 3 οἵ με θανόντα (οά. εἴ ΡΊΔη. ---ἀ γνὼ 
σονθ᾽ ἁλχανδρωι (510) τοῦθ᾽ ὅτι Οοἄ.:; γνώσοντ᾽ Ἄλχανδρος 

(ροβὲ ϑίθριι. ᾿Αλχάνδρῳ) τοῦθ᾽ ὅτ: ΡΙᾶη. 1π αμθὰβ. τηα!ία 
ταπίαταπέ εὐϊ οὶ ; δχριίοατε Ξία εξ ῬΆΞΒΟΥΒ δογιρία Γηΐβ6. 
Ρ. 220, πέ δχ γνώσονται 6] ἸοἰδμΠἀαΓα 51} γιγνωσχόντων, ὅτι 

τοῦτο (Ξεραϊοτπη «αοᾶ νἱάοηΐ) ἐστὶν ᾿Αλκάνδρῳ. ὙΘΓΆΙΩ 

ἈΝΤΒΟΙΟΘΙΑ 1. 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ὙΠ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

.ἴανογδξ, 06 Θρ᾽ σγδιηγηὰ [ἃ φοηϑβεϊ 68 : 
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ὑ8 08 Υἱαϊξέ Ἠδοκθγιιβ ἴῃ ΡΠ ΟΙΟσο ἃ. (849, Ρ. 485, οἴ ἢδης 
βδηΐειεϊδτη : Ομὐά ἢος ἤῖθα το ογ αἰγιηι πι6 πιογίμιηι 
οοφποβοαπέ ΠΘΟΉΘ ἢ ΟἸ᾿πὶ οογγίσεθαξ οἱ μάθον ὄντα, φιιὲ 
η16 Υἱνύτη πουθγσηΐ, ἴῃ δδηδϑιηαιὸ οομἠθοΐιγαγῃ ἱποίαϊξ 
οἔϊαπι ΡΊΘΘΟΪΟΒ Ρ. 39. Θυδὸ σγόϑοα τοί Πηχουῖξ, πο 
δρραγοῖ. Βοἰϊββοηδάϊιῃβ φυοααθ, υὐ Ηδοκογιβ, 46 εἰ οορίίά- 

Ἄρχεϊ μοι γαΐζης μιχρῇ χόνι (ἡ δὲ περισσὴ 
ἄλλον ἐπιθλίδοι πλούσια χεχλιμένον 

στήλη. τὸ σχληρὸν νεχρῶν βάρος) εἴ γε θανόντος 
γνώσοντ᾽ ᾿Αλχάνδρου τοῦθ᾽ ὅτι Καλλιτέλευς. 

« Ππηϊηπξανϊ, υὐ ροββοί ἱπέο! ]}σὶ, ἑδχέατη οογγαρίυπι δ 
ΤῊ ΠΤ ἔογβαη. ϑυπίαχβ δου : ἄρχεῖ μοι γαΐζης μιχρῇ κχόνι 
εἴ γε (οἱ παρτόντες) γνώσονται ὅτι τοῦτο (τὸ μνῆμά ἐστιν). 
Ἀλχάνδρου Καλλιτέλους θανόντος. » 

ὮΟΙ,ΥΊΙ. ΤιΘμητηᾶ : εἰς Ἀλχιμένην μαγητήν. «ΝΟ ΤΉ1165, 56ἃ 
ΟἸϊέοτν [αἶπβο νυἱἀθίαγ.» Β. Ουσᾶ ῥ᾽] υτῖθ5 Θχροβυῖϊξ Βγαποκ. 
-π- 1. « Ὀλιγήριον, δαἀ]οοξίνυτη, ἰὰ ε5ὲ σῆμα ὀλίγον ἠρίον 
ἔχον. » Μοϊπεί:. ἡ. 132. ---- 8 εἰ ογηΐββυτη ἴῃ Οοᾶ., ΒαρρΙ ουέ 
ΡΊδη.: χέχρυπτ᾽ ὑπ’ Οοᾶ. 51. ΑγΟΒἰ πο 8 ΒΘΡΌΪΟΓΌΤΩ 
δορέμηι ππαΐηιιθ οἱ υϑείϊζιηι υοργίδι5 δὲ απηιοίῖς οταΐ 
δηΐθ Οἰσογοηὶβ δανοηΐαμη, Τυβο. Υ, 23. Ὀξείης, ΥἹΓΡΙΙ. : 
βρίηιὶς βιιγοὶέ ραϊδιγιις αοσιιίῖ5., ἘΠῚ. Υ, 39. --- 4 ἦν ποτ᾽ 
Οοᾶ.: ἦν ποτ᾽ ΡΙδη., οἔ δρυὰ ἀτοΐίϊυτῃ ; βϑααϊγ δήϊος 
Ἂ)χ., συοᾷ Θοὐτόγοη Ῥϑρογῖξ δ]οβξδαίουϊβ ἴπη Ἰθτητηδίο : 
αἷ: ποτ᾽ ἐγὼ δέϊος Βγπποκία 5: ἦ ποτ᾽ 7Δ000}8. δὰ βάτου τα- 
ἴοΓΘΒ : 564 σϑγυγη υἱᾶϊξ Μοιποκίαβ, ἥν ποτ᾽ ἐγὼ δήϊον, ἃ 
γ ΓθῸ δηΐω ΡῬΓῸ δυηϊόω, ἀ6 4υο ν. ἀϊεία δὰ ΥἹ, 6ρ. 122, 3. 

ΤΕῚ,ΥΙ. Τιϑιητηᾶ : εἰς Κλειταγόρην οὕτινος (Κλειταγόρου 
τινὸς τοοΐθ 54] π|85.} τάφον παρά τινα ἀχρώρειαν χείμενον, 
ἐν ᾧ ποιμένες μετὰ προδάτων διατρίδουσι. Νομίζω δὲ ὅτι ἐν 
Ἐφέσῳ χεῖται ταῦτα. « ῬαΑΒΙΟΓ ἴπ Τηοπΐθ 5ΘρΡΌΪ 8 8]1105 
Ραβίογοβ τοσαΐ, αὐ ἰρϑὶ ἱπίογίαβ ἰδοίδπέ, {8165 ἀθβουθιξ 
Ποηρι51, 31,32. Οοηΐ. 6Ρ. ὅ5. ».ᾳ6ς. --- 2 χεὐηροὺς Οοᾶ., 
οοττγοχὶξ ϑαϊγηδβ., τα οβὲ ἀρ. ϑορἤοοὶθπι οἰὸς εὐείρου πόχον, 
Τταοῖ. 678: κεὐμάλους γ6] χκεὐμάλλους ΡΙΔη.: εὐδοτέοντες, 
ρῬαδεοηίες, Μοῖποκ. Ρ. 135: 568 Ἠθοκογαβ ὙΘΓΒΟΓΌΤΩ ἐγᾶ- 
Ἰδεξίοποπι βίαίπθπᾶδηι 6586 οθηβθί, φυδγη Ὅς « ΤΗΪ ΓΙ 
υἱοὶ ροθίδπι σουρὰ ἰΐα ἔπγθαγα τη] αἴ556 4ι8Π| 510 ἀἴϑρο- 
ΠΟΙ : 

Ποιμένες οἱ ταύτην ὄρεος ῥάχιν ἐμόατέοντες 
αἶγας χεὐείρους οἰοπολεῖτ᾽ ὄϊας. 

ΑΡαυπάδηξία {ι8}15 ἐπ υογθ 15 οἰοπολεῖν ὄτας, ἴγοα 6 5β᾽ πηᾶ 
δβξ. » ὕδαπι ραβοθηαὶ ποῖϊο ἴῃ σϑῦθο, πἴ 68ξ ἴῃ βιιθβίδη- 
ἔνο, πυ!Ποάστη δχθιηρίο Ῥγοραΐα. ᾿Εμδατέοντες ῬΕΓΡΕΟΓΆΓΩ 
δοσορίαυπι ἃ ἀτοίϊο. --- 3 χλειταγόρη Οὐά. --- 4 τίνυτε σοά., 

ΒΙΡΟΓΡΟβΙίο οι. --- ὅ. ᾿ἀξέστοιο 4υ}γ]5 51π6 οἴδηβίομθ ᾿οσῖξ : 

ἴῃ Ιαρίᾷθ σνϑὶ γὰρ Ῥγορίπαυ δϑϑίἀθηβ αὐ οαπᾶΐ Ῥδϑβίουγ 
ἰηνδΐυτ. 56 Ηδοκοῦαβ ἐπρεμῖο,, τὴοχ Θογοηδηᾷο, ἰη51- 
ἀοπέοπη Πηρὶέ : « ΒΟΥ θα πάτπη ἐπ᾽ εὐξέστοιο 5ῖνε ἐπὶ ξεστοῖο... 
πέτρου. 1815. Θηΐπη ΘΘΡΌΪΟΓΔΙ8, ἴπ 400 ΠΟΟ ΟΡ ΥδΠπιᾶ 
ἰηβουϊρίαπι Ἰεσοθαΐαγ, μαα ἀπθίο ξεστὸς ἔα]. »" --- ὁ βο- 
σχομένοις σοᾶ., αἰΐογατηῃ Ρ]Δη. --- 7 ἀμέρξας 508 |1σθΓ, φα ἐπὰ 

βοαυπέαγ Βγαποκ., ΠΟΡΘΟΚ. ΤΘΟΝΠΟΙΪ. Ρ. 54 εἴ Ηβεκ. -- 

8. « Χωρίτης δἔϊαπι Υ͂. Ο. 564 ἰογία χωρίτῃ βογθεπάσμι. » 

καίϊηιας. --- 9 εὐάρνοισ Οοα. Καταχραίνοιτο (γ ΓΒ πὶ Δ}10] 

φοη6 } ἰδοΐατη ροϊιιοη αἱ 5658) Θουγαρίπην 6586. οθηβοῖ 

Ηδβοκ. : « φαοᾶ ρῥτγοθάθῖ6 υἱάοτὶ ροβϑὶξ χαταῤῥαίνοιτο, 14 

ργορίογ δϑάϊξαμηι ὑγραίνων Βαθοΐ φιοὰ ἀϊδρ!!οθδΐ. » Μεάϊω 

εοτίο ἕοσταῳ ἴῃ Πὶβ Ροϑίϊβ ΠΙΡΟΓΙΟΥΓ δϑί ὑϑ88, ΠθῸ Ρᾶ8- 

εἶν οἀρίοπάστμῃ οαπὶ Οτοίίο. 5680]. ἰῃ ΟΟάϊΙοΘ : ἀπαρχὰς 
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ἐχ τοῦ γάλαχτος οἱ ποιμένε: προσέφερον. --- 10 οἷος οἵ ἀνα- 
σχώμενος Οοάοχ. ἨΘΟΚΘΡΙΒ. « ΘΟΠ ΘΟ ΙΓ ΟΟΥα5.» τ ρΡΟηΪ 
μαζὸν ἐπισχόμενος, ΤῊ} 118 ΘΧΘΙῚΡΙ 8. σΟηβίδηξθι τιβι τη 
ΡΓΟΡὰη8, ἀθ ηιαΐγϑιι8 αὐϊάθηη αι ὉΡοτὰ ργθοηΐ: δὲ 
Τὰ Π. 1] Δ ΔΒΡΘΓΒΌΤΕΙΒ ραδίου ΡΔΡ᾿ δ ἀνέχεται, οἰουαί, 
ἀαοα ΡΟΥ ἰοοιπ ᾿ΙΆΘΟΓΘ υἱάθδβ [ὉΠ πὰ8. Πηυ]σοηΐθβ, δὶ 
ΔΡΡΓΟΡΙαυδηΐ ἰηαηΐο5 δ ΐ (ΤΉ ΓΘ 5. ---- 11 χρηπίδ᾽ Οοᾶ,, 
ΡΊδη., ΘΟΥ, Β6}". -- 12. 546. οοηΐουε Ἠογδΐ σαττηθὴ ἴῃ 
ΑἸΟἨ γίδιη, Υ. 35 5644. -- Ηυΐϊὸ ορίσγδιηληδίὶ ἰπ Οοάΐοα δᾶ- 
μωροῦ ρυϊπλυτη ἰδίῃ 56 η 18. Θρ. 

ΘΟΙΎΥ͂ΠΙΠΙ. Το πηπιᾶ : εἰς Εὐρυμέδοντος τάφον ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, 
ὃς υἱὸν ὁμώνυμον λείπων ἔτυχε τοῦ αὐτοῦ τάφου. « Οὐ 
Ῥοϑίγοιηδ υϑῦθὰ δὰ ϑ6 46 5 ΘΡΙ σΥ δι μηὰ ῬΟΥΠπθηξ ; ἃς 5ὶ 
γοΓ ἀἰοία δι, γϑυβὰ ΒΘΟΌ 60 (ΘΡ. 659) ΡΓῸ ἔτυχες Ιοσθ- 
θαίιν ἔτυχεν. 510 ΡοΙηΐδία ἔλαχεν οἱ ἔλαχες ὁΡ. 668; 
ἐξεῦρεν οἱ ἐξεῦρες 6Ρ. 685. Εἴ 5ῖ0 δωρία8.» Β. 1ὴ Οοάϊοο υἱ 
ΡῬΓΪπλα τ Πα} 8 6Ρ. αἰβίϊομοη ργφοθάθηϊ δαιωϑὶξ, βὶς 8]- 
θυ πὶ Οὐ ΒΘ4Ό ΘΗ ΘΡ. τᾶ }6 οορα]δίαχη 658. Ηοο δα οίογ πὴ 
Ἰοιημηδί 5. ἴῃ ουτοσθηὶ ἱπαπιχὶξ. [ἢ ἀρρομπάϊοο ΡΊδη. τϑοίρ 
αἰβιϊησαπηΐαν. δαπέ οηΐπι ἀἰγθυβα δρὶργδιηπηαΐα,, 4 πδμην 5 
οἰάθηη οἶρρο ἰπβουϊρία. 7ας. Οσοηῖ, Ηφοκογ. 1, Ρ. 101. Μεὶ- 
Π6Κ. Ρ. 183 : « ΒοΙφαὶ Πο ἱπίον ΤΗθοον δα, Φυδιηαδηο 
ΤΘΟΙ 5 Τογία886 Τ,ϑοηϊᾷθ ἐγ διὰ 8. » -ῖ 1 νέμοις (ὉΔ., σοΥΥ, 
Βίθρ!ιαπι5. Ἢ ῥγῸ ἢ εἰ. -- 2 ἔχεις ΤὨΘΟΟΥΕΙ Πἰθτὶ. 

ὈΟᾺΙΧ, Υἱάθ δὰ θρ. ργϑοθάθηβ, Αρ. δίθριι., Βγαπομίαγη 
οἱ ἰὴ Τηροουϊίο, 6Ρ. ἀυθίυμη 19 δὰ, ΑἸ γοη5., ἀονίοα αἰα- 
Ἰοοΐο ὀοποθρίυτῃ. --- 1 ἡλικίη Οοά, --- 3 σοί μεν Οοὰ.: μετ᾽ 
ἀνδράσι ϑίθρ!!. --- 4 5ἷ.0 Οοά. 

ΌΟΙΧ. Τιοιηγηᾶἃ : εἰς "ορθωνα τὸν Συραχόσιον ὑπὸ μέθης 
ἐν δυσχειμέρῳ νυχτὶ τεθνηχότα. πη Ρ]δηπάδο ἀρροπάϊοθ 
Τῆοοογίο ἰυϊθαΐαιη,, Γουΐα956 ΟΡ Συραχόσιον. « ὙΙάδ Τηρᾶ 
δὰ ΤΊδοοΥν. ορίον. 8 οαϊξ. 560.» 8. Εβί οἵ ἴῃ συϑοθι θη 5 
οοἀά. ΨΠΘΟΟΥΐ, Φαογατὰ γαγοίαίθπι ΒΡῈ 5 ἃΡ. ΑὮΓΘΗΒ. 
Ρ. 172. --- 2 ἴῃς Βοἰββοηδαϊιβ οὰπὴ ΒΟ οἴθνο οἱ δᾶ, 7αηΐ., 
οἵ ριοθαΐ Μοίποκ. Ρ. ἀϑ: ῃᾶπὶ ἐφετμιὴ ο8[, ποη εὐχή. Τι6ρ6- 
θαΐῃνγ ἴοις. 1π ΟγοίΔη8 Βρῃ δ] πὰ 6886 υἱάδίυν ῥγὸ : 
«ΝΟ φιο ποοίρ. » --- 3. « Πολλῆς πο μα Ϊ0 {ὉΥΤῚ ΡΟ558. » 
Μοῖν. ν. 130. 2 8400}}5. αἩιρ δε ηϊαὴι ᾿ἰη ογργοίαί 5, ἴῃ 
Αἀά, Ῥγοραθαΐ πότνης, ἃ Βοίβκῖο ργοροβίαμη ; 8] Οὐ ὍΤΩ 
οοηδίαβ ἱπαϊρηὶϊ αυΐ τοίδυδηΐαν, Βοῖββ. ἀο!ου  ααοὰ ἴῃ 
τηθηΐθιι γοπουαΐ ἀντὶ δ᾽ ἐπόλδου. ᾿ 

ΒΟΙΠΧΙ. Τϑιηπᾶ : εἰς Εὐσθένην τὸν φυσιογνώμωνα (510) 
χαὶ σοφιστήν. ΗΠοΟ ΄αυοαια ΤἸἈ δοοΥ ὁ ̓ῃβουρέμτη ἰπ ἀρρδη- 
ἀἴοθ ΡΙδη θῶ. « Ὑἱάδ τηθὰ δὰ Τἤθοον. ορίρι. 11.» 8. -- 
3. « Ἀπ᾿ ὀγθαλμοῦ, Ὁπαπὴ ἃγίϊβ ἑοηΐθιη ροθία ἰηάϊοδί, τὸ- 
ἸἸ 18. ΟΠ 5815. : δ Πὶ ΘΧ ΟΠΔΠἾ 15 ΘΟΓΡΟΓΒ. ΡΠ Ππ15. 11 6 
Βιομἰ 5 μδίαγα οἱ ἰη0}6 βίαϊπθθδηΐ: υἱὰθ Αὐἰβίοϊ. ἴῃ Αηδἃ- 
ἸγΈο5. ῬΥΪΟΓ. Π|, 28.» ψας. --- 8 ἔθαψεν Οοᾶ., ϑυρεογροβίίο 
α. --- ἀ χυμνοθέτας αὐτοῖς δαιμονίοις φ. Οοᾶρχ. ΝΟΠΠΟΠ 
ΟἸΐμ χὐμνοθέτῃης, φυρᾶ 50 ΘΧρ!οαραΐ Ηοϊηβίυβ : « ΕΠ ΆΤΩ 
᾿ρ815 ροθίϊβ 101 ποΐιι8 ϑγαΐ οἵ δοοθρίιβ, ἃ ψαυΐθιιβ ροϑίθαᾶ 
δρ οθάϊαση τηθγαϊῇ.» 1η σοί. δα. ΤμοοοΡἑ δαιμονίως. 
ΒΡαΒοΚΙ 5 χὐμνοθέτης αὐτοῖς δαιμονίως φίλος ἣν, ΡΟΒἐΓΟΠΊΌΠΙ 
οἰϊαπη ἴῃ ΠΟΥ 115 Πρ νῖ5. ΤΉΘΟΟΥ , φαΐ ΡγῸ δαιμ. ΠαΡοπέ 
ἀλίμων ὡς, ΘΥΓΟΓΟ ΘΧ ππΠο Δ] 5 οτΐο. ΒοΙ55. βου θοθαΐ : 

χὑὐμνοθέτῃης αὐτὸς δαιμονίως φίλος ὧν..., 

ῬΟΥΙΪΒ86. αἰβέϊομο ἢ 5101 υἱάουϊ βρη ἢ οδηβ ραποί 58, 51 τϑοῖθ 
ἰῃ!6}} 15. Μοϊποκῖο Ρ. 136 χὐμνοθέτης οογγυρίαηι νἱάθθὰ- 
ἴὰΓ. ἨΘΟΚΘΙῚ5. ἰρβῦπι ἰηβου ρ οπἰ5. ροδίδιῃ 1,Θοηάδπι ἰπ- 
[0 }}Πρ 1, « αὶ ΕυΒ[ΠΘηΐ8 βοάδ) τὰ Ἀγ Πὰν 15 οναΐ δὲ ἀγοΐουβ 
ἰρϑὶ Ἐπβιιθηὶ. Νάτη Ῥγωβίαγα υἱάθίαν αὐτῷ, οοἸ]αΐο Ηδτο- 

ἈΝΤΠΟΙΘΟΙ ΡΑΤΙΑΤΙΝᾺ 

ἀοίο ΥἹΙ, 298 : τὸ δὲ τοῦ μάντιος Μεγιστίεω Σιμωνίδης ὃ 
Λεωπρέπεός ἐστι χατὰ ξεινίην ὁ ἐπιγράψας. » Ομ ΑΒγΘη5Ι0 
γεοθρὶ ΒΟΙΒΚΪ οοη]θοίγαμη ἐν τοῖς μὸῸ αὐτοῖς, ἐνδα {15 
ἀποίθυβ Ργείου |1ἃ5 ῬγΟΧἰ ΠΊΔΠ}, --- ὅ πάντων ὧν ἐπέοιχεν 
ἔχει τεθνεὼς Οοἄ., φιοά δρτορία οογγοχὶξ ΑΒγΘηβίτι5, ἔχειν 
Βεῖρσβίιθ, Πιοροθαΐαν οχ Αὐγδί! οοηϊδοίαγα πάντων ὧν 

., ἐπέοιχε τύχεν᾽ τεθνεὼς ὁ σοφ.... εἶχ᾽ ἄρα κηδ., Πδο ἀϊπίϊη- 
οἴϊοπθ, φυᾶπι οϊδπι ἰῃ Ὁ] ΕΪ πιὰθ τηδη 118 ΘΧΘΙηρὶο ἑοποῖ 9- 
ΘΟ 5.8, Ρυΐονα πη οὐπὶ ΨΥ αγίοηο 50 θθη5 πάντ᾽ ὧν 
ὧν ἐπέοιχεν ἔχει, αἴχιο ἰΐα Βοἰβδοπδαϊαβ φυοχαθ, 868 ἀϊδ5- 
{ἰπριθ}5 ροβί σοφιστής. ΗΘΟΝΟΓῸΒ : 

πάντων δ᾽ ὧν ἐπέοιχ᾽ εὖ ἔχει τεθνεὼς ὁ σοφιστής, 

ἀποὰ 5ι πη} θιι8. ΔΠ]ΙΟγ τ Ροοίδγαμη Ἰοοῖβ θ6πα ἐπρέιιν, 56- 
φαθηίίαπη εἶχ᾽ ἄρα ᾿ΓΟΥΒΙ1Β ΠΟΡῚ 6 Π8, αδν Π}18 πθο δ᾽ οσδηΐον 
"66. ἈΡίδ 50] οἰ απέαν. ---- 6. « Ἄχιχυς, απο Ρ]ο απ 6 
“ον ϊθηι βρη ἰοαΐ, που Ἰοοο ἀ6 Πουηΐπθ ορίθα8 ἀοϑί αἴο’ 
δοοῖρὶ ἀθρθθί. Μοιηογαΐα ἀΐρηαπι υἱάθθαίαν ρμοοίω, Ἐὸπ- 
ΒΒ ΠΘΠ ῬΘΓΕΘΡΙΠπιιπ οἵ ΟΡΙθῸ5. ΠῸ}}}5 Πα 586 ἃτηΐοο5 4αΐ 
ΘῈΠῚ ΠΟῚ 866 118 ἃ ΠΟΟΘβΒΔΡ τὴ ΘΟἸΥ ηΐ ; ἰδηΐα οἷαβ νἱνίαβ, 
ΕἸορδηΐθπὶ ἰδιηθη Ἠδίηβὶϊ γ6ὶ Ηποεϊ σοπἰθοί τ ἄοιχος 
ῬΙΟΡᾶγιηΐ ὙΔ᾽οκθηδυίαβ, ΒΡαποκίαβ. οἱ δἰϊὶ, ἱπίου πο 5 
ΤΟῸΡΙυ5. : « Ὀϊεῖξ βορϊβίαπι, οἰβὶ ποῦ πχοόύθιη Παροραΐ 
Ὧ66 ΠΠΡΘΙῸΒ δαξ ργορίπααοβ, μι υἾἶ556 ἔδτηθη ααὶ Θχβοαϊαβ. 
5185 ΘΌΤΑΥΘηΐ. » ο. 51. οἰΐδτη Ἡθυτηδηπιβ δὲ Ηθοῖον. : 
« νἱἀδίαν δηΐπὶ ὀχ {αἰββὸ Ἐπ Π 665.» ΤΘΙΊΘΓΟ δἱ χυϊᾷ 
σοΥσαηΐαν [8}1ἃ : Πδ ΠῚ ΤηΔη [βίο τοβρίοἰαν δ Οὐὗγβ8. 1, 
515, Ογοϊορίβ ὁχ δηξψαο νδίοἰηῖο ψαδγοῖαθ ἀο ὉΠῖχο, χαΐ 
"ἢ μέγας χαὶ χαλὸς, 568 ἐὼν ὀλίγος τε χαὶ οὐτιδανὸς χαὶ 
ἄγχικχος ΡΟ Δ νὴ ἰρϑατη. Αὐοοτητηοᾶαίο ἀϊοίιπι δὰ Επ- 
Β(ΠΘηἶ8. ῬΘΙΒΟΠΔ ΠῚ, αΓ ῬΓΟΡΔΌΙΠ6 οδέ, ρδυϑι οχοϊρίοθαηξ 
508165 απ Υἶγὸ γϑυβαίὶ  Ποαΐθ οὐ οὶ θα οὶ Πα πῇ. 

ὈΟΤΧΊΙ. ᾿ϑυημηᾶ : εἰς παῖδα Περιστέραν καλουμένην ἑπτέ- 
τὴν (- τιν) τελευτήσασαν’ τὸ δὲ περιστερᾶς (δ. Ῥαι1155.: 
περιστέρα ΔΡΟΡΓ. 58]π).: Περιστερὶς ΒοΙ55.) τῆς μητρός ἐστιν 
ὄνομα. « Τοοογίίο {τ} ΒΟ οἸ αϑίθβ ΥΥ ΘΟ], » 8, 1,6- 
σἰταγ η φοά οἴ θι15 που 115 ΤΉ ΘΟΟΥ ΕἾ. ΤΠ Ῥα ΘΙ Πτὴ ΒΘ ρθη ΠΩ, 
(γαίγῖ5. Ὀἰπη] ἀοβίἀουῖο οχβεϊποίδμῃ, --- 2 πολλῆς Οοα, οἵ 
γρ. ἴῃ τηᾶγα. Υ 60}}.; πολιῆς ΡΊΔη., οἵ 50 ατοίίιι8. « Ἐχ 
δύδοοἷβ γοτθὶ5. υἱχ οὐ οῖαβ ΦΔΟ Ο 511 ᾿η ογργοίδἐοηθπι : αἰεὶ 
αηΐο χμαθλ 06) παίιιγ ἴἰθροβ οἱ τιουϊοηαίιην 658οΐ, 
ΒΗΒΡΙΟΔΡΑΓ πολλῷ γ᾽ ἡλικίης προτέρη, αὐιν απίθ χιιαῆν 
ααοϊουΐ55οΐ. δὶ βᾶηἃ 686 Οοαϊοῖδ Ἰοοῖο, 56 ηΒ.Π 6586 0Γ6- 
ΟἸἀοΥῖπὶ πολλῶν ἡλίχων προτέρη.» Μοίπεῖ;. Ῥ. 136. Θυοᾶ 
τ Γ υἱάοίατ, Ἠδοκοετβ ΘΟ]. πρώ τῆς ἡλικίης προτέρη», 
Ο0]]. Ῥιπᾶ. Νόιη. ΙΧ, 41. Αἤγθηβ, οαϊαϊξ πὸ λλοῖς ἡλιχίης 
προτέρη. --α ἅ. « Ἀστόργον, οΟηΐΟΥ ΜοΙοδρστιηι βαρ 6Ρ. 
ἀρ8. 7: 

Ἰὼ χαχοπάρθενε Μοῖρχ, 
στεῖτα γονᾶς στοργὰν ἔπτυσας εἰς ἀνέμους. » 

Ἡρεῖϊι. --- 5. περιστεοὴ Οοἅ. οἱ ΑἸΑΪ φυϊάδτη ΠΠΡ6Υ Ρ]απαά.: 
περιστερὶ ΡΙδη., αιιοᾶ οαϊίαν ; 564 ΠΙΩ͂ τοἀπχογαηΐ Ηθο- 
κοῦ, δὲ Αἤγθηβ., δῖος γοίγαοίο δοῦοπίι. ϑ6 9]. ΔΥ̓ΘΟΒ.: 
γράφεται (ὡς λέγει τις) χαὶ αἱ αἷ ἐλεεινὲ, ἀνθ᾽ ὧν ἄλλος ἂν 
λέγοι αἱ ἐλεεινὰ χαὶ ἑξῆς. Ηοο, 564 ἀμρ!ϊοὶ αἴ, ΠΡ τὶ 
ΤἬΘΟΟΥΙ, οὐὐα5 οαϊς. αἰαῖ ἐλεινὰ παθ. -- 6 ἀνθρωπούς 
(5810) σοά.; ἀνθρώποις Ρ]Δη. Αἃ υἱεϊπηδπὶ γοσθπι 5080]. 
Υ6ΕἸΝ.: γράφεται χαὶ λυγρότατα. 516 Πἰδνῖ ἙΠΘΟΟΙ, 

ΟΡΙΧΠΙ. Πιοϑηπιᾶ : τοῦ αὐτοῦ (ᾳυοᾶ δθεϑὲ ἴῃ ργῷϑθθ- ᾿ 

ἀοηίὶ Ἰομημιαίθ ) Λεωνίδου εἰς Θράσσαν τινὰ γυναῖχα" ἐπὶ ἕν. 
δεχασυλλάδῳ τὸ μιᾷ συλλαδῇ πλεονάζων ( πλεονάζον Βοῖδ8.) 
τοῦ ἡρώον τετράμετρον. « ΠΟΟ Τη816; ΠΔΤῚ αιιΐ Ποπἀθοᾶ5Υ1- 



Ἶ Ἰαβυπι ῬΒδιδείατη βθαυ Ὑϑυβα5 οϑὲ ϑυπαγίθίιβ δχ ἔθ - 
γαπιθέγο ἀδοίυ!οο δὲ ἐτίϊθιβ ἐγοομιοθῖβ, βἰγθ ἀδοίυουβ 
ἈΓΟΒΙΟΟἰΝι5, αι} 15. Ἠογαξίδηιβ, : 

ν 80 νειν δογὶβ μίσπιβ βγαία υἷοθ υογὶς εἴ Ἑαγοηὶΐ. » 

“Βοῖϑ55. --- ἰ θράσσαι σοὰ : Θρεΐσσᾳ νεΐξ. οὐ. ΤΏδοοΓ., οἱ 
516 θἀδθαίων : Θραΐσσᾳ ΑἸγΘη8., « 4αυοά φοπέῖ!α ἐοβέδηΐαν 

 Βίοριι. ΒΥΖ. οἴ ΤΠρορηοβέ. σδη. Ρ, 17, 12; 99, 25; ᾿ς ῬΓΟρίοι τηϑίγιμη 1,Θοηἰ 85 Ῥυϊπιᾶπι οοττὶραϊξ. » ΗΦΟΚΘΥ. 
1. 158. --- 2. Ὑεθὰ ἐπὶ τᾷ ὁδῷ ῥτογβιιβ ἰηΐδοία το]η- 

᾿ς φυυηΐ οχίτηϊ οτίεϊοὶ, χαρὰ Τηΐγοῦ οὐπὶ Ηδοκοτο, αὶ : 
᾿ς «ἘχίτοΙηδΙ ΔΓ ΪΟ Ὁ] γοσδίθιη οἱ ῬΓΪΠΊΔ ΠῚ. βυ βίδηξι γί ἴῃ 
᾿ς ἈΠΆΠῚ 8.) 08 ΘΟΔΙΘ5ΘΘΓΘ ἴῃ γογβίθαβ ροοίς ἀοοίω οἷδ- 
᾿ς βδηΐίω 5έυἀ!οβίπβ᾽ πη ρο5856 υἱχ δάποοῦ αἱ ογθάδμ, Θοαα6 

Τηΐηυ5 φυοα [ν66ς ᾿ἰοοπξϊα ουτηυ]δΐαν αἰΐθγα ἴῃ γϑγβὺ ἰδγέϊο, 
Ο πἰθὲ γ δ} ῥγΐπια ργεροβιἰοηὶς οἰϊβα βογδοπάστη ἕογοῖ ἅ 
ἰ γυνὰ ᾿ντ᾽ ἐχείνων : 4μ!δδ Δρορορα ταϊηΐ ἰπ [,ϑοηϊάδ πο 
 ἐεγοπᾶδ υἱάθίανγ. Οουγισθηδαπι ἐθῆβθο τὸ μνᾶμ’ ὑπὸ τᾷ 

δρυΐ. » --- 3 ἔξει οἱ ἀντεχείνων Οοὰ.: ἑξεῖ τὴν χάριν ἡ γυνὴ 
᾿ ἀντὶ τήνων γείξ. οἀὰ. ΤὨΔΟΟΥΙΐ, « ἀντὶ τήνων Θἔϊατη (αἷς- 
᾿ς ἐογὰ. δᾶ Ηερβαϑί. ρῥ. 343. » Χαο. ποίξ. τηβ5. [ἢ Ηἰβ 4αοσαδ, 

᾿ ἄντ᾽ ἐχείνων ὧν ῥτγῸ ἀνθ᾽ ὧν, ἰὰ 65: ὅτι, ποη ἰδιηθγο οἴΐρη- 
αἱ  Ἡθοκογαβ. --- 4 ἔθρεψε τιμὰν ἔτι χρησίμα τελευταῖ (ο- 
ἄδχ; ἔθρεψ᾽ ἔτι μὴν ἔτι χρησίμη καλεῖται οἀὰ. τοίξ. ΤΗοο- 
ΟἿ, ῬΥΟΘΒΘΩ5 τελευτᾷ ΡΓῸ ργόίογιἐο, αἱ 8ξθρδ υἱάϊπιιβ 
ϑνήσχει οἴ 5, τη ]ϊ8, οΟἸ]Θοΐα ἃ ]Δοο βίο δὰ θρ. 207, δ. Οαὶ 

 Μὸ οοηϊϊεϊοθας ἔθρεψ᾽. ἔτυ μ᾽ ὧν ἔτι Χρησίμα τελευτᾷ, 
« γεῦεγα ἨΟΜιΐΉ6 {ἶΐο οἱ ἰαιάθ, ψια ᾿οἷνσα {υιιοδαίμων, 
εἰίαηι πιης ροϑί ζαία Γγιιίίιν",, τηοηϊπηθηΐο 5ο!Ποοῖ, φαοὰ 
ΔΙυμηηι οἱ δὰπὶ ἱπβοτὶ ρίίοπς Χρησίμα ροβυϊξ. » ΗΘΓΙΙΔΠΠΙ5 
εἴ Μείΐπεϊ.. Ρ. 137, ἔθρεψε" τί μάν; ὅτι Χρησίμα τελευτᾷ. 

.«Ουτ τϑοΐθ ΗΘΟΚΘΓῸΒ « γογοίυῦ οἱ γογὰ 5ἰξ διηθηβαίϊο. » 
Βοϊββοηδαϊὶ δδὲ ψυοὰ ἀδάϊπιιβ, ἢέθο δηποίδπεϊβ : « Τηίοἰ- 
Ἰῖξο ἤἥπομι Ἰοῆρο ἀΐνεγβο τηοᾶο χυᾶπι ἐδοογαηΐ 81}: φείὰ 

ἩΙΟΥ δ χυὸ αὐἰλις εἰ ϊἰ8 6556 ρμοίμὶ ὃ Ἑογβάη 
τελεύτα.» ΑἸιγρυϑίιϑ : 

ἐξεῖ τὰν (οτέ. τοι ) χάριν ἃ δὺ ν ἀντὶ τήνων, 
ὧν τὸν χῶρον ἔθρεψ᾽ ἔτι μὰν, ὅτι χρησίμα χαλεῖται. 

β ΒΘΟΙΧΙΥ͂. [πῃ Οοάϊος βἰπθ πομηΐπθ ροδίθθ, 56 ργοχίπηθ 
 βδαιθηΐὶ δορί ργαπητηδίϊ δαἀβογρίωπι τοῦ αὐτοῦ Λεωνίδου, υἵ 

1μιϑοηϊάτθ 6588 Βοος 4υοᾳαδ ἀρραγοδΐ; ἃς 5εθρίιβ, ρ᾽ασίθαβ 
5686 ΘΡΙ σγδιητηδίϊβ διιοίοτ!5. ὀχορίθπεϊθαβ ἰη (ο- 
αἴεα, ποιιθῃ ἴῃ ἔϊξα]ο ογα {ἰξΓ. « ῬΘΏ]1Ο ἰδπηθη 5 πη ρ] οἷο ῦ 
ογδἕϊο απϑη ῥγὸ [ιϑοηϊάς ἰησοηΐο. » 7α6. Ηος Φυο 86 ἰηΐοῦ 
ἸΤΒοοογίίοα Ἰοσίζογ, Θρ. 19 νυϊσο, 24 ΑὮγ. 1ιϑιωμηᾶ : εἰς 

Ἂ 
Ἵ 

ἘΕΎος ΜΎΕΣ Ν ΩΡ ὙΑΡΎ ΕΥν Ἃ» 

ἈΦ ΨΥ ΞΥ7ν ΨΌΚΡ ΡΤ, 

 Ἀρχίλοχον. Ἐπὶ αὐτῷ (8η τῷ αὐτῷ ἢ δοάδιη 5εἰΠοεΐ αἴχαθ. 
ο ἱ ΘΡΙστδιητηδίθ. Βοΐϑβ.) τετρχαμέτρῳ τρίμετρον 

ἄρτι (8η ἄρτιον» Βοῖ55.) χαὶ σκάζον τὸ ἀρχιλόχειον ὁμοίως. 
«Οὐδ Ροβίγθμηδ ποη ἱπίθ! Ἰἶσο. Ὑ ΓΒῸΒ 3 δὲ 6 ἰδιηθὶεὶ ἐτὶ- 
ἸΩΘΙΓΙ βυπΐξ οαἰα]θοξεὶ. » Β. --- 1. ΖΌησ66 ᾿Αρχίλοχον εἴσιδε, 
δι ΞΌΡΓΔ ἰδπὶ Δ αποἴἶε6 5 δηϊτηδάνεγϑο. --- 3 πότ᾽ ἀῶ Οοὰ.; 
πρὸς ἀῶ οἀα. ΤὭΘΟΟΙ. Νύχτα ἄδ οὐοᾶβα, ῥγὸ δύσιν. --- 
ἅ μιν γείξ. οἀὰ. ΤΏΘοΟςΓ.; Μοῖσαι ἀπο τὶ ΤΏΘΟΟΓ. « Οὐοὰ 
ΑτοΒ ΠΟ Ότ ΑΡΟΙ]Ο ἃπηᾶβ556 αἱοϊξαγ, ἕογίδββο 5 τρ! οἱἔ 
ἂδ ροείϊοα ἰδουϊίαΐα δοοϊρίθπάσμη αδϑέ; [ογίαββο ἔδτηθῃ 
βρθοΐδξ ποίδιη {Π|8πὶ θυ ϊδη ἀθ ΑΡρΟἹΠΪπΐβ ἴῃ ΑΥο  ΠΟΟΒΪ 

 ῬΘΓΘΌΞΞΟΓΘΙΩ ἵγᾶ : οοηΐ. ΥΥ γίΐοηθ. δὰ Ρ᾽υΐ. Π6 56γὰ πῃ. 
᾿ Υἱπᾶ. Ῥ. 81. » Χαο(. ---- 5 ἐγένετο χἠπιδ. σοά.;: ἔγεντο χἀπιδ. 
᾿ς οὐ. ΤἬροον. --- 6 ἐπτεα (516) Οοὰ., 508 τ δγαϑιτω. « Ηδης 
ΟΠ σορδῖι ἱπίογργοίδπάατη ρυΐο σαγηϊέπα οἴεσίαςα, ἂδ 

88 Ἶἴδιὴ 4111} οοπέυϊοταπί ΤΠοορηϊά. 19, 22, Ηεοτοάοΐ. Υ͂, 
413, εἴα. » Ηδοκογ. 1, Ρ. 39. 

: ̓ ΒΟΠΧΥ͂ Γομηπᾶ : εἰς Πρόμαχον ναναγόν. Ζήτει μήποτε 
᾿ δύο εἰσὶν ἐπιγράμματά ἀνθ᾽ ἑνός. « Οὐ ἱπορία οϑὲ 5ιιβρίοἷο.» 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΥἹ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 499 
ας. Αρουγαΐία ἀρ ἢος ΘΡΙΒγδιημηδέβ δοὶξ Ππρογιβ δον. Ρ. 8:-11. - 1 γαυτίλεο σοὰ. Βαθεῖα ναῦς, ορροβίίαᾳ ἰοησα;, οϑὲ τοίαπᾶδ, ὉΠΟΓΑΓΙΆ, ΡγΟΐαπά0 δὲ οαρϑοῖ αἴγθο ΒΓΑΥΪΒ. « Μα]6 Βοίβκίαβ βραχείῃ. 51 φυϊᾷ τηυξαπᾶστη » 5605 βα- ρείῃ. ΡΟΙυχ 1, 82 : πλοῖα στρογγύλα..... λέγεται δὲ καὶ βα- ρεῖα γαῦς, σιταγωγὸς, φορτίς" 108 : ἐρεῖς δὲ χοῦφαι νῆες, βαρεῖαι νῆες.» ΤΉΘΟΥ. --- ἃ πνοιὴ ἅμα σά. Βγαποκίαην ΥΈΓΘ ΘΟΥΓΟΧΙ586 Θχέγα μηδ ἀαδἰ ἐδ οπϑιη Ροβυϊξ ὕηρο- ΤΊ. ὕπι5 δῖ. ἤαίαβ. γϑῃθιηθηςββίπηιι5 ἑαπέαπη Παυρέαπι ΘΟΓΉΓΊΟΥΪ,, 4υΐ ὕπο ἱπηροέα ἐοΐδπη πᾶγϑίη Ργοιηδοιΐ απ 
γϑοίουθι5 ἀριηθγβοσξ, Οοηίγα ναυτῶν ΤΩΘΗ ΟΠΘΙῚ 4: 

αἰδέ ἘΏρσοΥτ5 ΒῸ ΒΕ Π|8 απ, πο γ Γᾶ ; ναύτας ἰάθη, 
οϑξ δ πάντας τοὺς ἐν τῇ νηΐ, φυογάτη ἀπὺπ ΡΓΟΙηᾶ- 
Ομ τ ουγαΐ ροδία, ἀμὰτ [ογἕαπβθ αάύθιῃ ραΐγίο Ἰἰζἰοτὶ ἀπά ἈΡΡΕΠΕ, Νοὴ ρογβυδάδέ τὶν ἀοοιββίμηιιβ. Πδοηϊάδτι 
ΞΟΓΊΡΒΙΒ86 χῦμα δ᾽ ἕν ἄτης ἀθρόον (τὸν Πρόμαχον) ἐστυ- 
φέλιξεν, φΟὨΐδΓΘη5. ποία ΖἜΞΟΒγΠοα στυγνῆς πρὸς χύμασιν 
ἄτης (Ργόμι. 911}, 4 δ᾽ ἰθηᾶ 80 Βος ΘΡ  βτδιητηδίθ ογὰ- 
το οβί. --- 4, « Κοίλη ἅλς 65ξ Τηᾶτο αοἰιέδοδη5, φαοὰ 4ο- 
ὁθπΐ ἱπίογργθίθβ Ῥο ποῖ 1, 108. Ὑἱά6 Ὑ ϑγηῖοκ. δᾶ Τιυ-- Ρἰοα. 212, Ρ. 322. ΟὈΘΘΌΙη ΘΟ ραγδίθτη πολιὴν ἔογίαβ56. 
ῬῸΓ ἘΓΓΌΓΕΙΩ ἃ ΒΡΌΠΟΚΙΟ ἢ]δίαπη γϑῃθπιθηΐον {τὶσοξ. » 7ας. 
- ὅ οὐ μηνοι Οοά., οοττ. Βοίβις. --- ἔλαχες Οοά., δοτΓ. 
Βοἰβκίῃβ. --- 7 ἐπὶ τρηχ. Οοᾶ., οοΥγ. Ζοηβίαβ. --- 8. Πε- 
πταμένοι, ΟΥϊάϊο ρογγοοία {ἰίογα, ἂδ 400 ορὶδοίο οοηΐ. 
ἨθΘΟΚΟΓαΒ δα 6ρ. 652, 6 : εὐρεῖ αἰγιαλῷ (1, Ρ. 316). 

ΘΟΉΧΥΙ. 1μοπηπηδ : εἰς τὸν Λεάνδρου διάπλουν χαὶ τῆς 
Ἡροῦς. Ἐξ ἴῃ πονὰ ρμαρίπᾶ : εἰς Λέανδρον χαὶ ἯἩρῶ τὴν σι- 
στιάδα (Σηστ.). --- 1 Λεάνδροιο (οᾶ., δἰέξογαπη ΡΊδη. --- 
2. « Μὴ μούνῳ, ΠΟἢ 5011 Πρ πᾶτο ἰηζοείαβ, 5οᾶ Ηδγοπθῆν 
4υοσῦθ Ρογάθηβ, χυδθ ἴῃ ἐπ γγὲ Ὑϑὶ βο!ατία ἄοτηο Βαυὰᾶ 
ΡΓΟΘῺΙ ἃ ᾿ξίογα Βαθδη5, Ὑ πουΐ τηδγίηςθ, οἱ υἱάἀδέίωτ, 
ΟΡΕΓΘθαΐΌΓ: Υ. Μυβέαπι 32 οἔ 187 5644., οὕτη Ῥαββουὶ 
ποΐδ Ρ. 174. » 7.6. Βοῖββ. « Βγτοη ἔδηηθη δὲ ἘΚθημοδάϊας. 
χαίπερ οὐ φιλέοντες ἰγαηβηδίαγιηξ Ηρ] οβροπέυπα. ὙἹὰΘ 11- 
᾿5 Ἐρίβί. 413, 0011. ΤΌΓΠΟΙΙ ορίϑίοϊα. » --- 4. Το θηι5 
ἴ||6 παΐδηξΐε 1,ϑαηᾶγο δχβεποίῃβ. Μυβθοαβ 328 : 

χαὶ δὴ λύχνον ἄπιστον ἀπέσδεσε πιχρὸς ἀήτης. 

-- 5 χοινοὺς Οοα., νἱ[ἴοβα. 

ῬΟΈΧΥΊΤΙ. 1ϑμημηᾶ : εἰς ᾿Αμαζωνίδα ( 510) τὴν θαυμασίαν 
γυναῖχα᾽ ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας ᾿Αναστασίας ἐν Θεσσαλονέχῃ; 
( Οοα. οομροπάϊο θεσσαλ.). ---- 4 μνήμων Οοά., 5αρογρο- 
ΒΟ ἡ; μνήμην Ρίδη. ΤΙαϊα8 ΡῥΓΦΙηἶβ58885 ᾿Αμαζονίδα 
αἰχῖββα υἱάδίυν, φυδισυμηααθ ἀθ οᾶσβα ἃ ροσία ρμοΐία8. 
4υδᾶτ Πἰγατῖο ἱτηπηυζϑίυτη. 

ΘΟΠΧΥΠΙΙ. Ποιτηᾶ : εἴς τινα ἀπευχόμενον ναυτιλίαν. 
Ἔστι δὲ ἰσόψηφον τὸ ἐπίγραμμα. « Ἐδΐ ἸρΙΓ ΤιΘομϊ ες 

᾿ ΑἸοχδπαπηϊ. » ϑαίπιαξ. Τῃ τηᾶγρίηθ Οοά. υἱγίααδ ἀϊδίϊςο 
ΔΡΡΙΟΙ πιιμηθηῖ ςφοσ’, βῖγ 6576. « [ηΞ[αΐᾶ δαρρυΐδέϊοπα 
ἰπγθηΐ ἀϊβίϊπογυτη ἰσοψηφίαν, οἵ υἱγίαβααθ ΘΌΤΏΓΉΔΓΩ 
6576. » Β. Νοη 6βΐ ΒΘρΌΪΟΓΔΙΘ. -- 1 γαλήνην Οοά., Υἱέοβε. 
Αα γελόωσα 746. οοπίοτέ ᾿θο ΑἸΟΙΡὨΓοηΐ5 1ΠΠ|, ορίβί. 1,0 
Ρ. 274, ἀδ ΡΌ]ΟΏ ΓΟ φαοάδπι [αΎ6η6 : χαὶ μειδιᾷ τῆς θαλάσ- 
σῆς γαλυνιώσης χαριέστερον. « ΜΕΘίδρβοΓΔΠΙ ὙΟΓΡῚ χατα- 
στορέσαι ΘΧΘΙΩΡΙ8 ΠΙυβέγανὶ δὰ ἀθοῦς. Ῥϑοῦγτη. ΠθοΪδπη. 
Ρ. 142 564.» Β. -- 2. Φρῖχα, οοπῇ. Ηομι. 1. Η, 63. - 
3 μ᾽ ὄψεσθε ΒΓυΠΟΚία5 Πη416. --- 4 ἀντιχορυσσάμενος ΡΊδη. 
Ργϑοίον δἀϊξ. ργϊποίρθμι. 

ΘΟΊΈΧΙΧ. 1μοτημη : εἰς ᾿Αστέρα τὸν μαθητὴν Πλάτωνυς τοῦ 
φιλοσόφον᾽ τοῦ αὐτοῦ Πλάτωνος. ΟἼη 5646 η1 ΘΡΙΒΤ. πιᾶ]ὸ 
φομβοτοῖ ἴῃ Ρίαη. Οἱγύσηαο μαρθηΐ Ὀῖοσ. [.. 1Π|29 εἱ 

52. 
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ἈΡΡυϊοῖαβ ΑΡοῖος. ὁ. 10, Ρ. 410 τες. 280 ΕἸπ). Π]6 : ᾿Αρίστιπ- 
πο: ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ παλαιᾶς τρυψῆς φησὶν αὐτὸν ( Ρ]ἃ- 
[οποη}) ᾿Αστέρος μειραχίου τινὸς ἀστρολογεῖν συνασχουμιένου 
ἐρασθῆναι, ἀλλὰ καὶ Δίωνος" ἔνιοι χαὶ Φαίδρον φασί" δηλοῦν 
δὲ τὸν ἔρωτα αὐτοῦ τάδε τὰ ἐπιγράμματα, ἃ χαὶ γενέσθαι 
πρὸς αὐτοῦ εἰς αὐτούς. ---- 1 εἰσαθρεῖς ὈὨΐορσ.; ἐσαθρεῖς οοὰ, 
ὙΙΠ40}). ἢ. 113; εἰσάθρεῖ Βυρογροβίίο σ Οοάοχ; εἰσάθρει 
ΡΊΔ. Ἀθοΐθ ἃυΐθηι Ἰδογρ 8. ἢ. 491 ἀστὴρ οαἰάϊξ, ποη 
Ἀστήρ : πᾶ {ΠΠπἃ ροσία νοἹ εἶτ, μος. ἃ !οηΐθ5. βίη] 1π- 
1] Πρυη. --- 2. βλέποιν (βλέποιμι) οογτροηᾶυμῃ οοπεθηΐ 
Ναιοκί8 οἵ Βουρκίιϑ, « Πολλοῖς ὄμμασιν, 5.611 5αηΐ 
ἰδησυδη οὐσιἐδ οΟὐ οἱ ηιιπαϊ. Ατίοη. ἀθρῃΐπο υϑοίαβ 
«ασπι ΟΟἸατη 516}}18. αἰβε ποία πη βαβρίοογοΐ, δῖ. ἀρυὰ δηϊ- 
ΠΏ ΠῚ συ σορ!αν!ξ, ὡς οὐχ ἔστιν εἷς ὁ τῆς Δίχης ὀφθαλ- 

μὸς, ἀλλὰ πᾶσι τούτοις ἐπισχοπεῖ χύχλῳ ὁ θεὸς τὰ πραττό- 
μενα περὶ γῆν τε χαὶ θάλασσαν, ἀρυᾶ Ρ]υΐατο. ΜΟΥ. 
Ρ. 101, Ε. » ΧΨας. --- δῖ. γτοἀάϊξαμι Ἰαϊίηο ἃ ἈΡρυ]οῖο : 

Αϑβίγα υἱάθβ : αὐϊηδπι ἤπ|, τηὶ δά 8, ΟἹ ΠΙΡῈ 8 ! 
Ὁ πλι} 15. [6 {6 Τ᾿ πηϊ ες νἀ θδμη, 

ὌΛΙΧΧ. Τιδιηπὰ : τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Αστέρα τὸν 
μαθητήν. Ὑἱὰ6 δὰ ρυφϑορᾷ, ορίσν, τι 1,23. « Ἑῶος... “Ἔσπε- 
ρος, 4 5[6Πγαπ βυηΐ ΡῸ] ΟΠ νγίγηδθ. οι, 1]. Χ, 318 : 

Ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ. 

ΡΙοΐπα5. 6 ρυ ἢν. Ρ. 58, 10 : χαὶ οὔτε ἽἜσπερος οὔτε 
'Ἑῷος οὕτω χαλά, δὶ νἱᾶδ Ογουχζογαιη Ρ. 108 564.» 766. 
γον ΑΡρυϊοίαβ : 

Το ἴον δηΐθ τηΘ 8 ΓΕ Δ ἢ 5 ποτ 11} 8 Αϑί6Γ, 
ΠΘΒΡΟΓΒ ἃ ἴαϊΟ ΤηΔη}}}}}5 ΘΟΟΘ Πἰ(68, 

Ἰΐθυη Αὐὐβοιῖυβ ἘΡΙΈ. ΟΧΙΙΥ͂ : 

5.6}1ὰ ρυἱα8. Βαρογὶβ [5 θα5 Το  ἴογ ; δὲ ἡσης 
Ἐχϑβιϊηοίαβ, Οἀ5518. ᾿Πηΐπ6 Θβροὺ δΥ5. 

ῬΟΙΧΧΙ. Τϑμ μὰ : εἰς Ἄτταλον νεώτερον. Ιῃ ΡΊδη. ἄδη- 
λον. ἴῃ Αἰζδ! ατὰ φαδηάδτη ἱτημηδίαγα τοῦθ ΡΥ Θρέαμη. --- 
2 θάνειν 6580 Υἱάοίῃυν ἢ Οοᾶ.;: χεὶ θάνε Ρ]Δη. δ'οᾶν. 5οιιῶ- 
[ὅσπιμ ἔῃ Βαβί. Ἐρὶϑβέ. οὐἱξ, δρὶμηθίγ. Ρ. 20,» Ψας. Οοηΐ. 
6. 643, 4. ᾿ 

ὈΟΘΈΧΧΗ. Τιριημλὰ : ἐν Κορίνθῳ γέγραπται" εἰς ᾿Ανδρέαν 
τὸν ἐπὶ διχαιοσύνῃ μεγαλαυχήσαντα. --- {1 χθῶν Οοᾶ. --- 
2 διχάσας Οοά. « Ἰἰλλυρίοισι ἃροσν. ῬΑΥβ. 510 οἵ δρ. 697. 
γιά ποῖ. δᾷ. τηθὰ Αηβοᾶ. {. 11,0. 479. » 8. Δαναοῖσι 
Ἠο βκίαβ ἴῃ Δαύοισι πηαΐανῖξ. ἈΠ Κοηΐὰ5. σαοχαρ ἴῃ Ἐρ[βέ. 
ΟΥδ. Ρ. 118 ϑαναος ποΟ ἸΙοθοὺ αγοΙΪ δου 8 χαχοζηλίᾳ 
ἀοθονὶ ἀνθ γαΐβ Δάκοισι σοὶ σὶ(, αὐ Απάγοαβ Ὀδοῖς "οἵ 
ΠΙΥτΙοἱ ὙἹοαΡα5., Ὑ6] ᾿ρ86 μγοδοῖβ ργίογϊο ΠΙ γγὶοὶ {1888 
αἰοδίαγ, Ῥδοὶὰ ρμοβὲ αἰ νιβίομθιη οὐθὶβ Ἀοτηδηὶ ἃ σοηβίδη- 
{ϊπὺ πιᾶσηο ἰηϑΕϊ αΐᾶτη ογαΐ 5] ο 6 515 ρυ ἴδ ο1 ργωΐο- 
το ΠΙγτΙοῖ ; ν. Ζοβίμι. Π, 33. Ψψας. Ἰῃ Ἰαΐξηἷβ ρΡοβαϊΐ. 

ὈΟΊΧΧΊΠΙΙ. Τιθιμιηὰ : εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Ανδρέαν τὸν εὐσεθῆ. 
- 2 χατὰ θυμὸν ΡΊδῃη., ᾿η8]6. « Ναιετάον ἀνὰ στόμα, ΘΟΠΓῸΥ 
ποί. δὰ ΙΧ, ορ. 602.» δ. ΕΒ. ΠΠαα Ἐπηϊ:, τοϊέίο υἱοιι" ΡΥ 
ΟΥΩ υἱρῖμηγι. ---- ὃ. ᾿Ανδρέο, ΒΙΒΥΠΑΡΌΤΩ. 

ὈΟΘΠΧΧΤΥ͂. Ποιὰ : εἰς ᾿Αρχίλοχον τὸν Πάριον ποιητὴν 
τῶν ἰάμδων. Ιη ΡΊδη. 5[η6. ΠΟΠΙΪΠ6 ΡοΘίξθ. « ὅ'θηϑιι5. ἃγσι- 
ἴπ8. : ΤΟ Π]ΘΟ πὶ Μ θὰ ΘΟΙΏΤΊΟΥ τξ ἰδτη 8. ΟΡΟΓΔΠῚ 
ἀατοΐ, γϑυϊίᾶ πὸ, 51] βογοϊοὶ οαγιηϊηΐβ Ἰδιιθπὶ βοοίδγοίανγ, 
ἨΟΙΔΟΙῚ ΞΡ] ποτὶ οἰ οογοῖ. » ὕα6. -τ- 1 λυσσώντας Ὁ θᾶ. 

ὈΟΙΧΧΥ Τιοπημηᾶ : ἰσόψηφον εἰς νχυηγόν τινα ἀνώνυμον. 
«Αἀ υἱγιπλαθ νογβαπη Δρρίοἱἱ πιώηπογὶ, ΓΨε', Φδοο δι 

ἈΝΤΗΟΘΙΘΟΙἉἙ ΡΆΠΑΤΙΝΕ 

δ[{: φαὸ ἱπάϊοδίϊο πο ὀχϑβίδε ἴῃ ἀρορύδριο Ῥατίβ. 1πϑ{ξαὶ 
Βαρραΐδ ]οθ. οἵ ΒΌΤΏΠηΔ ΠῚ ΟἸἠΒ4 116 ὙΘΓΒῈΒ ΓΟΡΟΓΙ 6858 
3702. Βοβριθπᾶδπι 6588 νυ δίαίθῃ ἐποντοπόρει πιοηβίγηξ 
ΠΌΙΗΘΙΙ. » 18. Βρηΐθη! 68ὲ Τηθοδογίαςο, βαρτγὰ δρ. 282, 
ἀηθ μος ἀουϊναίαμη. --- 2 ἐποντοπόρει ΡΙαπάδ δα 
γοίξ., ἀϑαὰο δὰ ΑἸὰϊ δἰΐθγαπμ), χυὶΐ ἱπ οοάϊοθ ἱπυθποιἀΐ. 
ἐνηοπόρει. 

ῬΟΙΧΧΥ͂Ι. Το πὰ : εἰς ᾿Επίχτειτον (586) τὸν σοφόν. 1η. 
ΡΊαπ. τηλ]6 δηηαμηθγαίῃτη ἰσοψήφοις. « ΟΔ]Π]Ποο ἀϊδέϊοπο 
τοἀαϊίαπη Βαϊχδοῖο ὅοογ, ΟΠ γβί, Ρ. 297.» 8. Τρϑὶ ρο.- 
ΒΟ0ΡἢΟ {γε Ο6}} 15 Ν. Α. ΤΠ, 18: Ε͵ι5 Ερϊοί οἱ οἰἑαηι 
(6 86 δογὶρίϊ ἀτιο τὉδγϑιι5 Κογιιΐν" : ὁ φιίδϑιι5 Ἰαϊοη 7 - 
ἐπ οἰ γα5 ποὴ ΟἨλη 65 οηνηϊηιοα ἐδ εἰϊὲ8 Θ0505 6586, φιιῖ 
ἔπ κας υἱέα δι «ριπαγιην υατϊοίαίο Τιοίαηπίνι ; 56α 
6586 αἴδαπας σαιιδα5, ααὶ χιια5 ραιοογιηι ροξιὶξ ρθῦῦδ- 
ηἶγο οὐγϊοβίίας. Δοῦλος οἷς, (Θαΐ Ἰοσὰβ ἑοξαβ ροϑέ ἃν 
ορίίπηο οοάϊοα Ῥαγίβ., γο! χαᾶ ο᾽15 οδρ Εἰ5 Ἔχ! θθηΐθ.) Ηὰ - 
Ἰνοῖ οἴϊατμθῃ ΜΔΟΓΟΡΙι 5 ϑαΐ. 1, 11, Ρ. 2368 Βὶρ. Εἴ 71οᾶπη- 
ΟὨγυβοβίοτηυβ, Ηουῃ. ΧἸ! ἴῃ Αοίὰ Αροβέ., νοὶ]. ΙΧ, 
Ρ. 109 : ἔστι μὲν οὖν δή τι καὶ ἔπος τοιοῦτο τοῖς ἔξωθεν εἴρη- 
μένον" « δοῦλος μὲν Ἐπίχτητος, σῶμα ἀνάπηοος, πενίην Ἶρος, 
χαὶ φίλος ἀϑανάτων. » --- 1 χαὶ σώμχτι πηρὸς 66}}. οἱ ΜδοΓ. 
-- 3. « ὙἹΓΡΓΟΡαΒ οἱ βαποίαβ οἵ ργορίογοα ἀἰϊ6. οᾶτι5. Μὸ- 
χἰνηι8 ΤΎν. Ὀΐ585. ΤΥ͂, 6 : εἰ δέ τις ἐστὶ καὶ ἀνθρώποις πρὸς 
θεοὺς ἐπιμιξία, ὁ μὲν εὐσεδὴς φίλος θεῷ. » Ψας. 

ὈΟΠΧΧΥΤΙ. Τιϑμμμηᾶ : ἐκ τῆς Ἱστορίας Ἡροδότον (ΥἹ]], 
428) εἰς τὸν τάφον Μεγιστέως (5810) τοῦ μάντεως τοῦ ὑπὸ 
Περσῶν ἀναιρεθέντο:- Ηδτγοἀοίιι8 : τὸ δὲ τοῦ μάντιος Μεγι" 
στίεω (ἐπίγραμμα) Σιμωνίδης ὁ Λεωπρέπεός ἐστι κατὰ ξει- 

νίην ὁ ἐπιγράψας, τοϊίαυα ΘρΙβγδιητηδία ΑἸ] οἰ ΟπιΠὶ ᾿ 
δαοίοναΐο ἰηβουρία. 6 Μορίβεα Αοδύπᾶης γαΐδ, ααΐ, 
Ροβίφυδηι μρηῶ δϑᾷ ὙΠΘΓΙΊΟΡΥ]Δ8 ουοηΐυμῃ ρυαϊχογαΐ, 
ἃ Τιθοηἶάα ἀἰπηϊββαβ ΠΟ} ΔΌΪ, θα Π]ΐα πὶ φαθιὴ Πα θοθαΐ 
ππΐουτη αἰ πηῖΞξ, παγγαΐ Ἡθγοάοί, ἴθ. ο. 221, δ] ν. γ δ] εκ. 
- 1 χλειτοῖο ἄπο ᾿ἰδγὶ θοηὶ ἃρ. Ηδγοᾶ., χυὶ Μεγιστία. 
--- 4 Σπάρτας Ρδιοὶ ᾿θγὶ ἂρ. Ηθι. : 

ΠΟΊΧΧΥΠΙ. Τιοιητηᾶ : εἴς τινα Σωτήριχον ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ 
χαὶ διχαιοσύνῃ μεγαλαυχούμενον. « ϑοίοτ. οι 8 σαϊᾶδπι ὁ0- 
ουστὶξ ἴῃ Ἐρἰβ[0}15. Εἰγτηϊοὶ ἢ. ΧΥΤΙ, Μαυγαΐου!! Αηδοάυίο - 
γα Ρ. 297, αἱ ἤοτγυϊ! αυϊπίο μοβί ΟἾγ. βέθοιΐο. Ηἰς 
Βοίου! 5 ργωδοίιβ Ῥγίογίο ΟΥ ΘΠ 8. Ὑ6] 5816 πὶ 6}118- 
ἄστη ργα δ οῖ! ἴῃ Ροπέϊοα ἀϊοοοοϑὶ ΥἹοδγία5. [1886 νἱ ἀοία. » 
Ψαο. -- 1. « Ἡληρώσας στρατιήν. ΜοΙυϊ πο 5, η!  οΆΓ6 88, 
ἄυμη υἱγογοῖ, ργωγαΐδβα οοηβου θ6 η415. τα Πθ5. δὲ δας 
γ ΧΙ Πα οοροπαῖβ᾽.» Δ. -- ὅ φάος ὀλύμπου Οοᾶ.: ΒΡΧΠΟΚΙΪ 
οογγοοίίοποπι τϑοθρὶς Βοΐββ.; Ἀθιβκίδηδηι φάος ἴ ἁγνὸν 
Ὀλύμπου Ταροθβίαδβ. 

ῬΟΊΧΧΙΧ. Τιρυτηᾶ : εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν πάπαν 
᾿Αλεξανδρείας τὸν Ἐλεήμονα. « Π6 ΤΖοδηηδ ἴΠ|0 ΕΠΘΘΠΊΟΒΥ- 
πάτο υἱᾶθ Ἐαρτῖο. ΒΡ]. αν. ἔ. Χ, Ρ. 202.» Δ. - 1 ἦν 
(βἷο ὅδ1πι., ἣν ἃρ. 540.) δ᾽ ἔτι Οοά. οἵ ΡΙΔη. ἃ. ΡΥΠΟΘΡΒ; 
ἣν δέ τι ΑἸαϊπεο; ἣν χαὶ τί Α506η8. οἵ 5έ6ρἢ. « Ῥαγέουϊα 
δέ 8ῶρδ ἱπίθγγοσδιομομι οοηξπαδί. Θαοᾷ δαΐθπι ἱπΐον- 
τοραίίο πο, αἵ 5016[, ρα ου]ὰ ἰπίογγοσδηᾶϊὶ οοπέπαδ- 

αν, 8688 γϑῖρο ϑυβδίαπίνο, ἰὰ ἴῃ Ποὺ δρσγδγημδίθ 
ἱπ) ρου γογβιβοδίουβ οὐϊοπᾶθγθ ποὴ ἀθθοῖ. --- 2 νε- 
χροῦ ΒΙΌΠΟΝ. Θαπὶ 50 ΔΙ͂σΟΓΟ, Ποη ΠΌΓΑΡΙΪ ΘΥΤΟΥΊ, 56 Ὑ6γ-. 
βἰΠοαίογίβ προσ ἴω πιθάρι οομδίαβ. 116 νεχρὸς δα ἴπ- 
(ογγοσαθθποηι ἴῃ γ. ὈΥΪπιὸ ΓΟ α]1556 υἱἀθίαγ : τίς ὅ νεχρὸς, 

χαὶ πόθεν, τίς τὰ ἔργα ἦν καὶ τὸν ὄλθον. » .71α6. Τὴ πε ΘΟ. 

ὄλδυυ. ῬγΟΡΑΒΙ 5 ἄσποο φυοᾶ ἀοϊοίο δ᾽ Βευποκία8. 50υῖ- 

51 τίς ἢ πόθεν ἦν, ἔτι παῖς τίνος, 56ἀ Βοΐ58. ιοαιὸ 48- 

βυθδϑίαπι βοααίϊξυν. --- 5 χτήματα μὲν Ρίδη.; ὄλδων (ΠΟ Γᾶ 

ΨΥΨΡΌΡΥΥ ΡΝ ΠΡ ΘῚ 
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᾿βΠπθοῖα ἐγαηβῆχα) πλέον Οσοᾶ.: 
πάντω» ἰγδοίαν! ἃ ΤἬΘΟΡΗΥ]. Βίπιοο. Ρ. 232.» Β.. 386. ἴῃ 
ποίξ. τηδ8. εἰΐαξ Τοθθοκ. δὰ Αἴὰθ. ῥ. 440 δᾶ. 86ε. -- 
᾿ιδὸ Ηυϊαβπιοάϊ Βίαταυτη, "Χορ οΟἸ]οσῖς 9 00005. Ααὰ. 
Ψ χη. ϑΘψαΘΠΕ γογϑιϊΐ δά βου ρἔχη Ἰϑιημηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν 

ἐς μρυπμῶ ἔσχεν ΡΙΔη., 

ὅλων ΡῬΙΔη. « Ὅλων ΡῬΓῸ 

τοῦ αὐτοῦ Σωφρονίου πατριάρχου. --- {1 πτόλις 
Οοά., οἰϊαπι ϑαἸπιαϑῖο ἰθβίο ; πόλις ΔρΟΘν. Ῥαγίβ. δ ΡΊδι. 

΄ -- 15. ἀρειοτάτης ΒυΠΠΟΚΙΙ5 ; ἀρειοτάτας Οοά.; ἀρειότατος 

ῬΟΙΧΧΧ. Ἰμοιηπηᾶ : εἷς τὸν αὐτὸν Ἰωάννην Σωφρονίου 
Ὁ πτ 1 ἱερείων οἀᾷ. γοσϑηςζογοβ ΡΊ]Δη., ΤηΔ]6. --- 

« ΟΙηΠἾΠΟ Πη816. 56 η 5115 ἐξὲ - ΟΡ 
Φοδπηθβ. δὲ βΘρυ 5 δδῖ: ΘΟΥΡῸβ δηΐτη παρροθαξ ηιογίαϊο, 

 4υδηηαυδᾶπι πὰπὸ ἐηιιογ ἑαἰθην Βα υγ8 οϑί υἱΐδτῃ, οἱ 
ὅσπὶ νἱνογοΐ, ἱπηιηουία!α ἰδοΐα ρογοσὶ. » 9αο. --- 4 χατὰ 
χθονὸς δέξιν (οά., αἰΐογαπηῃ ΡΙΔη. 

ΟΛΙΕΧΧΧΙ. ΓιΘΙηπ)Ά : εἰς Γέσσιον" τωθαστιχά. « δυηΐ 
οοΐο δρὶ στατημηδΐα σχωπτιχὰ ἰῃ Οοϑββίατη φαθπάδιη βογρία, 
4ϊ γδηΐβ ΠδΥ ΘΙ τη ργοιηβϑὶβ δἀάἀποίαβ. δα σοηβα!αἴατη 
δαἀβρίγανογαξ. Οὐᾶ ἀθ βρὲ. φυδπι θη γα Δηΐ πη] Θοποθρογδΐ, 
Τηΐβουο ἀο᾽δοΐαπι ΡΠ] 485 δου [6 ρογβίγησὶξ. ΟρΡΒ Ὁ 5 6 η- 
ἄδπι 6556 ρα αΐ φιθιη 5 υἱ485 (5. ν.} 6χ Πατηδβοῖο Θ᾿ υτη 
τηράϊουπη (ἰατροσοφιστὴν ) [ιϊ8585 οἵ δὰ ΒΟΠΟΙῸΒ. ροτνο- 
Πἶδεο πᾶυγαΐ.  ΘΓΌΓ 185 ΖοΈποηο ἱτηρογδηΐθ, ἃ. 474 δὰ 491, 
Πογαϊξ, ἀαστ Ῥα]]δα5 ἱπουπίθ υἷχ βώθουϊο αυϊηίο βογῖσ- 
Ῥϑβουϊξ. » σε. -- 1. « 5610].  ἜΕἢ.: συνεπεδήμει γὰρ τῷ 
βασιϑδεῖ, τιμῆς χαὶ μείζονος ἀεὶ παρ᾽ αὐτοῦ τυχεῖν νομίζων. 
- 2. Χωλός, οοηΐ. ΘΡ. 686, 3.» Β. --- 3. « Οὐδϑὶ 510] (αἴ η 
οἰΐαπι ἰην εἷς Ῥαγοὶβ δοοοϊογαβϑοῖ, » Ππεί. ὈῸΡΙΪοὶ ᾿π5ὰ 
ατοίίι5. 

ὈΟΈΧΧΧΙΙ. Τοιημηδ ᾿ εἰς τὸν αὐτὸν ὁμοίως. 

᾿ ΘΟΓΧΧΧΠΙΙ. Τιριμᾶ : εἰς Γέσσιον᾽ σχωπτιχόν. ΠΘΙΌΓΤΩ 
Ἰερίξων ἴῃ σοάϊοο ἱπίτα ἱπ Σχωπτιχοῖς, ΧΙ, δοϑβί 6Ρ. 282. --- 
1 ὃ σοφώτεοος (οἄ. αἰΐετο Ιοοο, δᾶ. μγϊμοορϑ Ρ]δη. οἵ ΑἹ- 
αἶπα ρῥυίπιᾶ, βεαιθηΐοβ σοφώτατος. « Μηδὲν ἄγαν, ἄδ Πᾶς 
βοπίθηξ υἱᾶθ ποί. δὰ Υ͂, ορ. 299.» 8. Ῥἰοίαπ 111 4}1|5 

ϑοϊοηΐ, ἀα φαΐϊθιι α}}-- 
σοηΐον, αἵ Ξοϊοξ, Γιου 5οϊὰ5 ἵπ ῬΑΓΟ το στγ. υ0]. "1, Ρ. 80- 

« ΜοΙδ βὺ00 ἡ 
- Ῥα δα συ} 5 ἀαοιρᾶη5 ᾿υαϊξ ἰῃ λόγιος οἴ ἀλογώτατου, 
φυογατη ἢππὰ ογαϊξιιηι 5ἰσηϊποαΐ οἵ Πουηΐμθιη μγιάθης- 

ἐεϊθαδθαπέ, υὐ Ριξΐαοο, ΟἩΪ]οηὶΐ, 

82. --- 2 τοῦτ᾽ αἰΐοτο Ἰοοο (οά., ΡΊΙδη. -- ὃ. 

ἴθι. --- 4. Οὐρανξη ἄνοδος, Πσιιγαΐα ἀδ Δ] 155ϊτηῖ5. ἤῸΠῸ- 

Αἰ ησιὲ ξοϊϊιηι σουὶβ οἱ οσαἰοδίϊα ἰοπίαπέ, ἘΡ᾿5ῖ. 1,10, 
Υ. 34. --- 5. δὶς Ηογαΐ 5 Οάγτη. ΙΥ̓͂, οὐ. 11, 26 : 

ἘΕχϑιρίπι ὄγανθ ργθθεῖ 8165 
Ῥορβάβιβ, ᾿ογγοπαιμη Θαυ 6 Π| σαν δίι5 

ΒΘ ογοροπίδπη, 
ΒΟΠΊΡΟΥ υἱ ἴα ἀἶξπια βϑαιᾶγο, οἵ αἰίγα 
Θύληι ᾿ἰϊσεῖ βρέγαγα ποίαβ ρυΐδηαο, 
θίβραγθηῃ Υἱἕο8. 

Ἑδθυΐϊαπι ΒΘ] το ρ Βοη 15 ΡΑ]]Δ85 46 ἀϑίγοϊορίδο βέπαϊο ἴπ- 
ἐξογργοίαίαν, αυοαὰ Οὀϑβῖιβ8 Δ ΓΟ ΟΘ ΌΤΙ ΠῚ ΘΟΠΙΤΊΘη 15. ἀ6- 
οορίαϑ ποτᾶΐ. Ρυιῖνξ ἃυοίον ΟΡΌΒ61}1 ἸηΐοΓ Τποίαπθα Ὠ 6 
αϑίγοϊορία 6. 19, φασι υἱάο. --- 7, 8. Ῥά1}}10 ἀν ογαΐο 
ἐγδοία ρῈὺ ραγίϊοἰρία ΔΌβο! αΐα ροβίζα, ἀππὶ Θχβρθοίαθαίαν : 
ἀλλὰ τὸν μὲν ἵππον ἔχοντα χαὶ θάρσος, 
σειν εὔτονον ἧτορ ἔχοντος. ΑἸ} ΘΓ ΙΟΠοτη ἴῃ ] 110 Ὑ Υβὰ 
ἴδηι ποίΐαυν!ξ Ορβορουβ. » ὑα6. --- ὃ χέσειν Ὠΐο ἃ ΓΟρΟηΐ 
πῇ. δἀάϊίυτη ἴπ Οοα., ἀπᾶθ 4] 6γῸ ἰοοὺ σχεσεῖν (516) ὁπο- 

᾿ Γέσσιος ἄρχων ἦν ἐν μέρει τινὶ ᾿Αλεξανδρείας. ὡραῖον. --- (αν!ξ 58] π)ὰ5. Βοί 5 πο πι816 οοΥγ σι χέσαι γ᾽. 

Γεσσίου δὲ οὐδὲ σχέ- ᾿ 

ΙΝ ΟΑΡῸΤ ὙΠ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
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Τα τη Ἰορί ἔα Ἰηΐγα 1, 6. --- 1 ζητήσει Οοᾶ. Πΐς, ζητήσῃ 
Ἰηἴγα, ϑϑάθιηαιιθ γαγϊθίαβ ἴῃ ΡΊδη. « ΡΙηαατὶ βϑηΐθηίία, 
ΤΟ ηΘη 5, μὴ ματεύσῃ θεὸς γενέσθαι, ΟἹ.Υ, 56. » {α6α. ---- 
2 ἀρχὴν μεγάλην Οοἄ. 5 (5611. ζητήσῃ); ἀρχῆς μεγάλης 
χόμπον ΡΊδη., 568 ΠΠ᾿πιὰ Ππαυα αι ῖ6. βογῖρβιξ Ρδ]]Δαα5. --- 
4, Οοᾶδχ Ποῦ Ἰοοο θνητοῖς οἴ ἀνασχόμενος ΘΙ ἡ 1 {{Π|8 
50} )ὲ8 ΒΌΡοΓροβίίο ; μηδὲν ΡΊδη. Τὴ ἃἸΐοτο Ἰοοὸ Οοαϊοὶβ 
μῖ5. φιυδίέμον νϑγβῖθιβ δα ῃθγθέ ἀἰβέϊοποπ αἰζθγατη. ορὶ- 
ΘΥΔΙΓ 8 688 : Ὦ γένος οἴο., οἵ 516 ΡΙδῃη. « Ἐβέ ΠΙυ 
ἀἰβίϊομοι οἰ υβπιοαϊ, αἱ αὐτίψαθ Ἰοοο οοηνθηϊδέ. » Χαᾳ 6. σὰ 
ϑδΙΓη βῖο [δοῖο, {ὰϊ ΘρΙ συ ηγηδί! 688 ἴῃ ΡΙδηπθθο Θχοπη- 
ΡΪο Βέρο δἀβουρβιξ : « Ηἴο τϑροηὶ ἀθρδΐ ἀἰβέϊομοπ ψαοά 1ιὰ- 
Βοίαν ϑαρτὰ :- Ὦ γένο: οἴο- » 

ὈΟΊΧΧΧΥ. Τιοιμᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Γέσσιον. --- 1 ἐξεῦ- 

ρεν βίου (οἄ., οοΥτ. 96 Πη81118 δι ξ 58) πη 5108. --- 2. « 56,515 
ἀἰβΈ ἢ! οδὲ - Οὐ γοΠο ἱπυθηϊβίϊ υἱέω ἥπριη οδἕ ἰᾷ ψαυοᾷ ἴῃ 
(οἰ οἰ ξαΐα ϑατημηιτη οϑί (τέλος ἀρ} οἰ βισηϊ Ποδίίοπο, αἴ 1 ἃ- 
{ἰποῦτη π|5}), φαοαᾶ Ποπούθπὶ 4 ΐδϑι νυ βέϊ δα βατητηθτη [ἰ- 
ΠΟΙ ϑἰγα [αβίϊσίαστη ἰθπαθηΐθιη. » Ψαθ. ΑἸΪξον ἱπΈ 6 Π6χὶξ 
ΒοΙββοπδαϊῃ8 : « Ἀρχὴ πρὸς τέλος ἀοχομένη [ 516 ᾿ρ51.5 τηδπτι 
οχαγδίαμ 1 οϑέ (Ὀγβιδη τηθπῖ5 απο εἶγοα {ἴα 60}}1- 
δοηᾶδ νϑυβδίαν  δᾶθο ἱπορίθ βου] ῬΑΠΔ45. » 564 56- 
ἀαθητ5 αἰ βΈ ΟἘ}} δουτηθη πὴ6 ἤθη 586 1 ἰαίθου, αἢ πο αι6 
ἀ6 Ῥυίογα οοηϑίδι 8 βθηΐθηΐξἃ ροϑϑβιξ. 

ὈΟΌΟΠΧΧΧΥΤ. Ἰμοπημηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Γέσσιον. Τ[ΘΓΌΓΙΩ 
Ἰοσιξυν ἴῃ οἂΡ. ΧΙ, 1. ο. --- 1. Ἰσποΐαϑ ΠοτηΟ Βδι 68 ]15. --- 
2 χωλεύων ταπλέον (οα. ἀἸέογο 0600 (ΔΡ. 786.. «ἀποθ5]10 65» 
ἃΡ. ϑδ,γηδβ.). Οϑηΐ. ὃρ. 681,2. « Ουϊ ᾳπι πιᾶρὶ5. οὔατα 
οἰαυά! οαθαΐ ἃ} ἰησθητὶ {10 οαβα, 40 ἀθ 806 808 ἀοϊδοίι5 
ποταΐ. Ἀδβρίοἰξαν ἰβίοτία ΒΘ] γορμοη 8, 46 480 ἴδπὶ 
ἷπ 6Ρ. 683.» “ας. --- 3 δόμον εἰς ἀΐδχο Οο. 4]Ἰΐογο Ἰοοο οἵ 
ΡΙδη. -- 4 ἀκήδευτος Ὠῖο νἱαϊξ Ῥαι]55.: « ἀχήδεστος ΔΡΟΡΥ. 
Ῥαυὶβ. υἵγοάας Ιοοο.» 8. 51. Ρ]αη., δὲ π1Π}}] δηποίδξ 
ϑδ] τη. Εἴ πος μοϑίϊβ ἴῃ ἀϑὰ: οοηἴ, 7846. ἴπ Αἀά. Ρ. τχπ. 
1η ἥπο σοᾶ. Πίς χεϊνοτάτωι (510). Ὑἱ4Ὰ6. ΤΠ65. γ. Κενοτά- 
φιον. Τ4ΟΟ 915 δα ΔΙΊ ΖΘ) ἴπ χενοταφίοις πϑ8]ΠῈ τοϑρίοὶ 
Ρυΐαμθαξ, « φὰθ ρερα οδάδγον5 Ἰο60 ἴπ ἐγ τῸ ροποβαΐουγ. 
ΕἸπβιηοαϊ μορφώματι 4αππὶ [5ΐα Ποη ἢδηξ, Οδββίο διιέθιη, 
οαρΡ Εἰ αὐ νἱἀείαν ἀδλιηπαΐο, Ὀοβίαιδπι 51:01 'ρ56. τηογΐθιη 
οοηδβείγογαϊ, ΒΌΡΓΘΓΩΪ ΠΟΠΟΓΘΑ ΒΑΡ ἰ Ποὴ θϑβθηΐξ, Βδι 8} 85 
ΠΠπῸπὶ σχήματι χαινοτάφῳ ἀοπςο Πα ͵556 αἱξ. » --- 5 χαὶ οΤη. 
Οοά. αἰΐογο Ἰοοῦ; προσεφώνεε ΡΙά., « ΘΧχ 8π8ἃ φοπ]δοίαγα 
μδυᾶ ἀυθῖθ. Θιματη ΒΟΥ 6 5 ἴῃ πιϑὰ ΘΟΠἐ ΠΠΟΕΟἢΪ5 χαὶ ᾿υχα- 

τἰδαπ: ὧξ ἀρ. Ηοταίϊαπι Ξυμηπα ἀϊρηϊίαίο {απροπΐοβ γἱαγὶ βοιθδηΐ, ποη ἀπ δηππ 46 τηᾶπὰ ῬΑ] ]δ 80, χαΐ αξῖ- 
᾿ ῸΓ ΒοπΙΘΡοἷ5 Π. Α, 517: Δ, 30, εἴθ. » ὕας. --- 6. « Τὸ 

στροῆνος. 560]. ὝΥ 60ἢ.: ἩΗσύχιος" ἡ διὰ πλοῦτον ὕδρις. » Β. 
Υἱάς ΤΙ65. 

ὉΘΠΧΧΧΥΗ. Τιοπηπηὰ : εἰς τὸν αὐτὸν Γέσσιον. ΠΙΟΓΌΤΩ 
Ἰερίξαγ ἰηἴτα 1. 6. --- 1. (ο. ἴῃ ΤηᾶΓΡ.: γρ. τὴν ἀμμωνιάχην. 
Εῤίτη 7ουἱβ ἈΠΉΠΟη 5 ΟΥ̓ΔΟΌΪ. ΠῚ ΘΟηΒ Πα] η 6 ΠῚ (θββίιηνι 
(ο[6]]ογαΐ. --- 2. Ξενιχοῦ, Π8ΠῚ ἴπ ῬΘΙΓΘΩΤΙη8 ἴθυγα ΟΒίου δέ, 
αἴ ἀϊοίυπτη ὁρ. 681, 1. « 5080]. ὙΥ6Οἢ. : ἐν γὰρ τῇ φυγῇ 
νοσήσας ἀπηλλάγη τοῦ βίου ὡς ἐν τοῖς νοσιδίοις.» Β.. --- 
8 ἰδίην Οοᾶ. Ηἴο οἵ Ρ]815.: τότ᾽ ἐμέμψψατο Οοἄ. Βῖς, Δ ΘΓ 
ΔΙίογο]οοο οἵ ΡΊδη. Τὸ μάθημα, Δ5ΓΟΙΟΘΊΔΓΩ. --- ἅ πευθομένους 
ἀστρολόγους ἀλόγοις: Οὐἄθτ Βῖο; πειθομένους ἀστρολόγοις 
ἀλόγους ἰάθη ΔΙίΘΓΟ Ἰοςο, ἀπο ἀὁ πΐγοσαδ ΙοΟῸ ΘΟΠβδΏβι 
[οβίδηξαν ϑ8]πη45. οἵ Ῥδυ]ββθη.; 56 γϑῦσμ ΄υοᾶ 6χ Ρίδη. 
ΘΙ 1 546. 

ΟΙΧΧΧΥΠ. [ΓιοΙηΠἸὰ : εἰς τὸν αὐτὸν Γέσσιον. Οὗτος ὃ 

᾿ 3, 4. Ηοο ἀϊδίϊομοη ἴῃ Δΐογο Ἰοεὺ Οοάϊοῖβ δὲ ἴῃ ΡΊδῃ. οο- 
ὈΟΘΠΧΧΧΙΥ͂. ΤΘμητηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Γέσσιον τὸν ἄρχοντα. ἱ μϑργοῖ οαπὶ ὁΡ. 684, 90] Υἱάο. « Αὐτοχόλωτον γένος ᾿ῃ 6} 156 



ὅ02 

ἂδ Βοιηϊηΐθαβ. 4υἱ 510] ᾿ρ581 ϑαπέ ἰη οϑ!, σὰ β(α ΕΠ ἴα Πἰ πη - 
ΤΠ ἰῃ πια]ὰ οἵ ργϑο ρ ἃ δοίϊ. » 766. --- 4 ἄχοι πὰπο ὅδ0. 
οχ Οοάϊοα, «υΐ ΔΙίογο ἴοθοὸ μέχρι, υἱ ΡΊΔη. 

ΟΊ ΧΧΧΙΧ. Τιοιημηᾶ : εἰς ᾿Απελλιανὸν ᾿χριστιανὸν χαὶ εὖσε- 
θῇ. --- Ἰ σῶμα ἔλειπεν Οοἀά., οογγοοΐαπι 'π Δροβγάρθο : αἰϊυᾶ 
σῶμ᾽ ἀπέλειπεν. --- 2 παραχάτθεο (ϑαρονῦῖυβ Ροβὶία "6 γὰ 
Ὁ) Οοά. « Τῃ Ψυχὴν ἐν χείρεσσι ΘΟΟΙΟΥ ο8[ ΒΙΒΙου8. Ουπηῖ. 
ποῖ. δὰ πιθὰ ἀπραᾶ. ἔ. ΤΥ, ῥ. 363,» 8. 

ὭΟΛΧΟ. [ιϑιημᾶ : εἰς Πυθέαν τινὰ σοφιστήν. --- 3 ὡς 
Ῥίδη. οἱ σοᾶ., 564 ἢΐο βυρογβογρίο ὅσσ᾽, οἱ ἀοῖπαε ἔλαχες 
ἔμαθες 51η6 τ΄. « ΜΑΙπὶ γογρθᾶ 5ῖ. ρμοϑβίίἃ : ὅσσ᾽ ἔμαθές τ᾽ 
ἔλαχές τε φύσει, χιιῶ παΐιγῶ Ἠλιοῦ ἤαῦος, φιόψιιο 
«ἰϊδοοπάο αὐηι ελυϊδ ῖ. ΝΟΙῚΠὶ Θηΐπὰ ἔπσογο οατῃ ΒΡαποκίο 
φύσει μῆτιν πανάριστε. » Χα6. ος ἰδηηδη Ργθία  Βοίβ8. 
ΒοίὨἶιι5 ὅσσ᾽ ἔλαχές τ᾽, ἔμαθές τε φύσει. 

ΏΟΧΟΙ. Ιουμηᾶ : εἰφ Καλλιχράτειαν γυναῖχχ Ζήνωνος, 
ἥτις πρὸς Ἄλχηστιν παραθδάλλεται. ( ΟἸοβδαίογ υξ ἴῃ Οοά. 
ἄλχιστιν.) « Ἠϊβίοτία ἱσποίδ, π6ὸ 4υΐ8 ΖθηῸ ἢΠ6 Ταδτὶξ οο- 
βίαί. Ἐππὶ σοη ρὶβ. ἀδνοίίοηθ δχ πηγαϊηθηξα υἱξω ρϑείου!ο 
ΒοΓγ ἔμ 6886 6χ ἢΪδ νουβίθιι8. ΘΟ] Πἰσὶ Ροΐοβί. » 96. --α 
1 ἄλχιστις Οοά. -- 3 515 οἰΐατηη ορ μι Ραγίβ. Ρ᾽δηυάοω, 
ἴη 4υἃ γιὸ στέρνοις ἐδεδέγμην. --- 3 προὔχρινεν ἐμὸν Οοά., 
ὉΠ] 08 ἴῃ τηᾶτρ, βἰσία σημείωσαι. 

ὌΧΟΤΙ. Γομημηᾶ : εἰς Γλύχωνα Περγαμηνὸν ἀθλητήν. « Οἷν- 
ὍΟΠΘΠῚ Αὐρυϑέϊ ἐθίαίο υἱχῖβδο ῬΓΟΌΔΌΪὸ δέ οχ Ἠογαίο 
Ἐρίδί. 1,.1,29 : 

Νρὺ αυἶα ἀθβρουδϑ ἰην ο πηθτὴ Ὀγὰ ΟἹν ΟΟΠΪβ, 
Νοιϊοβὰ σΟΥΡῸ5 ΠΟΙ 8 ΡΥ γα ροάδονᾶ, 

Ὀοηΐ. Τιοϑβίηρ. θ6 δρὶ συαπηηι. ΟΡ. γο]. 11, Ρ. δ96 5664. 
δα, ΠΔΟἢ μη. » ὕα6. --- 3. Πάμμαχοι 4αϊ νυϊσοὸ ῬΡδηογὰ- 
ἐἰαϑίδ. ---- 3. Ἄτλας, δοηἵ. Απέραΐν. 5᾽4οη. ΥἹ, 6ρ. 256, 2. 
- 4, δ ὙΟ 505 ἰΐὰ Ἰοσο δ ηΐαγ τυ δεϊ ἃ ΘδἸτηδβίο : 

ἔῤῥοντι τῶν τε πρόσθεν, αἵτ᾽ ἐν ᾿Ιταλοῖς, 
αἵ θ᾽ Ἑλλάδι τὸ πρῶτον, αἵ τ᾽ ἐν Ἀσίδι. 

- ὅ ἑλλάδι τὸ πρῶτον (οᾶ.; τις ἔπρωσεν δαΐ τις ἔστρωσεν 
δοηἠϊοίο ναὶ ΖΔ ο005.; τροπωτὸν Βαϊΐοτι5 δᾷ Ηογδί 1. οἰξ. 
Ρ. 374, Ριοβθαΐίαγτα Ῥίθοοϊο οἱ Ἠροκοτο ; δὶς διηθη ροβίο- 
ΤῸ : « ΝΌΠΟ τηΐητ8 ῬΓΟΡΔΌΙ 6 ΠΔΡ6Ο, ᾿ψιοᾶ ἢοο δάϊθοι- 
ὙὈΠῚ ΠΟΙΟΠΘΠῚ }7Ὸ 5 6 Υ 6 ηἰϊ, χα ἀθ δ μ!οΐα αηΐοθ ἂρίδ, 
ΠῸη Υἱἀραίΐυν ἃἀβοίβοουο, Αα Πὰπὶ βθηξθηξαμα ῬγΟΧὶ ΠῚ8 
8ΟΟΘαΙ  ΦΔΟΟ 511 τις ἔπρωσεν. 564 Ἰοηβο Ἰδηΐογο ρον τὸ- 
ῬΟηά8 προωστόν. » Θυορᾷ τρορρὶ, Πωϑιίδηβ; 868 ἀδ }7Ὸ- 
δ "σίο πο οϑὲ οορ  δηᾶυμη ; 5 γθῦὰ βου! ρίαγα, ἱπίθ! Πἶσο ἢ 
Ῥγοριιϊβιυι)ν βῖν ἐηιρυ διεηι φιυϊΐάθηι.. ἐπϑάαπι υἱοξατη ἃ 
115 δάνθυβαυ δ. Βοῖ55.: « Βουῖρβὶ “Ἑλλάδι χατχαστρωτὸν ΡΓῸ 
γυϊραίο τὸ πρῶτον. » Ουἱϊ τΒγίμμϊ παπᾶ ἑανϑηΐ. Βοίμ.: 
«μόμ0Ὸὸ τραπητὸν, ἴῃ [Ὀρδ ΠῚ ΘΟΠ οἰ Θη ἀπ Π. » 

ὈΟΧΟΙΠΙΙ. Τιριμᾶ : ἰαμδιχόν᾽ εἰς ναυαγόν τινα Γλῆνιν, 
ἀο᾽η46 οδηοο δία : εἰς παρηον (ὦ Ροϑὶίο ΞΌΡΟΙ Ἢ} τεθαμμέ- 
νον, ἃρΡροβιίίἃ βἰα ζήτει. ἔῃ {πὰ Π. } πὴ Ρἰβοαίουβ, ΠΌΘΙη ἴῃ 
ΤῸΡΘ ῬΙΒΟΙθῈ15 ἰηβ ἀἸδηΐθηι πηᾶὰ ἀο]οοογδί. --- 2 πιχρὴ Οοά. 
- 3. « Ἐξ ἄχρης ἀποῤῥῶγος" ΄υδο 56.165 ποία Ὀἰβοαίονίθιιβ. 
Ὑιᾶο πηὸὰ δὰ Τῆθοον. ΧΧΙ, 42 οα. 566.» 8. --τ 4. «γε):- 
ὍΔ} ὰ Ῥᾶγαροσὰ εὐεργέτης, συνεργέτης, 4ιοα ἴρϑαπι ἤθη 16- 
βδιξαν, 56 Αρο]]οπίθ58. εἱ πο ργοάαχίββα υἱάθίυν, οἵ δρίϊα 5 
ἃ βοηΐθηξδηη Ῥεΐο φαὰ τὰ φαοᾶ 98.008. σοπίοοϊξ συνεργα- 
στύής., αυΐὰ βρη οδηξιν οἰ υδάθῃι ἃΓ(15. ορίἤθα5, ἢΐ δαΐθηι 
ἐργάται ἀἰϊοιπίαν, Πποη ἐργασταί.» Δοϑδοῖ. ῬΑ ΡΟΠ,. 
στ Ρ. 437. ἩΘΟΚΟΓαΒ : « ΥἹΧ ἰδηηθη γα θ᾽] συνεργή- 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΙΜἍ ΡΑΤΑΤΙΝἊἙ 

τὴς ΒΔ ΠῸΠῚ 6586. ΟΠ] Θηΐπὶ δα δοίνα ἴῃ ίτὴς σοηβίδηίοῦ 
ἰη Οοαΐοα ἰΐα βογρία βἰηξ αὐ ἰπ της γὙδὶ είτης ἀοβίπδηξ, 
Πος Ιοο0 συνεργίτης γοΒ αθηᾶαπι ρμαΐο ( ΘΧομρΡ]α δ 6η5). 
Οοίογαμη Ῥδ0}}0 δυιάδοῖι5 ἀἰϊοΐυμη χῶσαν 46 Ἰαρίᾷεδ 56ρι}- 
ΟΓΑΪ, φασπὶ ἀδ ἔα μλ}}}} Πγτηο αἰεὶ βοϊθδξ, » Βοΐββ. ὁχ αἱΐὰ 
δ ο 511 οοπ͵δοΐατα ὅσσος ἣν συνεργέτης (γοὶ σννργάτης) 
λαός. Αρίδ σοι ρδγαΐυν 6Ρ. 295, 10 : νὴς ἰχθυδό- 
λων θίασος. --- δ. 1η ὁρμιή πιράϊα γοοδ]β βο]ϑὲ γυσμλς 

ὈΟΧΟΙ͂Υ͂. ΤΠιοημηᾶ : εἰς Φιλοπράγμονα τινά" δυσνόητον. 
ϑᾷη6 (υϊάθιη, 8ἷ ῬγῸ ἐπιτυμδίῳ ορίργατηπηαΐθ Ὠδθθᾶ8, 
σαοαᾶ Ἰοησα 8608 δϑί. « 6 όῦοθ ῬΕΠοργοστήοηθ, ἥαδτη 
Ροσία ἀἰοὶξ τορι 118 ΤΟΊ ΓΟ μὰ ἸΔΡΟΓΌΩ 5 ΘΟΘΒΘΌΤΩ ἱπηρθῦ- 
{ἶγο, πἶ 1} αἰϊαηᾶθ οομηδίαϊ. ΜΏποΥὶ 5815 Πο- 
ΠΊΘη. ΠΦΘΠΊΟΠ 51Π|}}15. Γαἶδδ6 υἱάδίυν ΤΤρηξιδίχῃ, ἀδ αιιὰ 
Ηδβυοἢ.: δαίμονά τινά φασι τὴν ὥσπερ τέλος ἐπιτιθεῖσαν τοῖς 
τε λεγομένοις χαὶ πραττομένοις" διὸ χαὶ τὰ ἀγάλματα χεφα- 
λὰς γίνεσθαι, καὶ τὰ θύματα ὁμοίως. » Ψας. ΡΊαγα ἴῃ ΤΊ68, 
Υ. Πραξιδίχη. --- 2 πότ᾽ ἰδαίης χείμενος (516) Οοᾶ.; 5οἃ χεΐ- 

μενον ἰδὲ Ἰοσοθαΐξ ϑδ]πηδβ., « φυοὰ ἸΘηΐῸ5 ; 564 οἰίατη ἢ]υἀ 
(ογγὶ ροίοϑξ. » ὕσο. --- 38 ἐκεῖνο Οοᾶ., ΟΘΟΥΓ. βΑἸΠΊ85. --- 
ἡς ϑδίθτῃ ἴῃ σὺν σοί Ἰαΐοηξο η ἤθη ποὴ βθηϊδί, ὑπᾶδ (ο- 
(τ πὴ Θρ  σγδτηγηᾶ ἰγοηΐς οοἴογοπὶ δοοὶρ . 

ὈΟΧΟΥ͂. Τιοπητηᾶ : εἰς Κασσίαν τὴν σώφρονα. Τπηᾶρίηΐ ἴῃ 
{ἀπο ροβίίο Βα θβογ ρίατῃ, αὐ υἱάθίαγ, ---- 3 ἢ τοῦ σώματος 
ΡΊδη.: φαΐ 54] Πᾶ5. βου ρβὶξ : « προσώπου γ΄. α. Ἐοτί. ἢ 
τῆς ὄψεως. » Οὐαοᾶ Βτηυποκίι5 οδαϊαϊξ ἰδοϊ5. « Αἀ τηρηθν. 
Ἰδοϊοποπὶ Ργοράι8 δοοοᾶοί ἢ προσωπάτων, ἰπ αυᾶἃ γο66 
ὈΙΌΓΑ] 15. ῬΓῸ βίσαϊαγὶ ἀἰοϊξαν, αὐ ἨοπιΘΓΒ πρόσωπα παι 
ὉΠῸ ἸοῸ ἀθ πηΐπ8 Πογηϊηΐ5 ογὸ αἰχὶξ. [ΒΓ 5 τηδομαΐ ἢ 
προσωπάτῳ. 7 56 η8118 δϑξ : ΟΡ αυϊάθην, βοᾶ δηϊπηὼ δ᾽αβ 
Ρυϊομυαἀο ποβοϊ αν δάϊιαις υἱγία τ θι5. (υἱγίαϊαπι ααΐθιιβ 
ΟἸδγαἶ  τθτηυγ ἃ), πᾶ σὶβ δ ἴδ τ Τα δ ΟΥ8. ΤΟΥ Οϑί 88. » Χας. 
564 ἴῃ πΟΙΪ5 τὴ55. οαμῃ ΒΡμῃΟΚΙο αἰδίϊησαϊ ροβί γνωρίζεται, 
50] οἴα πᾶς φοηϊδοίαγα : « ἘοΓΐα586 : 

Ψυχῆς δὲ χάλλος τοῦ προσώπου χάλλιον. » 

ὈΟΧΟΥΙ. Γιριμιηᾶ : εἰς Σάτυρον χρεμασθέντα διὰ τὸ ἐρίσαι 
᾿Απόλλωνι, ὅμοιον ( ὁμοίως 766.) τῷ Μαρσύου {( Μαρσύᾳ 780., 
πότυμῳ 5Βυρρ]δ6 Ραυ]88.). « Εγγαΐ διοίου Ἰϑιηπηδέ8. ϑδένγιιθ 
116 οδὲ Μδγβυδβ 'ρ56. Οσοηΐ, ΑΡΡ. ΡΊίδη. 6ρ. 8.» Β. Νγρι 
Μδυβ πὶ ἴῃ Ῥἶπιι ΒΌΒΡΟΠΒΌΤη ᾿πρσοηΐ: ΕΓαβέγα ἱπέογργοίθβ ἴῃ 
Βοος οδγμηΐηθ. ἱγοηϊδτὴ Ταεθαγουαηξ. ΟἸ08 ἔαϊδα, σΖυδηη ἀθ 
Μαῦβνὰ ἱπη ] θογαπέ, ορί πο [6 6}}|. Νὸπ σοπίθμηποηᾶιβ {Π|6 
ογαΐ πηυδῖοι 8, ΖαΔγηνἷ5 ΠῚ ἢ] δὰ ΑρΟ ΠῚ. 66. --- 1 θηρίον 
Οοᾶ., «υΐ δέμας, ποη δέσμας. ἩΘΟΚΘΟΓῸβ δέρας, « φαΐδ ρ6]- 
Ἰῖ9. ἴῃ Ρἷπα βύβροηβα ογαΐ, ΠΟ ἱπίθργαμη ΘΟΓΡΌΒ. » Θυΐ 
Ροδίδτη οουτίρι οὐχ εὐμούσως. Θήοειον, πᾶτη ϑαΐγγὶ βυπέ 
θῆρες. --- 3 αἰώρηι ἴο Οοᾶ. ᾿Ανάρσιον, ΡοΙ Οὐ] οβαπι, [αΐδ- 
1611. --- ἃ χελαινήτην ΟΟοά.: χελαινῖτιν ΡΊδη. « Πρῶνα, τιι- 
Ρθπὶ ΠΠατὶ ργοοὰ] ἀυθίο, αὶ Νψερη ας Μαγβηᾶ αηϊογ 
γοίοηΐαβ σΟΉ δ᾽ 676 φῬοοίοο αἰχογδηΐ, ἰγαδοηΐθ συγο ΠΙ, 
1.» ζ2αο. Μαγϑγαβ Βαρίίαραΐ ΟοἸηΐβ : νἱᾶθ ΓΆγοθοῦ, δὰ 
Χρπορῆ. Ἐχρρᾶ. (1, 2, ὁ 8){.1, Ρ. 14. 56})0]. ΨΥ Θεοὶ: 
Παυσανίας ἵ, ε΄ « ἔστιν ἐπὶ πέτρας καθεζόμενος Μαρσύας, 
« χαὶ Ὄλυμπος παρ᾽ αὐτὸν παιδός ἐστιν ὡραίου καὶ αὐλεῖν 
« διδασχομένου σχῆμα ἔχων᾽ οἱ δὲ ἐν Κελαιναῖς Φρύγες ἐθέ- 
« λουσι μὲν ποταμὸν, ὃς διέξεισιν αὐτοῖς διὰ τῆς πόλεως, 
« ἐχεῖνόν ποτε εἶναι τὸν αὐλητήν ἐθέλουσι δὲ καὶ εὕρημα 
« εἶναι τοῦ Μαρσύου τὸ Μητρῷον αὔλημα᾽ φασὶ δὲ ὡς καὶ 
« τὴν Γαλατῶν ἀπώσαιντο στρατιὰν, τοῦ Μαρσύου σφίσιν 
« ἐπὶ τοὺς βαρδάρους ὕδατί τε ἐχ τοῦ ποταμοῦ χαὶ μέλει 
« τῶν αὐλῶν ἀμύναντος. » Βοΐδ55. --- 6. τὼς πάρος οἵ πευ- 
σόμενον (ϑ ροΓΡοβίίο θα) Οοάθσχ. 

ὈΟΧΌΥ͂ΊΙΠΙ. Τιοπημᾶ : εἰς Ἰωάννην τὸν ἐξ ̓ Επιδάωμνου ἤτουν 



{ων Βοΐ55.} Δυῤῥαχίτην ἀπὸ πόλεως Αυχνίδον (Αὐυχνι- 
Ὁ Βοῖ58.), τὸν καὶ ὕπατον γενόμενον ἀρετῆς ἕνεχα. « 7ο8π- 

Π65 οἵδ ργωίδοίαβ Π]γυῖοὶ βὰ} Απδβέδβῖο. σοπβυϊαίαβ δ᾽αβ 
δὰ δηπῦπι 500 Γοίθγξγ ἃ Ῥασδησίο ἴῃ ἘΔΙΗ. Βυζϑηΐ. 
ΨῬ. 80. δγεηπεῖ. δε Βρίβκίαβ. σης Τοᾶπηοπη Απαβίδοϊὶ 
ταρο δι καρυαν Γυΐϑβο ἀοοίς ἀϊθραίαξ ρ. 161. --- 2 ἣν 
δὴ π. - « ἊΒΡ Ηογδοὶ!ἀϊς οοῃα δ πη 6556 ἘρΙ ἀδπηπιμ 
ισίον δδέ Τηυονά. Γ, 94 : ταύτην ἀπῴχισαν μὲν Κερ- 
χυραῖοι, οἰχιστὴς δ᾽ ἐγένετο Φάλιος ᾿Ἐρατοχλείδου, Κορίνθιος 
γένος, τῶν ἀφ᾽ Ἡραχλέους. --- 3 μέρμερον (σά. Ἥρως, 4οδη- 
268, ΠῚ δου π, οθὰ Δ] ογ Ἠδυοῦϊοβ, ἰηβοοίδίου. 
--ἶ εὐσεδῶν Οοὰ. --- 7 Λύχναδον ΡΙΔη., πηαϊο. {πὸ5 Π- 
᾿γτῖος δὰ Ἰδούτη ποι πἰβ δ᾽ υδάθιν. 5οψαθπξιν Ἰαβι5 {ἰριάϊ Εἰ ἱπορίϊ. » 7αο. --- 9 οἷς Οοᾶ,, ποι ἀμέλαμψε. 

᾿ς ΒΟΧΟΥΙ͂Π. Γϑμμμὰ: εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Ιωάννην, καὶ ὅτι τεσσά- 
ρᾶχοντα χαὶ δύο μόνον ἐνιαυτοὺς ἐπεδίω. ΕΤῬΔ.]1Ο ἰπίοΥα : 
τοῦ αὐτοῦ Χριστοδώρου τοῦ μεγάλου ποιητοῦ καὶ περιωνύμονυ- 
οὗτος Αἰγύπτιος ἣν ἀπό τινος πόλεως ὀνομαζομένης Κοπτοῦ 
(616). Οοηΐ. δὰ 6. 11 ἰηΐξ. Ὁτος Εριἀδπνηιι Ἰοφαίξαν. --- 1 χεῖ- 
μαι Οὐσά., φογτοχὶξ Βοἰβκίαβ : φυοὰ ἀδ δέαίια Τοαπηΐβ ἱπίο]- 

6586 Θχροϑβυῖϊξ 580 0008., αηθ αὐτός. --- 3 μουσάων 
οἵ ὃς πλέον Οοὰ. « ΓΙ ΒΟΓαΙ  ΐοπη Τοδπηΐβ ρα ροοίδϑβ ἢ 

᾿ὙΟΡΡΙ5 Ἰαυάαγί ὀχίβεϊπηο, «φαΐ Ἐρ᾿ἀαιηπαμη δάἀαιοίϊ ἰρβᾶπι 
᾿ς ἘΓΡΟπὶ ῬΓαιβθηϊα δὲ ΟΔΥΤηΪπῖθι5 5αΐὶς ΠΙυβίτογαπέ. -- 
Ο δ μέτριον Οοᾶ., 56 τ οἴᾶ530. 54] πιαβίτιιβ δὲ Βγυηςκ. ὁριζο- 

μένην, 568 ΔΙἔογΌΠ 5 Ὑδυὶ ρο536 δχίβἔϊπιο. Ὑ]ρατὶβ γαΐϊο 
᾿ς Τυ ιδδοξ : ἡ αὐτοῦ παλάμη μόνη οὐκ εἶδε μέτρον ὁριζόμενον, 
ο΄ τρί ποίο δὰ ογαίϊοηϊβ σορίαμι ἀυσοπάδην αὐάϊξο. ΠΟΟΘΙΟΥ 
᾿ς Φβξογδίο 516 οοπγοῦϑᾶ : ὁριζόμενον μέτρον οὐχ εἶδε τὴν αὖ- 

τοῦ ὶ παλάμην. Ῥτο δωτίνης δυΐοηι ( ΟοαϊοῖΞ} Πδυὰ 5εῖο δῃ 
᾿ς δωτίνῃς Ἰθροπάυχῃ 51ξ. [Ουοά τορορὶξ Βοῖβ5. ὅθηβιβ δϑβέ : 

4αῦμπῃ ἴῃ 4}115 ΓΘ. ΟΠ ιι5 τηο πὴ [δὲ βἰαίαϊπβοξ υἱγ 
ἱπβίρηϊβ ἐθπηρογαηξίδ, ἴῃ ἀπὰ Βοποῆοοηξία τηοάσπιη οἱ ἤποβ 

᾿ς ΒῸΝ πογεογδί. » 66. --- 7 Ἰδοῦ ἰπ Οοάϊοο, φυδπὶ ἱπηρίουτέ 
᾿ς Βίβα : ἰάθτη οὐττοχὶξ ὑπήνην 5ογρίαμι ἴῃ Οοᾷ. δίρηϊῆ- 
Γ΄ Οϑίογ οὐμβυϊδτῖβ αἰστιίίαβ. --- 12 γινομένων Ουᾶ., οοττ. 
᾿ς ϑαϊιηδθ. « Πατέρων, ραΐτο οἴ τηδΐγο, ρατοηξίθιις. ΥἹά6 τηϑᾶ 
᾿ς δὰ Οθους. Ῥδοιγμ. Ρ. 3, ποῖ. 4. » Β. 

ΒΟΧΟΙΧ. Τιοιημηᾶ : εἰς τινὰ ἐν τῷ Ἰχαρίῳ πελάγει χινδυ- 
νεύσαντα, οὐ μὴν χαὶ τελευτήσαντα, πλὴν ὅτι τὴν Ἰκαρίην 

ἰσχυρῶς ἐπιμέμφεται. --- 1 νεόφοιτον ἃ ΡΓ. τη. 
ζυΐῖβδο υἱάθέυγ ἴπ Οοὰ., ἀοϊπάο οὐ δγᾶβαπι δἔ “ νεόφυτον 
ϑογρίαμη, οὰπὶ ζήτει ἴῃ ΠηᾶΤΡ. « 516 ΔρρΟΙ Δ αΓ 86 Γ, ἔα τη 
Ῥυϊησιη ΤΙΟΔτὶ ἰρηΐδέιις 885. --- 2 πτεροδρομίης ΒΓΆΠΟΚ.: 
νεφοδρομίης Ἠοίβκίι5, [γϑέγα. --- 3. Κεῖνος, πδαυΐγοσιβ, 

᾿ υὰ8. ποιηδη ἴῃ ἔϊξαϊο βογρέστη ἔαϊσϑα ρΡαΐα. Οἱπᾶμη πος 
Ὑπίοη ΕἶΡῚ Ἰοσα πη ἴῃ τηᾶυῖβ Βα ρογῆσία ἐγ θα ϊββοξ, ἱ. 6. α11- 
ΠῚ ΟΙΩΠΪΠΟ ΠΟῊ 685565.» 7}α6. Ηοο γεοΐθ, 56 γεῖνον 
δαυϊάδιη ἱπέθ!Πσατη Ιοτιπη. Ἐξέ ἀθυοίίο [οᾶγίἀν, πη 
ΤΠΟΠΟΓΊΘΗΕΙ ἰηβουρεῖο. --- ὅ βόρειος Οοἄ., σοτΓ. Βοίβείαβ. 
-- ὃ ἀγὴν ἃ ΡΓ. τη. βετὶρέυτη ἴῃ Οοᾶ., ἀοίη 6 τ8]6 πῃ ἄγειν 
τηξδίθτη. --- 8. Π6 Βίαξα οοηῇ. ΤΆ6ΟΠ5. δᾶ 6ρ. 679, 8. 

ὍΟΘΟ. Τιοτηπηὰ : εἰς ρουτίνου τινὸς γυναῖχα Παῦλαν Ταραν- 
πίνην. Ομχδθ τη ὉΠ ἃ σε 15 ΟΥΪΓἶπΠ6 ἐθϑε πγοηΐο 5πὸ ΠΡογαΐ. 

νεν Οοά., ΘΦΟΥΓ. ΘΙ ΠηΔ5. --- 2 τ᾽ ἴῃ Οοά. ΟΠλ 5ϑιι πὴ 
δάαϊαϊέ ΒοῖβΕ. γὙ86] 581π). --- 38 χατέχτανε (σά. --- 4 ῥουφῖνος 
(51:6) Οοά., φαοᾶ ορξϊπηα σογτοχῖέ Ἠδοκογιβ, τι δογγρίυη- 
ἴὰ δρυα 5θυίογοβ Λουχιανός, Ἰουστινιανός δ 5111 4118. 
Ῥουφίνιος οἄοθδξ 7280 0}0}8. οὔτ Βοίβκῖο οἵ Βογπαγάο, βοᾶ 
ΓΘ 5Ξῖτηθ δχρ]οδξ : ΟἿ {ττιβέγα δέ ποηιθη, ἰᾷ δϑὲ ἐγαβέγα 
ἱπίϑηνία Ια θογαΐῦ ἀθ χυο 5θηϑιι υἱᾶθ τα: αἰχὶξ δὰ δρ. 639, 
3. Ηδοκογο ἔϑιηθη « Πξδς βθηΐϊθηξζία ἢἷβ ὐϑυθῖβ, {το πὸ γϑοίο 
αυϊάθτη στέθοα υἱάθηΐυγ, ἴπθ586 ΠΟ ΡΟ536 υἱἀδθίαγ. » Οὐἰς- 

᾿ς ΒΒ ἔδιηογο, αἴ οχί ϑἔπηο, αἰ (5 5 Β] 1οἷξ : « Τπηΐοσταμη ἀἰκί].- 
᾿ς Φοη ἴΐδ βεγ δοηάυτῃ ρυΐο : 

-ι 

ΙΝ ΘΟΑΡΌΤ ΥἹ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

φυϊω ποικακυν κοι είασιπασορσσιι 

03 
οὔτι μ᾽ ἀνὴρ, ὃ λέγουσι, χατέχτανεν ἐς γάμον ἄλλης 

παπταίνων, τὸ μάτην οὔνομα, Ῥουφιανός. 

ΥοΥθα τὸ μάτην οὔνομα τοίογοπᾶα δᾷ λέγουσι, οὑξ ἀϊοϊξιν 
λόγος ταῦτα ἄλλως, οἔ ὄνομα ΐο 65ὲ ζαηϊα ἱπίονῦ Ποιηΐπθϑ 
ϑρΡᾶΓβἃ., 4υδιη [Α]βᾶπὶ 6586 ἀοοεί δάνθιθίαπι μάτην, υ 6Ρ. 
039, 8: ἄλλως τοὔνομ᾽ ἔχουσι. ΟΟΙηράΓ68 Ραυβδη. ΥΠἹΙ1, 3, 
3: ἔχοιεν δ᾽ ἂν χαὶ ἄλλως τὸ ὄνομα οἱ ἀστέρες ἐπὶ τιμῇ τῇ 
Καλλιστοῦς, ἐπεὶ τάφον γε αὐτῆς ἀποφαίνουσιν οἱ Ἀρχάδες. » 
ΠΙΔ πὰπὶ σγᾶ 66 οοΙηροβίία --- ὃ. « Ὠχύμορο: ἀπρ] σοι 
ἱπίογργοίδεϊοπθπι δ τη εξ : δέ θὰ δϑξ χιιδ ἱπιπιδέαγα πποτίο 
ΡοΥΠΈ, οἵ φυὼ βαθίίο οχβεποία οϑξ. Π6 βιυθίίο οαξὰ ἢος 
Ιοῦο δρὶ, Ῥγο θα] 5.» Χ6ο. 

ΌΟΟΙ. Τοιηπηδ : εἰς Ἀχαιὸν τὸν Νιχαέα, υἱὸν Διομή- 
δους. --- 1 τῶιδ᾽ ἐπ᾽ οἱ ἤνεσ᾽ Οσοάοχ.: ἤνεσ᾽ ΡΊΔη.: οογγοχὶξ 
705: ΒΟΔΙΘΟΓ. --- 2. ᾿Ασχανίη λίμνη ἴῃ ΒΙΓΠγηΐα, ουϊ ΡΓο- 
Ρίπαυδ Νίοιρᾶ : Υ. βέγαθοιν. ΧΙΠ, ὁ. 4, ὃ 5. -- 3 δέ με Ουά., 
ΔΙ ογα πη ΡΊΔη. --- 4 ὑψιφα.. ἢ σοὰ., ογαβὶβ αἱ νἱἀδίωγ "θεὶς 
ἀπ οἴ ΠΟΥῸ φ Ροβίο βιρθὺ α. ϑδ]πιαβ. ὑψιφαφῇ ἐπὸ- 
ἑαυ: ὑψιραῦ ΡΊδῃη. « ᾿Ανατείνω Πΐο ἰάδτυ φαοᾶ τιβἰίααι5 
ἀνεγείρω. --- ὁ υἱέϊ ᾧ Οοά. εἴ ΡΙαη., οοπέγα πηοπέοπι ροσΐε : 
σΟΥΤΘΧϑγηΐ ϑδΙτηδ8. οἵ σαβδαθ. Μίγο μος ἀἰπέϊομοη ἰηΐου- 
Ῥγοίαξαϑ δϑέ βυτημηιβ ατοίϊαβ. » ὕΧαο. 

ΠΟΟΙΙ. Τροημηᾶ : εἰς Μενέστρατον ἁλιέα ἀποπνιγέντα 
ὑπὸ φυχίδος. Τάδ δγρυτηδηΐαηι ἐγαοίαυιξ Τιϑοηϊάδβ Ταγ. 
ΒΈΡΓΔ 6». 504. --- 2 ἐξαμέης Οοά., ἔθη "τὶ ρ᾽απυᾶοὶ ουτη 
γεί(. οἀά., ἐξ ἀμίης αἰϊχυοί ; ἱππείης οἀϊάϊξ Βέορῃδημβ, 50- 
᾿παπι Ἰπο ΘρΓΠρίοη : ἐξαμίτης ΒΟΠποίάογι5, 561 δοέαγιΏι, 
ἢϊπθᾶ δχ 8615. β8ὲχ εοηΐογία. Ῥγοραΐ Μοῖποι. ρ. 200, αἵ ἰπ 
Ροεία, βεὰ ἀδ ἰθυπηϊηδίϊομθ ἔδιηϊπὶπα ἀυθξαξς Ἡθοκογαβ, 
ἶρ86 ΡγΟΡΟηΘη8 ἀμνείης ἐχ τριχός. Βοῖδθ5.: « Βδορρὶ 8568- 
Ἰισοῦῖ σοηϊθοίιγαμι ἐξ ἁλίης, 564 χα υἱχ Ρ]ϑθογθ ροβϑίξ ΟὉ 
ΒΘαΌΘΠ5 ἐχ τριχός. Ἐτὶξ ἐξ ἁλίης, 67 πιαγὶ. » 5680]. οὶ. 
Ργὸ 1Π1Ὸ φοη]ϊοϊοθαΐ εὔτριχος, « ἤγουν χαλὰς τρίχας ἐχούσης 
δόναχος. » --- ὅ εἰδὰρ Οοά., 564 τοοία ΡΊΙδη. « Ὑργθα φό- 
νον πλάνον, ζγαιάδην ἰοίαἴδηι, ἃρροβιεοηἷβ ΙοθῸ ΘΠ 
εἶδαρ ἀγχίστρου σοπ᾽ ηροηᾶδ βαπέ; ΠΪβὶ ογέθ τη8}15 φονίου 
πλάνον, υἱὖ πλάνον δαϊδείί νη 511.» Μεοίηοι. Τὴ ἰα} θὰ 
Ἰοοῖὶβ οοηϑίδέ ἀ4ιδη ἴδο!!6 Ἰαοπίαυν ΠΠΡΓΔΥΙΪ  ἶς ἀπὰ 11{6- 
ΤΌΪα τηὰυΐαΐα ΠῸΠ ΟΟΠίρθιποπάιβ ΠΟΥ Ὑοῦβαΐϊ δοοραϊξ: 
οοηΐ. ΤΉΘΟΟΓ. ΧΧΙ, 42: ἐχ χαλάμων δὲ πλάνον χατέσειον 
ἐδωδοαν. ἘΠίατη ἨΘΟΚΘΡῈ5 Γϑοθρίξ, σοη ογθηβ Ορρίδη. σγη. 1], 
58: ΗΔ]. 43, ΤΥ, 00] ἄγχιστρωον ἀϊοϊξυγ δαφοινόν. --- ἀ ὀξείην 
ἐρυθρήν (5ῖς, οὕτη δουΐο.) Οοᾶ., ἐρυθρὴ Ρ]Δη. Ποἰπᾶδ ἔφριξε 
πάγην Ομη65, 4ποα ορίϊπιθ. οοΥτοχὶξ Μοίποκίαβ. 9 800}5. 
οορίαθαΐ ἀ6 « Πἴπ68, 4αδηη ΠΔΤΊΟ ἐπ} ΓΘ ἢ ΡἾ5018 ἔγϑηνι]ο 
ποία ςοποιβϑὶξ», 564 ἰρβαπι Βϑυθσιῃ αἰεὶ ὀξεῖαν πάγην 
ἀετηομηβίγανἐ Ηδοκογιβ ΘοἸ]δΐίο Αὐομΐ σοῦϑα, ΥἹ, δρ. 
1993, 4 : ἄγχιστρον, χρυφίην εἰναλίοισι πάγην. θ6 Δγαηαϊη6 
ἐπέ Πσοηβ Μοΐποι. οοπ ϊοίοθαΐς ὀξυΐνην, « 80 ὀξύα, 400 
ΔΥΠΟΥΒ ΦΈΠΟΓΟ ρἰβοδίογεβ δά εοηῇοϊθηαθ Δα Πα ἴη65 
1808 6556 ΠΟΩΌΔΤΙΘΠΊ ἱπηργΟ 4 }1}186 65ΐ. Μαρὶβ δδη ρἰὰ- 
οογοξ οἰσυΐνην. » τ-τ 5 ἀγρυμένη Οοά.; ἀγνυμένη ΡΊδΔη. 
« Οὐδ Ἰοοῖίο 740 59 πὸη αἰβρ!ϊουϊξ, π6Ὸ τηϊῃϊ. Τά οἴ 6Ὸ 
Ῥαϊδξίπδιη γο]θεὶ.» Β. Μεῖπκ.: « Ῥγορηάσμ υἱἀθίαγ ἀγνυ- 
μένη, {πο γϑῦθαμπη 46 Ρΐβοθ βρὶπὶβ ρθπο, 41.8}185 βρῇ γοἱβ 
αϑὲ [ἀχανθοστεφὴς ἀϊεΐα Ατἱβίοίε} 1, 5415 δοσοτημπηοάδία 
ἀϊεϊξαν. Ρἰβοδίογθϑ τηϊπυΐ]ο8 ρί8665 ἀθηθθθι8 πϑοᾶβ86 πὸ- 
(υτὴ οϑὲ.» Οοπῖ. 6ρΡ. δ04, 6. ΑἸΐαπη Ἰπούθὴ 6χ βαθγῖο 
ἘΔὈ. ΥἹ, 15, ἱπάϊοδξ δοκοῦ. θδίπάθ ΡΊδη. τηδ]6 ὑποδύντα, 
οαπι νὰν. ἃΡ. Δ ΘΟΙι. ὑπ᾽ ὀδόντα. « Λάδρῳ. 5680]. ΥΥ̓́ΘΟΒ.: 
Πίνδυρος λάδρον ἀντὶ τοῦ ὑψηλοῦ ἐνόησεν. Ἀδβρίοοτα νἱἀθίυΓ 
Νρ, ὙΠΙ, 79.» Β. -α 6. Ιη πο γνωμίδιον 46 500 δἀ- 
αἰ! ατγοί 8. 



δ04 

ΨΟΟΘΙΠ. Πιριπμηδ : εἰς Θύρσιν τὸν χομήτην (510), ὃν ἐπαι- 
νεῖ Θεόχριτος ὁ Δωριεύς. Ἀρρᾶγοΐ ΟΕραῖδπι εὕδει γ. 3 
τη8]6 Δοοορίβϑ6 ἀδ ρεγρθίῃθ 80ΠΊη0. « Ταθυϊε Ρἱοἴς ἄγρα- 
τηθηΐυτῃ ΠΟΟ ΟϑΓΠΉΪΠ0 ΘΠΑΓΓΔΥΪ ΒΌΒΡΙΟΟΥ : ΤἬΥΓϑΙ5, (αὶ 
ΝΥΠΩΡΒΔΓΌΠΙ ΒΓΟβ65 5016 θαΐ Ῥάβοθγο, ἰπ ῥἷηΐ ἀπηθγὰ ἀοΥ- 
τ ; Ῥγορο δάβίαί ΑΠΊΟΡ, Ῥθάοαμο βυμηρίο Ῥαβίογοιη αὶ. 
ΡτῸ Αἰπογὸ 80]]1οἱα5 Ροοία ΝΥταρ 5 τηοηθί αὐ ΤἬγγβί θυ 
δχρογροίδοϊδηϊ, πὸ ΑἸΔΟΥ ἰδγάγαγη ργϑὰδ ἢδΐ. --- { Νυμ.- 
φιχά. ΗΔΡοΡαπΐ ᾿ίδαυο ΝΥΠρ ὼς Φυοάμθ σγορθ8 8.08, 608- 
406 Βοχηϊη 5 ρϑϑοθπᾶο5 ΘΟ δ, Αἰπολιχαὶ οἵ νόμιαι 
ΝΗΡ βυπΐ ἃΡ. ΟΥρῖι. Ηγιηη. 1,, 11. Απίοηίηιβ {1}. 
ὁ. 32, ἀ6 Τογάγθο, Τηϊιϑίοο ργδοδίδη ἰββϑί πη : ἐγένετο δ᾽ 
αὐτῷ θρέμματα πλεῖστα, καὶ αὐτὰ ἐποίμαινεν αὐτὸς, Νύμφαι 
δὲ συνελάμθανον αὐτῷ, διότι αὐτὰς ἐν τοῖς ὄρεσιν ἄδων ἔτερ- 
πεν.» ΨΖας. --- 3 οἰνοπότηι Οοἄ.: τὴν π. ΡΊαη. Μοάϊδιη γοοὶβ 

ἔνδιος οἰϊδτη ΑΡΟ]]οΙ 5 ἈΪν. οοΥγ ραϊξ. ---τά,, ΤΥ ΔΙ ΘΟ ΟΠ ΘΊὴ ἱπη- 
ῬΓΟΡδΠ8 ΡΘουΚαιηρίτβ οογγοχὶξ αὐτὸς ἔρως π. β. ἑλὼν, Νονᾷ 
ΒΡ]. οὐἱξ. ΚΡ, Ρ. 46. Βοίμ5. ποιμένι ΒΟΥΙΡ5]Ε. --- ὅ, 6. ΗρΟ 

ἀἰβίϊοϊιοπ. ποὴ οϑί ἴῃ Οοάϊοθ, 80 πᾶν ἀυθὶθ ἃ ΜΎΓΙηΟ 
βου ρίαμη. Λυχοθαρσὴς ΗδϑγΟθ 8. οχρ]ἰοαΐ θρασύς, « Ἰυρὶ 
τπο Ὁ δυᾶαχ, ἰαρίηὰ φυδᾶδηῃ δυδοῖα ργαϊξι5,.» Η δίθρἠι. 
- ὁ, γένηθ᾽ ὁ Ἔρως ΡΊΙΔη., ΟΟΥΓ, ΒΓΌΠΟΙ, | 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΙ ΡΑΙΑΤΙΝΕ 
5664. Ορρίἄπμῃ ἴδὲ οοπάϊξυμη Ἰοοὶ ποιγθὴ δοοθρῖξ, ροϑβίθα 
᾿Ἀμφίπολις πυπουραΐαπι οϑὲ : ὑπᾶδ ἀρραγοῖ ΟἿ εἷς ἠρίον 
γοσοίυγ. --- 3 αἰθιόπης Οοἄ., οογγοχὶξ Βοηΐ]. Γπ ἥπθ νηῶς 
Οοᾶ., οοΥτ. ΥὟ δβϑοϊίησ, Αἰθοπίη δϑί Ὀίδηθ δρ ποίοη, Ῥγὸ- 
ΡΟ ποπιπὶβ ’οοο, αἱ 5ο]6ΐ ἰπ 1,8, ροβίξατα, ΒΡΡΙΟ βαργὰ 
ὟΙ, 6Ρ. 269 : : 

Αἰθϑοπίᾳ με χόρᾳ Λατοῦς: ἀνέθηχεν ᾿Αριστώ. 

δίοριι. ΒγΖ.: Αἰθόπιον, χωρίον Λυδίας... ἀφ᾽ οὗ ἡ Ἄρτεμις 
Αἰθοπία. Εδάδῃιν Ὠίδηᾶ Βραυρωνία, ἃ ΒΓΔΌΓΡΟΙΝΘ ἴῃ Αἰοὰ, 
4αδπι Ἰοουμη ἀθὲρ βδουῦὶβ οἱ ουϊέι ΟΘΙ ρου πη {580 
οοηπδίδξ. Ηυὰ8. ἰριαν Βγαυγοηΐθο ἔθ ρ! υτὰ ΑἸΠΘἢἴΘ.1568 
δἰϊδτη ΑἸ ΠΡΟ; δγοχογδηξ. Λοιπὰ μίμνει, ΡΓῸ λείπεται. 
Βο( λοιπὰ νΥἱπὶ Βοηξδηξοο ποημ ἢ] ἱπηπιπαθγα υἱάθίαν, αἱ 
ΒΈΒΡΙΟΘΡ ΑἸ ραγι 50. 0 51586 λεπτά τοῦ, Ζαδιιδατπηοάμιη 
ΡΙΪπΐα5 αἰχὶξ ΠῚ, 4 : ηιαφηῶ υγϑὶς ἰόηι ὑδείϊφίιηι. --- 
ἧς ᾿Αμριμάχητον, ΟΡ ΒΕΙ]ὰ ἰπέον ϑραυίδηοβ, Αἰ μϑηΐθηβοβ δὲ 
Μδοθάοηδβ ἂς ἢΠὰ ἃτρο Ρυρπαία. Ηΐπο γ. ὃ ἔρις, τἴχω οἵ 
ΘΙ οαι88, Αἰγείδαις, ΑἰΒΘηϊοηβίθιι5, Γαΐ586 ἀἰοϊξαν. --- 

5. Τηΐον Βοο ἀἰβέομοη. οἵ ργωοθάθηξζία βραϊππι γο]!οξαμηι 
᾿ ρβξ ἴῃ Οοάΐοο, οαπὶ ποία ἴῃ τηᾶτρ.: ζήτει, ἄδηλον ἐν τίνι. 
᾿ (οᾷ. αἰγείδεσιν, δε εἰ ἴῃ ξ τιυΐαίο : σογΡοχὶξ Βοπέ!. Τῃ ἢπο. 

ὈΟΟΙΨ. Τιϑμ μὰ : ἄδηλον ἐπί τινι γ6] ἐπὶ τίνι. ΠΟ 
ΡΊδη. : ἀδέσποτον, οἱ δὲ Νέρωνος, 56 υἱζπνὰ πο Ἰοσαηΐαν. 
ἱπ οοὐ. « Ργίον ὁουΐα οσαμπη γογβασση αἰὰ δηΐο ΝΟΙῸ- 
ποιὰ ΡΙΟΥΘΙΘΙΪ υἱπὶ ΟΡ αἱ. Βαδίομ. ο. 38 : δέίσθιίθ ψφιο- 
ἄαηι πὶ δογηοη οσοπυϊυϊϊ, 

Ἐμοῦ ϑανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί, 

Το, ἱμιφυΐί, ἐμοὺ ζῶντος, ρίαηοηια ἐία γδοἰ!. ΟἸοθνο 
θὲ ἢηϊν. 111, 19, 8. 64 : Λνὸ ἑπ)υιθιαπα οἱ βοοίογαία 
ἀπιοῖζων φογάὶ φιὶ ποφατυ 56 τϑοιδαν 8 φιοηνίγηιιδ ἐρδὶδ. 
ιογίὶς ἰογγαγίνην οηιηλιλιν ἀοΠαφγαίο οοπβοηιαΐι,", Ὁ 
χιοὰ υἱϊσανγὶ φιιοίαην ὑθγβιι φνάοο ργογιηίϊαγὶ 5οίοί. 
(Λα ὅθηθο. 6 οἰθιηθηΐ. 11,2.) ἘἙπὺπηάθμι ΤΊ Θγο ογὸ- 
ῬγῸ ἴῃ οἵα [υἶβ86 ἰγδᾶϊξ Ὁΐο Οἀ85. ΠΥ, 23. ΑἸζογανι 
ὙΟΓΒΊΙΩῚ 50] οἴατη Ἰορίπηι5. ἂρ. ϑίοθθαμη Εδ]. ΡΥ 5. 11, 
6, 7, Ρ-. 282 564.. ἴῃ Ἰοοῦ οχ Ῥουραϊθιϊογαῃη βου ρΕ8. οχ- 
οὐγρίο, Αὐἰ βίο 5 ἱηρυϊπῖβ δὲ ὙΠΘορ γαβίϊ. » Χαο. 0}1ὰ- 
πὰ ΟΥαΐ. Υ1Π, Ρ. 242, Β, δἀᾶϊξ Ναιοκίαβ ἴῃ Τταρίοο- 

τὰ ΟΥ. Γγασι θη 5. Ὁ. 719. 

ὉΟΟΥ. Τιομημηᾶ : Ἀντιπάτρου. Ζήτει τὸ ἐπίγραμμα, ὅτι 
δυσνόητόν ἐστι χαὶ ἐσφαλμένον. « ΘΔ]}106 γο ΓΕ οἵ ΠΠαϑέγα- ἢ 
γἱΐ Βοίΐνίπ. Μϑηιον. Αοδᾶ. 1ηβουρίς. ἔν, Ἡ, ῥ. 294.» 8. 
ΑἸΩΡΒ ΡΟΝ ὉγθδηΣ οἰ ἀο᾽ οἴατη Δ]Οααϊ οἵ Ἰυροῖ. --- 
1 πεπολησμένον Ουά.: δἀϊξαν πεπολισμένον, φυοα οομητηοάθ 
τοίογίαν δὰ ἠρίον, Π60 ΟΡ δγαΐ πεπολισμένη ΟΣ Οανῃ 
Βοιἐοἷο. 564 ἀαίίνιβ βἰπθ ρυθροϑιζοπο θαμὰ ΒοΟ γθῦθὸ 
δαταϊἰ ἀϑααϊί; σοτὰ βου ρίατα ἀθθοίαν Πθοκογο ῬΆΙΟΙΟς. 
1849, Ρ. 486, αυἱ πεποτισμένη, Δἀ6η8 : « Ἐχ ΒΟΟ ἀυοάιιὸ 
Ἰοοὺ Ἰπεα]θηΐοῦ οθηβίδί Ομ ΠΘ ΠῚ ΒῈΡΘΓΙΟΥΘΙῚ ῬΑ ΘΠ ΤΩΔΥΪ5 
ΞΈμοἱ δὰ 1τογα ΤΠγδοῖα ἀἰοΐδιη ἔαῖθδθ “Ἑλλήσποντον. ΕΤΘ- 
ἴμπι γε τῸ οἱ ἀχριθέστεροι ἀἰοαπΐ “Ἕλλης πόρον γ6] πορθμόν. » 
--- ἃ ἠδώνης οἱ ἀμφιπόλει Οοἄδχ, οοΥν. ΒΘΠΠ. « ΑἸρμὶρο- | 
1158 ἀἰοϊζατ τηοπαιηοπίαμη ῬὨΥ αὶ δχβίγαοίαμα. Οὑ Ἐάο- 
ΒΟΥ ἀρυ ἃ ΤὨγδοδ5 γόρὶηα ΠΟΙ ΟΡ Ποομἕοπι, Τμοβοὶ ἢ- 
Ἰΐαπι, δχ 6110 Ττοαπο τϑαθαηΐθην, ἄοτηο βιὰ τεοορὶί. 
Ῥδυ]]ο ροϑὲ 116 ἰΐθυ μϑγβϑααϊαν, ροἸ Ἰοἰΐα8. 56, ΤΘΡῈ5 
8018. σΟΙροϑ (18, τοαϊζαγαμπη δὰ οἂπι 6886. Οἱ ἀϊὸ ὁ0η- 
ϑεςαΐα Φασμη ποι γοηϊβϑοί, {18 6ὸ αἰ ἀϊοϊξ αν ΠΟΥΪ68 
δα Ἰἰξυ5 οποαγιῖθθ, υὑπᾶθ 116 Ἰοοῦθ Ἐννεάοδος γὸ] 
᾿Εννέα ὁδοὶ Δρρε!]δΐιι. δδΐ. Τατη ἀθϑιἀευῖο πμαγϊ υἱέϑθη 
βιιϑροπάϊο Πηϊνις οἱ δὰ Βίνγιβόποιη βορυ ἃ οδξ. Υἱὰ. Μὸ- 
φἰτίαο. δὰ Οὐἱᾶϊ Ἐρὶβί. μοῦ, ἔ. 11, ν. 134. ϑθρυ απ 
ΡΌΘΙα οἱ δρόμον ἐννεάκνχλον οοπιτιοιιογὰΐ ΟΟΙαἴ 5. 218. 

ἰάθη ἀλιανθεὶς, οοΥγ, Βοϊνίπι5. Βοη οἷ οοηΐ. ἁλινηχὲς., 
ἑαηψιαηι ἰα 06 705 ραηηθ5 ρΡ05ΐ παιζι'ασίνηι ἐπι {εξ 5 

᾿ 67θοίος. ϑοἃ αἰΐζογατη γθοΐο οἵ δ᾽ οραηΐον ἀἰοίδαν : ἀπ δι 
Ρϑπηαπι ῬΌΣΡαγΘαπι, Βρ᾽ οἰ οἱ Ὑ 6815 Τταβέμμῃν, ΤᾺ]; 
σοπιραγδίϊουη ἀὸ ϑπιγγπα αἱϊίαγ ΑΥΙΒΕ1465 Οὐαί. ἐ. 1, 

ΠΡ. 231. ἘΠῚ σροπὶ ΟΥΠδι θη 158. γοίθυίαση ἀἰοῖξ, ὥσπερ οἱ 
χατάπαστοι χιτῶνες. » 86. 

ΌΘΟΥΙ. 1θιμηὰ -: εἰς Χρύσιππον τὸν φιλόσοφον Αἀδβοῦῖ- 
᾿Ρίιωμη ροβί 5ἰρίδιι ([οτί.: ζήτει ) τὸ μέτρον. « Εχ ὈίοσοπΘ 

1,δοτί. ΝῊ, 184. ΟΑ]}110158. νουβῖθυβ γος ἰοατὰ. δὰ 

ΡΙαΐατοι. Ομ. Μον, ἔ. 1, Ρ. 101..». 8. ἘΡ᾿σγατημηᾶ 510 
᾿ ραϊξαν οχ Οοάϊοθ ᾿ς 

Ἰλιγγίασε Βάχχον ἐχπιὼν χανδὸν Χρύσιππος, 
οὐδ᾽ ἐφείσατο οὐ τῆς στοᾶς, οὐδ᾽ ἧς πάτρας, 

οὐ τῆ: ψυχῆς, ἀλλ᾽ ἦλθε δῶμ᾽ ἐς ᾿Αἴδεω. 

δρᾷ βυηΐ ἀἰδίίομδ ἄπο : {ΓΙ ΠΊΘΕΡΙ βοδζοηίθβ, 4005 Θχοῖ- 
Ρἱυμΐξ αἰπιοίγιὶ ἰδπι οἱ δολία! οί. 1)6 γὸ Ὀΐορ.: τοῦτον ἐν τῷ 
Ὠδείῳ σχολάζοντά φησιν Ἕρμιππος ἐπὶ θυσίαν ὑπὸ τῶν μα- 
θητῶν χληθῆναι" ἔνθα προσενεγχάμενον γλυχὺν ἄχρατον καὶ 
ἰλιγγιάσαντα πεμπταῖον ἀπελθεῖν ἐξ ἀνθρώπων. --- 1 Εἴλιγγ. 
σοά. --- 3. οὔχης πάτρας Οοᾶ.; οὐδ᾽ ἧς (ᾳυοᾶ δἀϊξυ") πά- 
τρης Ὀΐος. « Ἐογίαββθ γϑοΐί8 οὐ τῆς πάτρας. ΠἰΈ6Γ χ οἴ τ 
Ῥαββίμη οηξιβδθ.» ας. 

ΘΟΌΥΊΙΙ. Πιρυπηηὰ : εἰς Σοσιθέου (5Ϊ6 ) τινὸς τάφον ὑπο- 
χρινομένου τὰ ἐν ταῖς τραγῳδίαις φερόμενα. ἔσφαλται τὸ ἐπί- 
γράμμα παντάπασιν. ΕΓ ἴον’ ἀρρίοία 5ἰρὶα ζήτει. « Ἐ5588 
υἱἀοίαν αἰ ΟΠ 5. φαδηὶ σογγαρίϊι5.» 8. 1η ΒΟΒΙΠἸΘΌ ΠῚ, 
ἐτασίοαθ) Ῥοθίδμη οχ Ρ]ἰδᾶθ, ἀθ 410 οοηῇ. Ἐγδρηϊθπία 
ΤΥΔΡΊΘΟΥ. Ρ. 149 5664. ἴῃ ΒΙΡΙοἵμ. ὈΙάοί. Βεἰγία8 5δέυυι 
ἴῃ ἴυτηυϊο βἴδηβ ᾿διιθ5 ροοίς οοοργαΐ, αὐ ΒΘ ρ 0 6}18 58- 
ΕΥΓαι5. Δ] 15 βιργὰ ἴῃ δρίρν. 37, οἷ γοϑροπᾶοί {υοάδτημηοᾶθ 
Βοϊγία5. ἴῃ ποβίγο οδγτηπα. Τγδοίδυογαηξ ἢ00 ΘΡΙ ΒΥ Πᾶ 
ἩδετηΔηηῈ5 ἴῃ ΟΡΒ6. γο]. 1, Ρ. 53 8564., Νωκία8 ἴῃ ΟΡαι86. 

ΡΒ]Ο]. 1, Ρ. 8 5644., ΗΘΟΚΟΥΊΙΒ Τ, Ρ. 263 5661. οἵ ΝΥ ΘΙΟΚΘΓαΒ. 

6 ἱγᾶσοοα!!8 σντροῖβ Ρ. {258 560. --- 1 ἄστη, Βιρογροβίίο 
εἰ, Οοᾶθχ. « Τῇ Ῥγίονο βοηΐθη δ ραγίδ ΟἸἰδϑαπὶ ἐδ τόσ- 
σον, υ8 1, 6Ρ. 17; ΧΙ, 6. 131: ὙΠθοον. ΙΧ, 84 ΑΡΟ]}. 
ΒἈ. 11, 612.» Περί. Ἐκ γϑγθ 5. ἐν ἄστει ΔρράτοΓο Οὐ βογγδὲ 
ΥΥΦΙΟΚοῦιι5, ϑοϑιμοὶ τηοπυμηοηΐαπὶ ἴῃ ἀρτῖθ Ροβίατη 

Πηρὶ, ΟΡ τυβίϊουμη χαραχτῆρα 5αΐγτίοθ γρίο 8 80. 60 ἰῃ- 



Ὁ, ΒΟρΡΠΟΟ 5. δυΐθιη ἔγασίοὶ ἴῃ αβία. --- 2 ἄλλον οἱ 
"χλὴς (510) Οοάθχ, «ἀυοὰ ποϑοῖο ἀυᾶγα π᾿ ποϑίγο 
τρὶο τοαυχὶξ 918 00005.; οοπμβθηϑι οδίοτὶ, αὐ ἴρ86. ΟἹ πη, 
δδηΐ ΘΟΥΓΘΟΙΟπθτὰ. Βεππ Κη, Βοίμϊα3 Σοφοχλῆ. ΝΘ κυ5 

λλου ὕπ᾽ αὖθ. οἴ Σοφοχλῆς, βυρρ!οίο χομεῖται. ΟΟπίδεΓ 
 υοα ΤΠροοτ(υ8 αἰχὶέ ΧΙ, ορ. 434 : εἷς ἀ πὸ τῶν πολλῶν 
εἰμὶ Συραχοσίων. ἨΘΟΚΟΙΓΙΒ : « ΡΑγιπὶ στροῦτη ν᾽ δίον 
ἀπ᾽ αὐθαίμων ἡμετέρων, ΡΓῸ ἀιο βογίρίαι οροτίοί ἀφ᾽ 

κῶν αὐθαίμων. 56 ρὑγοὸ ἡμετέρων 5ου)επάυμη ἡμέτε- 
ρον, υἱ 58 δοηξθηζία : Ἑδάθμι οὐγὰ 505 Π|γ61 ἐτ Ὁ] τὴ (ΟΓ- 
Ῥυβαυο ἴσουν, 4υἃ 8118 6χ ἔγαίγ!θ5. ΒΟρΡΒΟΟΙ μι ποῖ 5 
ἀἰδοιἐϑϑίπνυμη. » --- 3 σχιρτὸς (510) ὁ πυῤῥογ. Οοά., ποη 
πυῤῥιγ. ϑαΐγτὶ ΠΟΘΙ ἀπὸ τοῦ σχιρτᾷν, υἱ 4110] ἸοσίαΓ 
᾿ τὴς Σάτυρος, « φυΐὰ 84} }αἴϊοπο οἱ οπογοὶς ἀδ]θοία- 
Ῥαηΐαν ϑαΐντὶ ἢν. Νόπη. Πίοη. ΧΙ, 11, ΠΟΡΘοΚ, ΑΘ Δ ΡΒ. 
ΠΡ. 1311.» δεῖ. ἩθγΙμΔηΠι8. : « ΤΟ Πρσοη δὰ δβ[ μοτ- 
80ιᾶἃ αυὰπὶ ῬΟΙΙχ ΕΥ̓, 142, Σάτυρον ἀγένειον γορεξαι 

6586 ἀἰεῖξ. Πυῤῥὸς δηίτη ἀϊοϊξαγ οὐὲ ργένια απο ογοϑοϊΐ, 
 αἴαρ. ΤΒοοοΥ, ΥἼΠ, 3. : ἄμφω τώγ᾽ ἥτην πυῤῥοτοίχω, ἄμ- 
φῳ ἀνάθω. Ὑἱάδ ὙαΙοΚοη. δὰ Δἄοη. Ρ. 409. » ᾽Ἔχιοσο- 

ΟΠ ἴπ ἀταμηαΐο. ΑΡορν. Ῥᾶν. ἀνήρ. --- 4 νοΓραν γοοίο δἰ δίϊηχι 
ΟΠ Δ 000 5.: τηλῖὸ δ} δία. δάοο Νωκίαβ μοβί ἄξια ἱποϊάἀιηΐξ. ἱ 

᾿ς -- 5. « Ττασϊοὶ ροοίςϑ Ἰαυδδθ., ἀαδϑὶ Δ] [6.118 ΟΡ] 18, 
Βασυβ 6. ΘΟΙΏΡΙ χα. ὨΙΟβοου 65 ἰᾶπι ΘΟ Ὀνΐ ἀγα  ὉΓῸ 

᾿ βαἴγυϊοογαπι Ροδίδιη, οἵ μ00 Ῥγθοῖρηδ ἴῃ 5051 ΠΠ|60 Ἰαπᾶδΐ, 
 ᾳυοὰ 5αΐγτγϊο ΡΟΟβ605 Θοπιβ δὰ θΥ5ΕΙ πᾶν τουούοανξ ΟΥἿ5 
᾿ ἀἴατα. Ουυτη δηΐῃὶ Δ}1}, αὐ Τιγοοργυ ἴῃ Μο- 

Ἵ 

τηοπο τηδοὶβ ΘΟ ηἱ οἵ φαοί ἀϊαο Θχ ] οδτοπξ, ἢ ροο- 
8605 00 56 ΠῚ15 ΠΟΥΪ5 ΔΟΟΟΙΊ ΠΟ ἀδύ  ἔ τ ΤΠΟΥ 115, ΒΟ ΝΠ ΠΟ Ὸ5 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙἹ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

φόρησε, πᾶπι ἰιοάοτα οἰποίΐ γὙ61] Θογοηδέϊ ἀροθαηΐ Ξαΐννὶ | 

Ο πρύοπιο ἀταπιαΐο βαΐγγίοο,, γὸβ δχ τηϑᾶϊα υἱΐα ροϊ 8. 50γ- , 

05. 

{ΠθΒ. Ιῃ οὐ χερὶ νουθυπὶ υἱάθίαν Ἰαΐονο, φαοά εἰρηποαί 
εὐημέρει, αἱ' ΠΟ} 58: πη5 Γαθγὶ οχ 115. ροθίϊβ. 58:15. ργῶ-- 
βίδητΙ5 Δι ΐο πη (ἶ556. ἸΏσΘηΪ ροοίᾶπη οἰ οἰξαν ὁχ βοααθηξὶ 
γοΥβα ὨΙοβοου ἀἶ8, φαοοσμη ΟΟΠΓΓ ᾿ς ΤΟηρὶπὶ 6. 33,2: 
τὰς μὲν ταπεινὰς χαὶ μέσας φύσεις διὰ τὸ μηδαμῇ παραᾶχιν- 
δυνεύειν μηδὲ ἐφίεσθαι τῶν ἄχρων ἀναμαρτήτους ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ καὶ ἀσφαλεστέρας διαμένειν, τὰ δὲ μεγάλα ἐπισφαλῆ 
δι᾿ αὐτὸ γίνεσθαι τὸ μέγεθος. » 

ὈΟΟΥΠΙ. 1μΘπηπ)ὰ : εἰς τινὰ χωμῳδιογράφον" ὑπολαμιδάνω. 
δ᾽ ὅτι εἰς τὸν αὐτὸν Σωσίθεον. Ζήτε: κἀνταῦθα τὴν ἔννοιαν. 
διὰ τὰ σφάλματα. « Νοη ἴῃ 505. {Ππρυπὶ,, 504 ἴῃ ΜΔΟΠΟΠΘΙῚ, 
υΐ Ῥαίοί δχ υϑιύϑιι βθουπαο οἱ οχ ἀϊβουΐα Αἰμθηθοὶ πᾶγγὰ- 
ἰΐοπο ΥἹ, Ρ. 241, Ε, δ 40.» 8. Οὐ ἢῶο : Μάχων ὁ χωμῳ- 
διοποιὸς, ὁ Κορίνθιος μὲν ἃ Σιχυώνιος γενόμενος, ἐν ᾿)εξαν- 
δρείᾳ δὲ τῇ ἐμῇ καταδιοὺς χαὶ διδάσκαλος γενόμενος τῶν 
χατὰ χωμιωυδίαν μερῶν Ἀριστοφάνους τοῦ γραμματιχοῦ - ὃς 
χαὶ ἀπέθανεν ἐν τῇ ᾿Αλεξανδρεία,, καὶ ἐπιγέγραπται αὑτοῦ τῷ 
μνήματι" Τῷ χωμῳδογράφῳ χτλ. ΒονκΚοῦ μὴ δὰ ΑΥοᾶ- 
ὅπη». 278 βοᾳ. οἰζαί 7846. ἴῃ ποξξ. Πη55. --- 1 φιλάγωνα 

οἰἴαιη οοά. γ ποῖ. ΑἸΠοπῶὶ,, οὐ} 8 ἀροσναρια φιλαοιδόν. 
Νοίΐαμῃ Ποάονα οοτοηαν! Ροοίαβ υἱοίου 85. ἐπ Θυ ἢ |115. 
5ΙΤΆ 15 ἔννοια ΞΙΠΉΠΪὰ) ΒΌΡΓὰ ΟΡ. 22. --- 2 ζῶντα μάχωνα 
Ουάὰ., Ἰξογθ χ ρου Ροϑίίο χα, αὐ σογγοοίον 46 μήχωνι: 60- 
αἰΐαθ86. υἱάοδίιν, ποιηθη ΡΙΓΟΡΓ ἢ ἸσπΟΥΔΠ5; ζῶντι Μά- 
χων: Αἴβοη., οἴΐατη οοἀ. Υβη. -- 3 ἔχει σφῆναγε Οοάδχ, 
οογγούΐσση ὁχ Αἰμθη. Νὴ {1 νϑίογιη Ῥοθίδυ πλ ΟροΓὰ 
ΘΟΙΩΡΙΙαθαΐ. ΝΟ νϑύβιι5 Ηρβίοαϊ ἀὸ (Ὸο]5, ΟΡ. 300 : χης- 
φήνεσσιν...οἵτε μελισσάων χάματον τρύχουσιν ἀεργοὶ ἔσθον- 
τες. « Παλίμπλυτον νοϑ[ἰτηθηΐατη ἀἰοἰ[πν βορί5. ΒΟ] ἔα πὶ 

᾿ οἵ Ἰοΐαμῃ ἃ {ὉΠ Ομ θι15., ἃ ΡγΓοΐπθ πα} ἘΠ π|5 ΡΥ Εἰ . ΒΙ τ τη 

᾿ ἀἰοσηᾶϊ σοηι5 δηἰπιοϑίιι5 οἱ ᾿πᾶρη Ποοηἴι5. οἱ ἁἀά!αϊς οὐ 
ϑαΐντοβ τραγιχώτερον Ἰοαιοη ΘθεΠἸ ηχὶξ, αὖ ὁχ ορ]οργὶ ἴτλ6- ᾿ 

; τποηΐο Ζἰέψογδα; ἰπίο αἰ ταγ, οἕ τὸν ἀρχαῖον τοόπον, ταὶ. 
᾿  ἴδπ ἰπ ἀοδυοίιαϊποιν ἀρίογαΐ, γοάαχὶέ. Ῥγορίογ Ῥρα τ ηδ πὶ 
Ο ἰρίταν οἐ Αὐ βίϊαπι ῬΠ]Ἰαβῖοβ ϑαίγτογιμη ΒΟΥ ΡΙΟΓο8. (Ῥδὰ- 
ΟΠ 58ῃ.1], 13} Π06 ΡΟΕΒΘ6Ο5 σΘΠῈ5 ΠΊΟΧ αἰ οἰ Δωρὶς Μοῦσα. » 

Γγτυβῖτα. « Πατρίδ᾽ ἀναρχαΐσας 5 5ηΠοατο υἱάοίγ ϑδοϑὶ- 
 {δουμω, οἰονἿβ βαΐνυϊοἰβ ροϑβέ Ἰοησύμη ἱμέεγυ δι !απὶ τοξεϊξ- 

115, ραϊνίαιη νοΐαβίο ᾿οὺ ἀγαπηδίϊθ σθηθγο Ἰηϑέγα 1556. » 
ας. ϑοᾷ τοοιββίτηο βίγαχιἐ Ἠθοκοτιβ : χὴμὲ ἀναρχαΐσας 
ἤγαγεν εἰς πατρίδα μνήμην. --- 7 χαὶ πόλιν Οοἄδχ, ἰαρδα, 
αἱ νἱάδίωυν. Ποϊηάο οἀθθαίαν εἰσώρμησα τϑᾷὰο δὰ ΗσοΒδ- 
ταμι, αὶ οοὐτοχὶξ, πᾶτη 505: ἤθατῃ ᾿οο ἔδοῖβϑθ, ποθὴ ϑοέν- 
Ττη, τηδηϊ[οϑίυ τη οβί. Τἄθην ἀὸ ἀδίϊνο  σοηίογε ΘΔ] "τη οῃ. 
Ῥεὶ. 38 : εἰσεχύλισε θαλάσσῃ, οἱ [Γἄρτη. 106 : ὅσσα δ᾽ ἀχου- 
γαῖ- εἰσεθέμην. δ 5δίγτγϊος 5} ΔΕ] 015 διδογαίο ΔΛ ΌΙΟΚ. 
εἰϊαξ αἴπιοπ. ΧΙΥ, ν. 630, Ο, Ὁ. --- 8. ΡανΠοϊρίστη ἀοοῖ- 
Ῥἰεθαΐαν ργὸ εἰλχόμην (εἵλχετο), 568 τηυϊίο ῬγΡΟ ΒΔ 5. 40 
Ἠδγηδηπυ οὔθ ϑθαυθηξ 5 ἰαησίίαγ : οἵ 5. Μείμηοϊ. 
Ρ. 164, Νωκ., Ηδοϊ. οἵ Βοῖβ5. -- 9 ἑπτὰ δέ μοι (ΥὙ6} ἑπτά- 
δέμοι) ἔρσων τύπος Οοάοχ : εὔαδεν ἡρώων ϑαἸπιᾶβῖι5, ἴῃ 
400 εὔαδε ἃ Ρ]οτίκαια ργοθαΐαμη οἵ ὙουΙ βίη }Π]πυατη δδέ, 
γοτγὰ δυΐοιη Δ ΟΟ ΚΙ: οἰποπάαδίίο θύρσων, αυἱ ργωΐογοῦ χτύ- 

πος, αὐ Ευτὶρ. Βαροῖι. 240 : παύσω κτυποῦντα θύρσον. 504 
τύπος οἴΐαιη Ἠθτγιπᾶπηο Πΐο δρίυτῃ υἱάοθαίαγ. Ουθα 5οαυ έν 
οὗ χξρί ποπιοάϊιπι ϑα πᾶν ξ. ΔΎ ΘΙΟΚΟΙπι5 ὀχ! οδΐ « Π05. α) 6 

τοπουδία ἐπυγϑὶ ἰΌγπῖα, 4081} αἰοθαπίμν ἃηΐθ ΒΟΒ  {ΠΘΌΤῚ, 

τάπιο ἐτοπάοβο, ποη τᾶπα δἀοϊαΐο. » Θυοα πο ργοσεάϊξ. 

Ηδττιδηπ ἐν χερὶ, φαοα τοοθρὶΐ Βοῖδ55., ἰάτη ἃ ψδοοββίο 

Ρτγοροβίίατα ({. Ὑ1}1, Ρ. 400). ΝΘΙΝΙα5 εὔαδεν ἡρώων τύπος 

οὖχ ἑνί, ρτογβαβ τοὐθοΐαπι 80 Ἠογιηδηηο. Πθηϊαιιθ Ηοο- 

ΠΟ ΚΟΡῸβ : « Οοαϊοῖβ βευρίατα ἑπτὰ [Ὀγίαβϑθ. πὸπ τηυίϑηδα 

δέ, χασπι ΡΙοἰααο5 ἱγαρίος ροοίϊβ δηπαμηογδίιϑ [ΘΓ] 

Θοβιμοα5. Οἱ 4παπὶ βορίθια ΠυμηονῸ [μου Ἰηΐ, ΒΟ] τπὰ- 

Ἰΐπν : ἑπταδύμπων ἄστρων. Ἑογαμη ἀϊοοηαϊ τύπος ΠΆΠΠΟΥ 

ἤιιῖδδ8 υἱἀοίαγ, οι οΓῈ αἰ(ἰὰ8 βοπδηΐθ Ῥογημιιίανιε 5051- 

Ηδολον. ϑιτη α Δ ΘΙΟΚΟΓυΒ. --- 6 εἷς σχηνὴν ΝΦΕΚΙΙΣ, 

τρίδωνας δϑρΡΟΙ]ὰθαηΐ 56 ηθ 5. οἴω ο5. οἵ χορ! ος ἱπας]- 
ἰ65..» σαϑβαιιϑ. 1. πη Οὐάθχ ἀλλά τι τέχναι, Αἰμιθη. ἀλλ᾽ 
ἄρα τέχνης. --- 4 ἀμφίεσαι νυ] 50 ἃ. ΑἰΠ6η. --- 5 δ᾽ ὁ πρ. 
Αἰμθη.: δὲ πρ. Οοά. Εἰίανυ αὐ Νιζιιην, ποῖ ἴθ Λίοα 
βοἰ τη. --- 6 θυμός Οοά.; φυτόν γνυ]σοὸ ἂρ. Αἰἢθη. « Θύμος 
ἀϊοίξαν οἱ θύμον. Δοιμὺ, ΟὉ ᾿Ἰπουάδοθβ {105 881658., φαϊθὰ5 
ΑΤΕρα, ἱπρνῖπ}}8 οοιησ αἶα τοαἀυπᾶδθαί. ΟὉ {ΓΘ αθη 8 πη 
{πγμὶ ἴῃ Αἰ(ἴοὰ βου ρία Αἱ βαρογ 8 ἐλ ψηχῖνι τοὶ 6 γ6 
αἰοθηέυν, Οὐ π|}}. 1η5ΕΠ|. ΧΗ, ὁ. 10, 25. Τπογαϊάθο ἢΪ- 
βίογϊ ἰμ ΠΠππὶ θύμου τοῦ ᾿Αττιχοῦ ἀποπνεῖν ἀἰεῖί [πιαΐδη. 
6 Ὠἰβ[. οοηβογ. ὁ. 18.» Ψψας. 

ΌΘΟΙΧ. Πιοητηᾶ : ᾿Αλεξάνδρου. Ζήτει, ὅτι ἔσφαλται χαὲ 
ἔστιν ἀδιανόητον. ἘΒῖ ΑἸοχΑπατ! “Ζ1οἷϊ ἴῃ ΑἸΟΙηΔηοΙὴ ροο- 
ἴδτη Ἰγυίσατμη,, 4αϊ Ἰοχαίαν, σγαξυ]δη8. 5101 αιιοὰ ΒΑΡ θαι. 
οὐϊαπάαβ ϑραγίαν 51} Γδεξιι8 οἶν 5. 5116 ποιηΐηθ ροοία Πα θὲ 
ΡΙυΐατοπα5 Π6. ΟΧ ΠΟ Ρ. 599, Ε. --- 1 σαρδιας (ϑρο βου ρίο. 
Ξς ) ἄρχαιαι Οοα., ἀρχαῖαι ἃρί5Γ. Ρᾶν.; ἀρχαῖος ΡΙυΐ., 
ΡΓΙαΐστη ἃ Βγυποῖς., 636. ἴῃ Ὀοϊθοία ν. 98, Μεἰποκῖο- 

Απαϊ. ΑἸ6χ. Ρ. 235. 564 τϑοΐβ δἰξθγιμῃ υἱπάϊοαϊ ἨθοΚθτΒ 
φΟἸ]α 15. δρρ. 423 οἵ θ45 οἂΡ. ΙΧ. ὙΠ Ίο56 νόμος Οοᾷ. εἴ 
ΡΙ]υΐ. --α 2 χέρνας ἡστισαν ἢ μαχέλας Οοά.; χέλσας ἤ τις 

ἀνὴρ μακχέλας ΡΙαἴ.: χέρνας ἦν τις ἂν ἢ βαχέλας οαἀδθδίῃγ 

δχ διδηᾶ. Βοιβκῇ δὲ ϑα!γηδβιῖ, 4α] ΡΓΪῸ5 ΒΟ ρβονΐ χελλὰς, 

μη οοιἴο, {8165 ΥἸΞοΟὨ 5 οἰζαθαΐ ᾿πηδρίπο 8. β5ΔΕἜγᾶο-. 

(πὶ 1Ξἰαἷβ. αἰζονο οοῦ]ο τηΐποῦο δὲ Ππι500, 60}}. ῬΘΥΒῖο ϑ8ξ. 

Υ͂, 180. 588 « χερνᾶς 65 ἰ. 4. χερνοφόρος, (ἜΡΘΠ5 χέρνον ..᾿ 

ΙΔποϑιὴ δῖνο οταΐογαμῃ ἰη Μᾶρπ Μαίν}5 τη γϑίθυ 8. ἀβυγρα-. 

ἴδηι : 4υϑτὴ γοπὶ ΜΠ πϑέγανιξ ΠΟΌΘοΚ. ΑΘΙΔΟΡ]). 1, Ρ. 20- 

5681.» ψαο. Ἐϑὶ βαχέλας Θοη]οοίανα ΡΥῸ βοιρίο μαχέλας, 

χα 1,. Ὀίπάον ἤο ἴῃ ΤΊ68. 5(06 8. πο υἱ οἴπν' οχίτα ἅι- 

ΡΒ δοποπι μυβίϊα 6856. Βοΐδ85. Νϑάιθ Μοίπειιο. ΑφορίξαΡ 

ΡΓῸ βάκηλος, διυιοιιια, αἱ ξερός ἀἰοϊξαν᾽ ΡΓῸ ξηρός οἱ ἃ] 

«ατράδηι. « [ἄοπὶ λείη. βουῖρϑίς ἧς τις ἄν, 504 ΡῬΥΪΠἃ ΡΘΓ 

φοπᾷ ἱπ Ὠοιῖοα ἀἰα]θοίο 6ϑΐ ἦν, ποη ἧς. Οὐδιο βθουπάπην 

σοάϊοοιη (ησὺ ἀράϊ εἷς τις, ἂρία ορροϑίίαμη ΠΟΌΪ] Ροοίζ- 

ἀνίας ϑραιίαπο, οἱ ἢ μαχέτας, ΟΧ ΟΔΠ ΠΧ θη ἂρ. Αἴμθη.. 
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Υ,Ρ». 198, Ε (0011. Εΐγ. Μ. Ρ. 587, 53) : Μαχέται αἱ 
χαλούμεναι Μιμαλλόνες χαὶ Βασσάραι καὶ Λυδαὶ χαταχεχυ- 
μέναι τὰς τρίχας. » ΗΘΟΚΟΥ. ΤῈΣ τὸ οοηΐ, ΘΡ. 19 οἵ ποίΐ. --- 
3.᾿Ἀλχμὰν ΡΙυΐ.; ἄλλο Οοά. « Ῥήσσων τύμπανα, υἱ 5 ]ρΓὰ 
ὉΡ. 4856. ΒΓ ΠΠ 6 Υ ἐψηιραπα γι ΡΟΥΘ αἰχῖββα ϑίδι τη 
ΤΠῸΡ. Χ, 644, δηποίαν! ἡ ΠΟΡΘΟΙΚ. βοᾷ ἤΦΓΘΟ ἴῃ χαλά, 
4ααπὶ ρορίδ μἴδ ποη Ἰδιιάδγο ἐυπηρᾶπᾶ, 86 ΘΠ) Φαοδηη 
ΘΟΠἰρΙρΡἕι ΤΙ ΟΥΔΓ6 ἀοροϑδί. Τέδαιο βου. νἱάθίυγ λάλα 
τύμπανα, δἰγορθηίία, φαο ορ  Πδίο υἱἱέαγ Ἐγγοἷαβ ΥἹ, 6ρ. 
434, οἱ Ὀἱοβοουοβ ἴθ. δρ. 220, 15. {γτηραηυη αἰχίξ λα- 
λάγημα. » Μοΐφιοϊ;. ἨΘΟΚΟΓῸ5. τοίοτί δ Ἰαχυπ οἵ αἰν 185 
ΤΥἀογαπη, ΟΥμδΕ5 Ταΐρρο ἔγπηραπὶβ υἱοηίίυτη, οἵ θυρσο - 
φόρος 500] ΡΓΟ χρυσοφόρος, ργέϑίογοἃ ῥῆσσον, ἱτηρογ[δοίο, 
Ροϑί εἷς τις ἄν. --- 4 οὔνομα χαὶ ΡΙαυΐ.: οὔνομ᾽ ἐχ Οοἄ. 1 
ἄπο ΡΙαΐ. οογγαρία εἰμὶ πολίτης. ΟρΘΟΙΠλδππι5 οοηἠϊοίοθαΐ 
εἰμὶ πόλεως τρόφιμος, φαοᾶ ϑρατία τηϊηΐπηθ [856 νἱ ἀθδίιγ 
πολυτρίπους. ΗΘΟΚΟΓΙΙΒ ἰπΈ6}]} 0} ἀθ6 υἱοίογ! 8 φὰδ8 ϑραγίδηϊ 
ἴῃ Ἰυάῖθ ρΌΒ]1οἰβ πιυ]ίαβ τορογίαυθυϊπξ, οχ δῖ8 Ρίπαδυὶ, 
᾿βι 1. 1,19, ἀδ Οαβίογο οἵ 1οΪδο : 

χεῖνοι γὰρ ἡρώων διφρηλάται Λαχεδαίμονι καὶ 
Θήθδαις ἐτέχνωθεν χράτιστοι᾽" , 
ἄν τ᾽ ἀέθλοισι θίγον πλείστων ἀγώνων, 
χαὶ τριπόδεσσιν ἐχόσμησαν δόμον 
χαὶ λεδήτεσσιν φιάλαισί τε χρυσοῦ, 
γενόμενοι στεφάνων 
νιχαφόρων. 

- ὃ Ἑλληνίδας ΡΙ]αΐ., ᾳφυοᾶ ργεία Μείμοι., 6011. Ρ]ΐ. 
ΜοΥ. Ρ. 422, Ὁ : Ἑλληνίδος μούσης ἀνάπλεως. --- 6 δυσχύ- 
λεω Οοά., α ΒΡ ΟΓΡοβίίο ῬγΪπιδ 5}}}.: χρείσσονα Ρ]αΐ. Υ6- 
ΤΌΙῚ ΠΆΒΟΥ]65 γὙ6] Π ΒΟΥ 5. ΠΟΙᾺ [υἰξ ἔγτδηπ8, 56 ἃ ΟΥρὶβ 
{γγδηπὶ ραΐογ, αἀυᾶγο Βοηξοῖι5. οογγοχὶς Κανδαύλεω, αδηὶ 
ΘΟΥΓΘΟΠΟΠΘΙ. ἐπ} 158 τὰ οί ΟΔΡΟΙ δ ηπι5 6 ΑἸοχ. “Εΐοϊο 
Ρ. θ2. ΑἸίαπλ ΑἸ Πα] αΐοτη πονεῖ Γύγεω οογγορία 5.118 θὰ 
Ῥυΐογο Ῥοβίξυση,, φυὰπὶ 8ἃ}0 Θιηηΐθιβ ργοἀποδίαγ. Ουδγα 
δοοῦβίαβ ἰη Ποϊθοία Ρ. 94 Ῥγοροϑιυϊ : 

αἵ με τυράννων 
θῆχαν χαὶ Γύγεω (ἀϊ8ν}1}6) μείζονα Δασχύλεω, 

«υοὰ γοορρὶξ Βοῖβ8., « Ῥγοθδίαμη 1,.. ὈΙμαουο ἴῃ ΤΊ 08. 
γΥ. Γύγης, » ἰΐοπι Μοϊποκίο, βθᾷ τύραννον 50Υ] 6 πίθ ῥτὺ τυ- 
φάννων, «Ζαρα ἱπρΓΟ Δ} ον 146. ΘΧΡΙΙοΔὈδί : φινιη, σοἰ6- 
γὴβ ἐψγαηγῖδ, ἐπὴν αὐ ο Παξοη 5 βἰϊο. 56 ᾿ρβᾶτη ἔγϑηβ- Ὁ 
Ῥοβιἐἰοποῦη δάμη τοῦ πὸὴ οϑί οὐ οἱ ρυυδοητβ, ΔΤ 
ΡΙα ΓΟ (δ βΕἰγηοηΐο ἰγδαϊξιβ ογᾶο Ῥγϑβίθί αν. ἰηυ]Ἱοϊδίιβ. 
Αἀμ{1 Ροΐοβέ δῆτ ΟἸ 5510 5.}18 080 χαν ἴῃ θῆχαν Καν- 
δαύλεω, τυ το] πτὰ δαυλεὼω ΟΡ αΥεῖβ ΠΟΙΉ6Η ἴῃ Δασχύλεω 
[ἀν] ἃ οογγθοῖογο τ δία. Θυδγ ἃυΐ Βοηϊεῖο οἵ (ἃ- 
ῬΘΙΒ 80 556} ΕἸ ἀπ π 6586 Ραμ 8, δὰ: δίδί θη Τὴ 
ἃ Ῥοοσίδ Ἰ)δβου θη σαοααθ ᾿πΐον ΡΥ ΪΠοῖρ68 οἵ ἔυγΔΏΠῸ8 ζν- 
αἴας [586 πυπηογαΐαμη. Ἐσγοσῖθ Ὑ61Ὸ δηϊμηδάνθγβατη Δ Ὁ 
Ηδοκοῦο ΡΥ δπὶ πουηϊηἰβ Γύγης ἸΟΠσδηι ἴῃ ὈΪΒΎ}Δ0Ο,, ἴῃ 
ῥυϑάποία ἔογμηα αϑηϊενὶ Γύγεω, Ροΐαΐδθ6. ΟΟΥΤΙΡΙ, οἱ ἴῃ 
1115. δἰἰδυὴ ΡΡΘ δ Υἱ5 ΠΟ ΠΙθ}8 δοίη) 6586 ἀοοθὲ 
Ροβί Πορθοκίατη. Οοηϊδοίαγα δαυΐθμι δ᾽ 8 τυράννω (ΡΓῸ 
τυράννων) Ζιυομηοᾶο βίαγο ροϑϑὶς ποὴ δρρᾶγοί. 

ὭΟΟΧ. Τιριτηᾶ : εἰς Βρυχίδα (516 ῬγὸῸὸ2 Βαυχίδα) τὴν Μι- 
τυληναίαν, Ἤρίννης δὲ συνεταιρίδα. ΑΡρΡίοἴαπι ἰπ Οοἀ. : 
σηυείωσαι ὡραῖον. 1588 ΒδΙΙΟΙΒ ἸΟΦΌΪ ΕΓ. --- 1. « δἰ Σοηῆν 
πη σῖΠ6 8. ἱΠΊΡΟΠΟ ΔΗ ΓΕΓ {πΠ}}}}}5., τηρᾶο δα δ ΟΖ ἢ 88 
ἀοἰαποίογιμη εἰσηϊ οδηάδηη ἀυ]οδἀϊποπὶ, αὖ ἴῃ ΒΟΡΒΘΟΪ6 
οὗ Ἰδοογαίθ (Ρ]αΐ. Ὑἱ. Χ οναίί. Ρ. 835), νϑᾶο δὰ ἰὰ- Ὁ ΟὙῈ] 1 ΔΘ ὶ ᾿ 
οἴα8. γί οπθην. ΒΙΡΌΠ65. Θηΐπ ρα ἰη!ογοβ. 6856 Πηρθθδη- γα! Δογῖ πὶ οατη ΒΟΡσκῖΟ ΟΡ  ΣΤΔΙμ ἃ ΠΟΒΙΓΙαΝΙ 5.118 [αΐβ56 
1 υὐ Ῥγοβουρίηςρ ΦψθΆ165, οὐ] 8. δα τὰρίσση υτηπία 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙῈ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

Ρ. 408, 8.» Ψα6. ϑροοῖοβο ϑοῃῃῃοίἀδυνίηνι8 οουγοχὶ στάλα, 
« 804 Βίηΐδ ΘΟἸΌΠΙηΐ8. ὈΪΠὰΒ. ΒΊΓΘΠΟΒ. ἱπηροβίξερ ἐπθγδηξ τὸ 
Υ. ΜπδβδΙοδ ΠῚ βαργὰ θρ. 491. » Βοροῖς. Τγτ. ρ. 703. --- 
2 τᾶν ὃλ. σποδιᾶν Οοἃ. Βοἰβκῖα5. τηΔ]οθαΐ ᾿Αἴδᾳ. --- 3 
ἐμοῖς Οοά., ΘΟΥΓ. ΘΔ] ΓΩ88. --- 4 αἱ τάστοι τε λέθων ται 
ρωι πόλιος Οὐάθχ ; αἴθ᾽ ἑτέρας πόλιος Βοἰδκίυ8, φυοὰ : 
ΡῈ 780., φαΐα ποθὴ Γαγὰ ἴῃ Οὐάϊοα ρογπγυΐαίϊο ἢ οτασαπι. 

Ἰδησιθηέθμ : 

ΒΘΓΊΟΠΪβ. » ΘΌΌΤΩ ὙΘΓῸ ΠΟ ἴδῃ Τῆνος Ιοηΐοα, συδτη 
Τῆλος Ποτίοα οἵ ἢδποᾶο υἱοῖπα Γπϑυῖξ Ἐσίπποβ [10 
Βομιποίἀονεῖπο ( ΠοἸδοία Τγγ. Ρ. 324) δὲ ΨΥ ΘΙοκοτο Οραβο.. 
{. ΠῚ, Ρ. 146, οοττσοηάμτη υἱάθίυν Τηλία. πη ἢπθ συνετα- 
ρὶς Οοάοχ, (εδία Ρδι}58., « αὐ μἰ ΟΓΙ6Β.»,, ἴῃ τηᾶγᾳ. γρ. ἅ 

᾿ συνεταιρίς ( Πδ ΠῚ Ἰᾶρϑι18 6588 Υἱάἀδίιγ ἐγροργαριν8 ἂρ. 766. 

Ἰποί515. συ οῖθη5 ἱπιρ]ονεγαηῖ; νυ. Ῥ]αΐ. Οὐαί]. ὃ 44, ᾿ 

Ρ. 400 ἱπιἃ). 

ὈΟΟΧΙ. Τιϑμμηᾶ : εἰς Κλειναρέτην {(-ετιν (σᾶ, ) Νιχίπ- 
που χαὶ Δημοῦς θυγατέρα, παρθένον . Τὴ ἴρ80 
ΠυΡ ἰαγαπι ἀρραγαΐα οχβεϊποίδμη ΤΠΟΥθΟ. --- 1. ΡΙίαηᾶ οβέ 
ὉΠΡ5 ΖΕ ο]ἀϊθ. ΡΙ]οάθμηι8 Χ, ΘΡ. 21 : ἀπὸ χροχέων πα- 
στῶν. --- 3 πεύχης Οοἄ., ΟΟΥΓ. ΒΓΌΠΟΚ.; διωλένιοι Βοϊηοὶᾷο- 
ΤΊ, 600]]. ΑΥαΐο Υ. 202 : διωλενίη τετάνυστο, δὶ 560}. 
ἐχτεταμένας ἔχουσα τὰς χεῖρας, « 48168 πηυϊΐοβ. υἱάθγο 
Ἰοοῖ π᾿ Ῥυγίβοῖβ τηοηυτηθηξ5 λαμπαδοφόρους. ΑἸ 115 δαΐοτη 
4υὶ ἔλοο5 ροβίαδραηΐξ, δρ ἐπϑίοη δὰ ᾿ρβᾶ5 ἴδοθβ {γδηβιαἴατη. 
ἴΐα υἱὐ ἴὰχ ῥγοΐδθηβα, βυθ)αΐία δἰσηϊοοδίαγ. » 79κᾳ6. Ἠδοκο- 
ΓΒ ἴδτηθπ ὉΠῸΠῚ ΡτοΡαΐ διωλένιοι, ΄υοᾶ δΙηδγ Το 
οβίθπαϊξς υϑυϑιι8 ΒΘ ΠΌΘΗΒ. --- ὅ ἐφ᾽ ἁρπάξασα Οοᾶ., οογγοχῖξ 
Βγαποκίυθ, σαὶ Δαμώ. --- Θ. « Λάθας πέλαγος, οοηΐ, 6ρ. 
716,2. » Β. --- 7 ἐχάμαντο Οοά. --- 8. στερνοτυπῇ θάλαμον 
Οοἄ., 5'π6 56ηϑα; οουτοχοῦαηξ Μυβογανίβ δὰ ἘωΓ, 
ΒΌΡΡΙ. 608, οἵ ἴᾶπὶ οἸΐπη ϑδ᾽πηδϑί8, δι θη : « πη βίγο- 
Ρἰζαιη. ἀυϊ ΓοΥαπλ Ρα]βαίΐοπθ ἤουὶ βοϊδῖ πυιρίδγαιη ἄϊθ, 
βεὰ Βογγοηάππι ἔΠπὰπὶ, φαΐ ρῥ]δηοξα ἴῃ ἔἌΠπογο δαϊαν, οὐ 
τὸν πάταγον τὸν γαμιχὸν, ἀλλὰ τὸν ἐν τῷ πένθει γινόμενον 
χοπετόν. » ΕΓ οΟ ἰρβῦπι, χοπετόν, « Τροίϊπ8 Πἴο βου] » 
Ρυΐαΐ ἩφΟκΚΟΓιβ. 564 ἰρηοῦτο ῬΓΟΥΒῸΒ θυρέτρων κχοπετόν. 
Β6 4υογαμη πατάγῳ 980008. : « Βέγορί τη βα] δηϊζ απ δ 
Ρἰδυδοηίϊασμη ἴῃ Πἰπηῖπ6 {Π Δ] Δ πηΐ ᾿πέ6 56, απὸ χτυπία νο- 
οδίαγ. Ἡδβγοῖ, : Κτυπία “ ὁ ἐπιθαλάμιος χτύπος. Κτυπιῶν" 
τῶν ἐπιχρουμάτων τοῦ θαλάμον, ἃ ἐπιχτυποῦσιν ἔξωθεν, 
ὅταν συγχαταχλίνηται τῷ νυμφίῳ ἣ γημαμένη. Ὀϊοίαπι ἃὰ- 

᾿ ἴοσπι ἐχάμοντο πάταγον 5ἰσηϊοδίίοηθ ργωρηδηΐθ, αὐ ΑΡΟ]]. 
ἈΠ. 1,1322 : Πολύφημον πέπρωται Μυσοῖσι περιχλεὲς ἄστυ 
χαμόντα μοῖραν ἀναπλήσειν. » 

ῬΟΌΧΙΙ. Τιοιμηᾶ : εἰς Βαυχίδα τινὰ νύμφην ἐν τῷ θα- 

λάμῳ τελευτήσασαν, Ἠρίννης. ΑΡρίοΐαμη ἴῃ ΟΟα. 51515. : 
σημείωσαι: ὡραῖον μάλα γ6] μάλιστα. Εδάθη) ΒδιοΙΒ, 46 4υἃ 
6Ρ. 710. « Πὲ Βοο Θρὶ σγδιηγηαΐθ Ομαγάο Ποοῖν. Μίβ6ο]]. 
{.1, ». 110.» 18. Βιιδρθοίαπι ογδΐ δρίρυδηημηα ϑο!ηοίἀὁ- 
σεῖο ἴῃ Ποϊοοία Ρ. 325, « φυδιηαδηη δΧ 68 Υ. 3 γϑῦθᾶ, 
βάσχανός ἐσσ᾽, ᾿Αἴδα, ἴῃ δα πὶ ἀ6 ἘΤΙΠη8 ΟΡ γα ηὰ μα - 
Ιου ὑεῖ Το ἀδ5. γὸ] ΜΟΙΘΑΡΟΥ ΒΌΡΙἃ 60. 13, 4. » ἘΠῚ 

φομηροβίίαιη. δα 5 ΠἩ} Πα ἀϊπθον ΘΔΡμ 8. 710, ἃ μοοίϑ μ]- 
πἴτηθ τη810, Εὐϊπηῷ δαιηϊναίονο. Ῥοϑέ ΠΠιὰ ΘρΙ συ Πη πὰ ἴῃ 



ἃ δὲ ποιχίλα γράμμαθ᾽ 5'γε τὰ δέ τοι χαλὰ σάμαθ᾽ 
Ζαοορβίαβ: ὠμοτάταν Βαυχοῦς ἀγγ. τύχαν 54] π)ἃ- 

: ἃ Ρ᾽υγίθυβ τεοορίδ. « Σήματα δυξ ἀ6 ᾿Π50Γ]- 
ΠΟΥ Πτο κεαροδωιριδῃ δυΐ ἀδ 5ἰβπὶβ αυϊθυκάδτη 5γιη- 

ΐ ἰδ Εἶρρο ἱπβοιρίβ γεὶ, οἱ ΒΡυΠΟΚΙαΒ,, ΟΥ̓ΠΔΤΉΘη 5 
Ἰῦτη σαϑῦτη τυ ϊοτὶβ πυπεϊδηεθαβ. » ὕας. 6 ᾳυϊ- 

ΨΥ ΟΙοκοσαβ ἴῃ ΞΎΠΟΘῈ Ρ. ΧΧΥΠΤΧΧΧΠ, 

α (οάϊεὶ : τὰ δέ τοι καλὰ χἄ μ᾽ ἐφορῶντι 
ματα τὰν Β. εἴς. : « υϑὶ τὰ χαλὰ γράμματα ἰρϑυβ5 

5. ὙΘΙΒῸ5 ἀϊοὶ νἱἀθηξαγ, Φυθ5 ποη 8Πὶ 
ἴδ εἴ σεπὺβ Βδιυοϊαϊβ, 5θὰ πιξογδη δᾶ 50Γ8 ΘηΔγΓα ΕΓ. 
, του ἰββίπιυτη χἄμ᾽ ἐφορῶντι, δὲ οἰέαηι εἰρραηι αὖ αἱ- 

γῸ ἴαίογ ἱπϑρίοεϊα5. » Βανχώ εἰ Βαυχίς, ἀπδ οὐ αβάδπὶ 
μοιηϊηΐβ ἴογεωο : ἀαδγατη ἴῃ δοάδιη ΟΔΥΤἑ Π6 ἸΒΊΠῚ ἐπιδε:- 

Ῥγοᾶθγθ, ποὴ ὑϑγα ἱπείβα μη, τϑοΐθ δηϊ- 

τηδὰ ΨΥ οεκογαϑ. --- 5. πουύτη Ἰοτητηδ Βαθοΐ : εἰς τὴν 
αὐτὴν Βαυχώ, δἀάϊεϊβ ᾿ἰδάδπι {ας βιιργὰ 516}15. 516 δυΐθηι 

ἀἰδεϊοιου Ξοτρίυτα ἴῃ Οοάϊος : ὃς τὰν παῖδ᾽ ὑμέναιος ἐφ᾽ 
αἰσήδετο πεύκαις τὰν δ᾽ ἐπὶ χαϑεντὰς (δι ροΥ βου Ρ 5 ἀποθιι5 

ἢ ,δἔ εἷς ἃροστ. Ρᾶγ., χαξεστὰς δΔυΐοιη Ρ.]55. ἃρπουέ ἴῃ 

δινθίσυο ἀποῖι) ἔφλεγε πυρχαΐας. «ΝΟ Ροβδιηΐ ΠέθΟ οογίο 

τοβεξωϊ, δὲ βἰ πη Ποῦ σόγϑὰ 7 χαὶ σὺ μὲν δυΐ ΘσοΥΓαρίυγ 
νὺξ δχοίαϊε ἀϊξεεμοη. » Βογοῖ. Οὐπὶ Ἠδοκοτο τθοθ- 

Ῥίπηυϑ 50 ποι οννίηὶ οτηθπἀαίοποπι ἀείδετο, ἰηἰ{ἴο ὙογβῸβ 
ὃς οὔτ ΔΡΟρΤΑΡ 8 φυϊνυδάδτα οἱ ΒΓΌΠΟΚΙΟ : ἐφ᾽ 

αἷς [καλὸς] ἤδετο π. 7860}}5.: ὑφ᾽ ἃς [δόμον] ἄγετο πεύκας, 

τᾷδ᾽ ΒΑἸπιᾶ5. οἔ ΒΓΆΠΟΝ. --- 6 ταῖσδ᾽ 7Δοομβίαβ, Βδὸ β56ῃ- 
ἰοπέϊα : « φυϊθαβ ΓΔεϊϊνι5 ργω! αοοπΕΠθ0}5 τηοάο Ἡγτηθ πίθου 5 
ραποθαΐωγ, ᾿ἰβάθπι ΒΟ ῸΓ ῬΌΘΙ]Ρ ΘΟΤΡῚΒ ἰπ τόσο ἱπορηαϊξ. 
Ὅτε μος ἰοθο τὰν παῖδα ἐπέφλεγε πυρχαϊᾷ, 5ῖς ΗοπιοΓα8 1]. 
Ψ 52 : ὄφρ᾽ ἤτοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀχάματον πῦρ. » Τῃ 
᾿Αἀᾶ. πιαϊομαξ ταῖς 5ῖπε δ᾽, ἵπ ποδέγο δι ξ6 πὶ ΘΧ τ] ΟΟΥ- 
Ταχὶξ τᾷδ᾽, 56. πυρχαῖᾷ, 4πὸ ἀυρίοχ ἀδίίνυβ υἱΐδίαγ. --- 
7 μολπαῖον Βεγρκίαϑ ; οἀοθδίογ μολπαῖαν. --- 8 γοερὸν Ἀεἰδ5- 

᾿ς Μῖυβ εἔ Βτγυπεῖ., φυοᾶ ροεία 5ογρβῖββθ υἱάδίαγ. 

ΘΟΟΧΠΙ. Τριυμηᾶ : εἰς Ἠρίνναν (510) τὴν Λεσδίδα ποιή- 
᾿ τριαν᾿ ἧς οἵ τριαχόσιοι στίχοι παρχδάλλονται Ὁμήρῳ. 6 ε16- 
 Βγαΐδῃη ἴῃ δορὶ σγαπηπιδίϊ Ἠλαχάτην ἀϊοῖξ, ἀε ΄υὰ ϑ5υϊἀδ5 

οἱ Ευβίϑξῃ. : ποίημά ἐστιν Αἰολιχῇ χαὶ Δωρίδι διαλέχτῳ, 
ἐπῶν τριαχοσίων. ΝΟ 6556 ΞΘρΡΌΪΟΓΑΙΘ Θρίστατηπια, 508 
βευρίατη ὑὡξ οοαϊοὶ ργεροπογοίυγ, τόπο Ηθοκογιϑ 1, 
Ῥ. 157. -- 1. Παυῤοεπὴς, ἐοηΐ. Ξαργα ΘΡ. 11: 1Χ, ΘΡ. 190. 

- 2. σοτηραγαΐῖ 7186. ΙΧ, θρ. 186, 3, ἀ6 ΑΥΙΞίορΠδπ6 : ἦν( δ᾽ 

ὅσον Διόνυσον ἔχει: σελίς. --- 4. « ῬΙῸ χωλύεται Δ1πἃ ἀεϑξ- 

ἄορτο νϑύθαπι, «ποᾶ ποη βασουγτιί. » δεῖ. Φδο0Ἐ5. : 

« Νδο οἷπ5 ἰδὺ8 Οτγοῖ ἰεποθγῖβ, αυθ8 ῬΓΘΤΩΪ ΓΤ ἴρ88, 

οοἰιϊδοίιν, {πᾶ γοοθ ἰπ δδάθτη τὸ υἱϊέυγ Ἠογαΐ8 Ολττη. 

ΤΙ, οᾶ. 20, 7. » Αα ὑἱ]τηδη υοοθιη Βοΐββ. δάβουρϑιξ : 

᾿ς «Υ Γοῖ!. 2Ξι. ΥἹΗ, 369 : 

ποχ τυϊῖ, οἵ Γαβοὶβ [εἰ Πα γο πη ἀρ  Θο τ Γ 4115.» 

οὐ μεν δέω «ἐνύνιν κυ νιν δλρυχ νυ, ... 

-- 5. ἀναρίθμητοι Οοᾶ. στη α ΒΡ ΓΡΟΒΙ[ο ᾿ϊογέθ ἡ. Σωρης- 

δὸν ἀϊεΐαμι τὲ ἀγεληδὸν ΙΧ, ΘΡ. 24, 8. --- ὁ. « Μαραινόμεθα 

᾿ ἀϊοεῖξ 586. ἰρβαπι ουτῃ οοΐθεῖβ βαϊ φυΐ ροοῖῖβ σοιηργθηθη- 

ἄσηβ: τξ τοϊηΐνηθ πϑοοββαγίαπι 5ἱς οὰπὶ βοπηΐαρίο Ηϊβί. 

Ροε5. Ὀγθυ. Ρ. 21 ἀϊαϊορσιπι βίδίμθγο ἱπίογ ΤΟ ΘΒ ΟΓῸ5 

Ῥοοίαβ οἵ ἀπεραΐγιπηι. --- 7 ἠδὲ κολ. (οά., 56ἃ τοοίε ΡΙδη. 

εὰπι ϑυϊᾶα τ. Λώτϊον. --- 8. Ἑδηάδῃ βϑηΐθηξίαπι ᾿ἰβάθ πὶ 

ἔδγο υϑυθὶβ δαί Γπετγϑξ. ΕΥ̓͂, 182 : 

᾿ Ῥαγυὺβ υἱ εβξ οΥξηΐ πιϑιῖου σᾶποτ, ἢΠ6 σγαμπι δ] 

Ἢ Οἰδιποῦ ἰπ θίμογι 5 ἀἰβρεγβαβ ΠΌΡΙθ5 ἀιιϑίΓ!. » 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΝῪὟῊἪ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

᾿ ράττηθη μαυὰ (οἰ εἰΐον ἐγαοίδηβ. Ἠθοκθογιβ αξ ῥγο- ὦ 
Ι Π 5680]. ὙΥΘοΝ., φαΐ : Τρίναξ Σικελία, ὅθεν Τρινάχιος Σιχελέ- 
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ας. Ουΐδιι5 σομηπιθηατὶ υἱάθαΐυν αυοὰ Ηδοκογὰβ ἀραϊξ 
ἐν οὐρανίαεις κιδν, νεφέλαις, 568 ἢος φυοτηοᾶο 8 1556 ἴῃ 
εἰαριναῖς, φυοᾶ δἃρ. ϑυϊάδτη φυοααθδ Ἰορίίυτ ἢ 1π6}ΠΠσο ἀ6 
μεῤβαρτο ΥΟΓΠῸ χολοιῶν, ἃΥΐαΓα ΡΟΓΟΡΥΪπδπ ατη 485 ΠΟ Ϊ5 
οποιισαξ. : 

ΒΟΌΧΙΥ. 1μοπιμῆᾶ : εἰς Ἴδυχον τὸν λυριχὸν ποιητήν. 
« Αἰρῖε μου ορίστ. Τργεὶ οαἀϊέοῦ Βομποίἀθυνηιβ Ρ. 22. » 
Β. -- 1 ἰταλέξη σταγανώδεος (οᾶ., στε ΒυρΡοΓΞΟΥΡίο Ὀγΐτηδ8 
5Ύ Πα  αἰΐοσυτη ΡΊδη. Ἄειδε βου! θοπάστῃ Ραΐαθαΐ Ηθοκο- 
ΤῸΒ., συϊ Ἰαρίάομῃι Ἰοχφαθηΐομη ἥησὶ ομὶπδγθίῃγ. --- 2 5ἰς 
Οοᾶ. οἴ νεΐογοβ. ρμἰαπυᾶθο, γοοθηΐθβ Τριναχρίου, « 568 

χός ἐστι, ποη Υἱάδίυτ Ἰορσίββ6 Τριναχρίου. » Β. Ἀεοϊπάθ 
γενομένην Οοᾶ., γενομένης ῬΊΔΠ., ἱγηΓΊΘΙΊΟΥ δυΐξ ποϑβοῖι5 
Ῥήγιον 5ἔτπη ΡΟ586 80 5ἷ πόλιν 6586 ἀϊοίαπη. --- 3 φιλέοντα 
δὲ π. σοᾶ., φυοᾶ ποη ἀοθοθαΐ πυυξΐατὶ βοουπᾶ τ ΡΠ 6. 
Ὧδ δοάδιηῃ δ᾽ ροϑΐα ΙΧ, θρ. 184,6 : 

ἡδύ τε πειθοῦς, 
Ἴφθυχε, καὶ παίδων ἄνθος ἁμησάμενε. 

-- δ τῇδέ τε πολλὰ ΡΙαη. τηα]6, ᾳυοᾶὰ Οατοία5 υἱουϊηαιι 
εογγοχῖξ. Ποὶπᾶθ οὔππθ8 ὑπὸ σήματι, ᾳυοᾶ οοτγοχὶξ Ηθο- 
Κογαβ, 001}. 6ρ. 22, 1; 24, 3, εἴο. --- 6. « ΑἸδΙοδηξ5 οαἸδτηΐ, 
ὑπᾶς ἰδ ποθαηξ: υ. Ρ]η. Η. Ν. ΧΥ͂Ι, 66, οἴ 54] π)88. 
Εχογο. Ρ. 82 564. » Ψα6., φαΐ ἴῃ ποΐξ. τη88. οἰζαξ ὙΥΕΙΟΚΘΓ. 
Μαυκεὶ Βἤ θη. ἃ. 1833, ἴδ56. 3, Ρ. 409 564. 

ῬΟΟΧΥ. Τιοιπᾶ : εἰς Λεωνίδην τὸν Ταραντῖνον ἐπιγραμ- 
ματογράφον, τὸν τὰ ἰσόψηρα γράψαντα ̓  τοῦ αὐτοῦ. « Νοὸὴ 
Ταγοηξπυβ Τ,οοπἰ 85 βογῖρϑῖς ἰσόψηφα ΟΡ στατητηδΐα, 86 
Αἰοχδπαγίπιβ. Ἀποηυτηαπ Ὑυἶσοὸ δβέ {ἴῃ Ῥαϊαΐ. οἵ ρἰδπα- 
ἀρὶ5 οἀᾶ. τοοθπεοτίθυβ, φὰς : ἄδηλον εἰς “Λεωνίδην 1. [π- 
βου ρϑὶ Τιροηϊάθο, Ῥγορίοῦ Ἰθητηδεβ Ὑϑῦθὰ τοῦ αὐτοῦ " 
Ὠᾶτη 5ῖς Ποππυ ΠΌΔΙ τοῦ αὐτοῦ πο ἀδ ἃυοσίογα δρίβταμη- 
ταδίϊβ ργοροθάθπεβ δοοϊρίοπάμτη, 5 'ρ80 ργϑβεηξβ. Υἱὰθ 
Ἰοιητηδία ορῖσττ. 593, 604, 6009. Εΐ ἔποταΐ ΤιΘοηϊάς ἰδτὰ 
{πδαΐστη ἴῃ υϑίογιθαβ Ρ]απυάθεθ δα! οηΐθιι8. » 83. -- 
« 3. Τοιοῦτος, 56}}. πιχρότατος, 86 ῥγοϊηά ἄδιος. Νάπη τὸ 

στέρεσθαι πατρίδος μέγιστον χαχόν, υὐ ῬΟΪγπίε65. ἀἰοϊέ 
ἙἘπτ. ΡΏαπ. 388. » 9α6. --α ἡ μελιχρῶν Οοἄ, Νοΐυπι 68 
ἀντί πο τϑοΐρογθ ἃπδβίγορμθη. --- 6. ᾿ελίους, δοπΐ. 6Ρ. 

17, 8 : οὐδέ τις ἔσται Τῆς λυρικῆς Σαπφοῦς νώνυμος ἠέλιος. 

ῬΟΟΧΥΙ. Γιρηπηᾶ : ἐπί τινι ἹΡοξίῳ νέῳ τελευτήσαντι " 

μήποτε δὲ Φαινόχριτος ἐπωνομάζετο. Αρρίοΐαμη : ζήτει. 

« Νυἢα ἕπϊξ οαυβα ΟΓ ἀδ ποιηΐηθ ἀυβίίαγεί. » Β. -- 

1 ἰαλυσοῖο Οοᾶ., υτ8 ΒΠΒοάϊ ἰηβυ]ω. Μα]16 ΡΙαη. λυσίοιο, 

εἴ ἀρ. ατοίῖ. --- 2. Οοπῖ. εν. 711, 0. --- 6. φαινοχρίτ᾽, οἴ 

ἐπεσσομένοισιν ἀοιδοῖς (οά.; ἐπ’ ἐσσομένοισιν (564 6ἀ. 

Ργΐῃς. ἐπεσσ.) ἀοιδὸς ΡΙΔη. ΠΙυὰ ΡΓρίογοθαΐ Βγυποᾷ., φθέγ- 

ξεται ρᾶϑϑῖυθ δαί ρΙ6Π8. 

ΘῬΟΌΧΥΠ. ιοτπιᾶ : εἰς Δεύχιππον γέροντα ἐν χυνηγεσίῳ 

τελευτήσαντα. 1,6 ποῖρρυ5 ἀρίτῖα5 ἸΘρογθβ βθοίδπαο ρογῖθ- 

ταί. --- 1. « Ψυχρὰ 6856 Υἱἀεπίυγ 008 ἔτσάα 488 Ρᾶϑίο- 

το 8 ΡῈῪ διβίδίοτη βθοίαγὶ βο]ϑπέ ; ὁοπῇ. ἱπργ πη ῖ5 Υίγς. θογε. 

ΠῚ, 324 5644. » 966. --- 2 ὑπειαρινὴν Οοά., οοττ. Βοἰβκίαβ : - 

νισοι. Οοἄ. --- 5 αἴδε τὸν σοά. Γείτων ἄχρης, τηοπῆστω οἵ 

βααυτη, υδὶ βυπέ ρΡᾶβοῦδ. « 564 ἀθ ἄχρης 5ΘΓΥΔΠΔῸ 

ταῖϊᾶς ἀυδίίο. ἀπ Ἄχρης, ὉΓΡῖ5. ουϊυδάδτη,, τα Δαν 5 

τοϊυϊξ  ἃπ Ἄσχρης 9 » Β. --- ὃ ποιμενίαι Οοά. 

ῬΟΌΟΧΥΠΙ. 1,ϑιηιηᾶ : εἰς Νοσσίδα τὴν ἑταίραν Σαπφοῦς 

τῆς Μιτυληναίας. ἘΧ 5ΘρΡΌΪΟΓΟ ἴῃ ΠΠΌΓΟ ΤηΔΥῖ5 Ροβίίο Νοβ- 

εἷς Δ! οχαϊξυν ποβρίΐοπι, ἴπ ΒΔΡΡ ΒΒ μαϊγίατη, 5 60 υϑὶια- 

ταγ, πυπέθν ἀ6 56 [ἜΓΓΘ ἸΏΌΘΙΒ. -- 1 μιτυλίναν σοά. --- 

4 τὰν (οᾶ. ΟἹ πῆᾶπι σόσθπὶ, τηϊηΐτηθ ΔρΥ ἃ Πν7 ΜΙ} 



ΒοΟδ 

χηυΐαγθγαηΐ : ΒυαμΟΚῖ 115 Οαϊη βδ]τηϑῖο ἐναψόμενος, Β]ΔὉ5 
οἱ Ῥογβοπιβ δὰ Ηδρἢδβ[. Ρ. 10 Οαἰβί. ἐνοψόμενος, τϑοῦ- 
Ρίιαμη ἃ Βοῖβ8., 568 δρὰ Ῥογβοηθτη οἵ ἃ 9δοουβίο ἴἢ 
ΠΟΒΕΓΟ ΘΧΘΙΏΡΙΟ (ἰη ᾿Ρ5,546 ΑηδΙΘο β δὰ. 1108.1, Ρ. 129) 
βουρίυπη τᾶν Σαπφὼ Χαρίτων ἄνθους ἐνοψόμενος, «υὶΐ 
Βαυὰ ἀυθὶο γοϊαθγαμπΐ τὰν Σαπφὼ, τοοίθ τορυἰδΐυτη ἃ 
Βοΐβ5. 1086 940. χάριτας ἀδ' ΘΔΥΙΗΪ Πἰ Ὲ}8 ΧΡ ΙοαΡαΐ οἱ Νὸ5- 
βάθη ϑδρρῇοηΐ ΠΝ πἰ 6 ἔυἶ886 ΦΠδ] 6 πὶ δηποίδγυογαί. 
ἩΘΟΚΟΙῸΒ : 

γᾶν Σαπτοῦς, χαρίτων ἄνθος ἀμασαμένας, 

πὶ 4} }01 δῶ ρ6 δρεψαμένης. ΟἿἱ οιηοη δαί! οηϊ, ῬΟΥῚ 86 ΡΙῸΡἃ- 
ὈΠῚ, δβδὴι Ργ δγαΐ 98 00}08., Ομ} ῬΓΟροβὶ 8 ἀμησόμε- 
νος οἱ ἄνθεσι γαννυμένως. ΜΓ. ποη ἰδηροθαΐ 16 η 68 
ἴῃ Ὀἰδϑογί. Δαν. ν. 198, πο Μοίποκίιβ Ρ. ") : "θη 
(δοίη, ἤδη ἴῃ [Δ } 18 γογοπά μι 6 ΄ ἀϑ᾽ δαίαν αυυὰ ο0η- 
8110 510 βου ρβουαΐ ρυοία, «υδιηαθδπη Ποΐδ 0 Ρ]ΔΠ6 
᾿πέ0}} 1 ἱπλῖι5 ; ἤΘαι16. ΘΟΥΓῸΡ ΟΗΪΒ. διιβρίοϊο ἐπβία οδαϊξ ἴῃ 
ἐναυσύμενος. Ἐχ ΒΟΒΡΙ 5. τα πηι! απ ργεοΐου πᾶν σα η θυ8 
603 ΔΙ]ΠΟαυΐ υἱάδέαν, φυϊθιιβ ἃ ροθϑὶ ποη Δ] 16 ηΐ8., ΘΟΙΠΤηΓἃ- 
το Μνί]!δηαι δἴϊαμη. ἤπης {ποία πη Δ ]αΐαγα δἱζ, αἱ 1, βθῖο 
ΟΔΥΤΉΪ ΠῚ} ὙΘΠΘΥΙΒΙΙΒ ἐπ ἴρ88 ροδίγιο ραίγία υἱν αΐι5 ἰδηρσδη- 
ζυ, οἵ δοοοπάδηξιν δηϊπὶβ δδο οὖ (811 οοηβ.Π1ο ἢΠπ|Ὸ 56 
ΘΟ ἴον αἰοὶ ροββίηΐς, ΠῸΒ βεῖγθ υ] οἱ ΜΥΓΠΠθηωἶ5. ἀἴοθγο 
οἰΐδηη ΤΙΟΟΓΘΠ565 ΒΆΡΟΡῈ. Υἱγσίποπι Μ515 αἰ! οἴδγη. -- 3, 
φίλα τῆναι τε λοχρὶσ σα τίχτειν ἴσαις δ᾽ ὅτι μοι Οοἄδοχ. Οῶ 
Βομ οἰ 8 ἃ ον ρορθαΐ : ὡς Μούσαισι φίλα, τήνᾳ τε Λό- 
χρισσα (ρορίτ Δ) τίχτεν ἴσας (86. χάριτας), ὅτι ὑ᾽ οἱ τοὖν., 
« ὉΠ] πλιὰ ἰθηηθγθ, ἀασηὶ βϑθρὶι5. ΘρΙ στδτηγηδοσγδρὶ ἃ 
ἰογίϊα ῬΟγβοηὰ ἃ ῬΥ πὶ, ἃ Ῥυϊτηᾶ δ (θυ ἰδ πὶ ἰγδηβϑδηΐ : 
ΑἀυΔΙῸ ΤηΔ] 1 τίχτεν ἴσας, χὥς μοι τοὖν. » 9.66. ΒΡΟΙΠΟΚΙῈΒ : 
Μούσαισι φίλαν, τήνᾳ τε Λοχρὶς γᾷ τίχτεν ἴσαν, ὅτι θ᾽ οἱ. 
ῬΟΓΒΌΠΙΒ : Μούσαισι φιλάθην, ἅ τε Λοχρὶς γᾷ τίχτεν, ἴσαις 
θ᾽ ὅτι μοι. θ6 ατιὸ Βοῖθ88. : '« Ἀδοορὶ Ἰδοϊοποβ Ρογβοηὶ, «υὶ 
ἰδιῆθη ἴσαις θ᾽ 5116 ποορβϑίίδίδ βου ρεὶς ῬΓῸ ἴσαις δ᾽, Ἐδί 
ἴσαις ΡΥ Ποἰρίαχη ἀουϊοι τ γ τὶ ἴσημι. » Θυζ ἃηΐο δαϊξαμη 
Ῥοϊθοίαμη ΜοΙΠΘ ΚΙ βου ρία, ἰάθη ἀοοθηξβ Ρ. 97 : ἱ ργὰ- 
ἔογοα γ6ϑοὶ "6715 16 Νοϑοιίθηι υοσανὶ, αὐὶ. Ῥτο φιλάθην 
ΡῬγοΐου ΜοΙηθκίαμη οἰϊατη ΤΆ 05. ἴῃ ποβίγο Θχθηρῖο φίλα 
τ᾽ ἦν, « Ἀοϊδίρίο » δαυοίογο. Μοϊποεῖιβ ργωίθγθα τίχτε 
μ᾽’, ουἱϊ τίχτει ῥγωΐονε Ἠθοκογαβ, μοΐο πδὰ. 

ὈΟΟΧΊΧ. Πιομηηὰ : εἰς Τέλλην (ἰπιο Τέλληνα ) τὸν γελω- 
τοποιεῖν πρῶτον ἄρξαντα. 1)68 ΤΟΙΙΘπὸ ΖΟΠΟ 5. ῬΤΟΥ͂. 1, 
458 : Τέλλην αὐλητὴς ἐγένετο χαὶ μελῶν ποιητὴς, παίγνιά τε 
χατέλιπεν εὐρυὐμότατα χαὶ χάριν ἔχοντα πλείστην, καὶ σχώμ- 
ματα χομψότατα. ὙΙάο Μείποις. Ηἰβί. Οομῖο. Οὐ. Ρ. 38. 
-“-ιο «Νοὸὴ οὐδ 6 δὲ ᾿μθοηϊδηι, Ῥγω βου πὶ ἰῇ (δ πὶ 
ὈΓΟΥΪ ΑΓ η6, ὉΠ ΠηΔτὰ ἴῃ Τέλληνος δηΐδ ὅδς ργοάαχίββα. 
Ροσδίᾳ βου ρβὶΐ βίηθ. ἀθθῖο Τέλληνος μὲν ὃ τύμόος. [ Θυοὰ 
βθη θηδδ. ΠΟῊ 58{18 δοσοΙητηοδἰαπὶ 6556 τοοΐδ τηοηδί αεἰ- 
δἴϊιι5. Βοίηαθ Ουᾶ. ὑπὸ βώλεω. [μαΐογα νἱἀοίαν δα] δος νὰ 
δα πρέσθυν γτοίδγομάσιη, υἱἱ ὑθλώδεα. σασοηι. » Μοἰλοὶι. 
Ρ. 130. Θυοᾶ ποι ΡυῸΡΔΌ1]6., ἤθαῖθ Ῥίοοοϊου ἔχω δ᾽ ὑπὸ 
μώλυχα πρ. ΑΡ ἰδ ηπ) ἈΘΙΒΚΙ ὑπὸ βώλαχι πρ. « Αγθορῖ. 
Ρᾶγ. ὑποδώλεω. 1,. ὈΙηΔΟΓἢΙ 5 ἴῃ ΤΉΘΒ. Β[ΘρΡ!). 80} τὸ βῶ- 
λος ΡῬγοροϑβαυϊξ, ἔχω πρέσδυν δ᾽ ὑπὸ βώλῳ. Εδαὶ ΘοἸηροΚ  ΠΓὴ 
ὑποδωλεύς. Αἀἀ6 ἀ6 ''οο ορίρτ. Ἀθη κθη. Ἐρἰβί. δὰ γα10- 
ΚΘπαν. Ῥ. 53 οἵ 00. » 8. 

ΌΟΟΧΧ. ΤιθΙ πη χαιρήμιωνος,, ΒΡΟΓΡΟΒΙΐο ο. --- 1 χλευα- 
σου τοιμοιχλειο: Ουᾶ., οοτγοχὶς ΗΘΟΚογιβ, Κλεύας ὁ Ἔτυ- 
μοχλεῖος. « 6 φοηϊίίνο υἱὰθ ΑὮγοπμ5. ὈΪὰ]. 450]. ν.. 202. 
Ἑδάδιη οογγαρίοϊα ἰῃ Ῥδυβᾶη. 111, 14, 7. » Τιοσοθαΐαν 
Κλεύας Τιμοχλῆος σατα ΒΝ Κοηΐο Ἐρἰβί. οὐἱΐ. 1, ». 119, 
4υϊ Θυρεᾶν ΞοΥΙρδὶ: ργῸ θυρέαν, φυοὰ οδέ ἰη Οοᾶ., [ἴδηι 

ΑΝΤΗΟΘΙΘΘΙῈ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

Θμθηἀαΐα πη ἃ ΟΡ] δὰ Ομδυϊ(. Ρ. 429, οἱ Μαεΐπεῖ.. 
Ρν. 205. --- 2 ἀμφιλόγον γᾶν ἀμφιτεμνόμενος Οοᾶ., « αὐοὰ, 
ΟΟΥΤΟΧΙΓ ΒΟΟΚΗ 5 ἸΠΒΟΥΓ. ἔν 1, Ὁ. δ5δ4. » ΜΒ. ἘΠ᾿ δοάδιωῃ 
τηθᾶυ Μεοϊποκίυβ. Ὁὲ ργωΐογῖγο Ἰοθαξ δ ϊογατα τοηΐατηῖπας 
ΟΡΘγοβίογα. Νοΐδ γὸβ ἂἀθ ἄρτο ΤὨγγθαίοο ἰηΐον Βρανίδηοβ. 
οἵ Αὐρίνοβ ἀμφιλόγῳ. : 

ὈΟΘΟΧΧΙ. Ἰιϑμηπιὰ : τοῦ αὐτοῦ. Ζήτει ὅτι ἀξιάγνωστόν. 
ἐστι τὸ ἐπίγραμμα. Τοφαπηΐαν αὶ ἴῃ οδᾶθιη Ῥαρπα ἄδ 
ΤῊΥΓΘΙΒ ΘΟΟΙ γιέ. « ΟΔ]]}1ο6 γε! οἱ ΠΠαβίναί Πάγοποσ.. 
δὰ Ηογοάοί. {. 1, ». 350. » Β. -- 1 ἄργει παρθενῖσαι χέρες, 
Οοὰ., ἴῃ 40 Ἰαΐογε Σπάρτηθϑεν ἴσαι οἵ οἸήτη νἱϊξ ]Δ 0008... 
(δὰ 418]. ΥἹ11, Ρ. 174} δὲ πιηο Μοίποι. ρ. 200 : « Οὐάϊ-, 
οἶδ Βουρίυγα τηδηϊδβίο οβίθηα!ξ τοῖς Ἄργει Σπάρτηθεν ἴσαι 
χέρες, ἱ. 6. πὸ5 δραγία Ῥγο[δοίἑ, ρᾷῪ τυιιοῦο δχογοῖ- 
{ι5, μὴν Αὐγίυϊς σοη Πίοίαιϊδ διηιι5. » ἨΘΟΚΘΡΕΒ : 
« Βοὰ τ πὶ Ατρῖνὶ ποὴ γθοΐς ἀἰοὶ υἱάδηΐαν οἱ Ἄργει, π6-΄ 
4816 Ργίπηΐ αἰ ΒΕ Ομ ΐ οοπβίγα οι οπθηι ἃ Βοδ ὈΡ  Εοἱ Τα ᾿τηγη- 
ΠΘὴῚ Ρυΐο. » ὙἹἀοπάσιη δῃ αἰ γδοί "5. ἃἰ ἱψπιἃ υἱβ Φαξουεπα 

ἴῃ ἀδίϊνο Ἄργει. ἙΔορθαΐαν τοῖς Ἄργει Σπάρτῃ τ᾽ ἴσαι 
(« πη] τε ἴσαι. » Μεῖη..) χέρες ΘΧχ ϑΔ]πἸαϑιϊ οἱ ϑ.μω Τονῖ 
ΘΟΥΤΘΟ ΟΠ ἰπ 1,. ΒΟΒ. ἘΠῚΡ5. Ρ. 698. 1ῃ ῬΊδη. : Τοῖς '᾽Αρ- 
γεΐοις χἠμῖν (χὴἠμὶν Βγαποῖ. ) ἴσαι χέρες, 56ἃ ἴῃ ῬΥΪΠΩΪ5 
οὐά. χὴμῖν ποη Θχϑίδΐ.. --- 2 βἷο Ρ]δπ., βθᾶ Θυρέα, Οοὗδχ 
ΥΟΙῸ θυρεαί, «υὶ ἰηϊο σύμδολα μὲν 9., πὸ δόρυ. ϑα]πὶὰ- 
58 Ρ]αηυἀθα» Δάβου ρβῖ! : « 1(ἃ Υ͂. σ΄. Β6ἃ οουτϑοίαμα 
ἴῃ ΤΟΙ ΓΔἢἶ8. " σύμθολα μὲν θυρεοὶ [510]. » --- 3, ἅ,« Ἂπρο- 
φάσιστα, 4ιονΐβ Ῥγωΐοχίο, 400 ραρσπα τοϊοΐα ἀοιηιι πὰ 
ΓΟΥΘΡ ΘΓ Π. 1, ἀρἠθοΐο, ἃν θῈ}8 ΤιοΓ θη ποβίγατη πη 18 Ὑ- 
ἄαπι πηδη αν ἴμηι5. » ἘΓ ἴῃ ἢΪ5. Φδοοθβίαβ ἡιαπααυϊηλι5, 
ἰὰ ΗΘΟΚΘΡΕΒ : « Αογβίαμη ῥγὸὺ ργωβοηΐ λείπομεν τοααϊτῖ 
αυΐϊνῖ8 υἱάθί, φυοα υἱζατη ρᾶυ]ο δυδδοίογθ τηπίδίϊοι 
ΤΟἸΠΟΓΟ. ῬΟΒ818 δουϊρίο : θανάτων ἀγγελίαν λίπομεν. » [π|Ὸ 
Ροβέ συνεδάλομεν Δρ(ἰββίτηο ἀἰοοθαηΐ : πῆς ἰδοδηί65 ἃυΐθι8 
ΤῊ Δ 81}}}8. 

ΒΘ] Γ ἰῃ Οοάϊοο Θρὶ συϑιηπηα Ὀοβοου 8. σαργὰ Θχῃξ- 
Βιζππλ ἢ. 2929, 

ὈΟΟΧΧΙ͂Ι. Ποπηπιλ : εἰς Τιμοσθένην, υἱὸν Μολοσσοῦ (516). 
-- ΊῚ δηριφάγον Οοἀ., οοΥΡ. ΞΔΙΠΔ5., ααοα Δὲ 65: ἀρηΐφα- 
τος. Ἀθ βιῖϑ ταδὶ χεύθω αυδιὴ χλαίω, φυσᾷ ἰῃ ἰδ) θὰ: 
Εἰρρὰβ. ἴδγο Ἰοαυϊίαγ. : 

ΌΟΘΟΧΧΠΙ. Τιοπημ)ᾶ : εἰς τὴν τῶν Λαχεδαιμονίων πόλιν. 
« 1ὴ Τιδοραςηοπθι ἃ0 Αοἰιεοὶβ. θ6}10 ἀουϊοίαμη. Ηἰβίονϊα 
οϑί ἂρ. {ἱνίη ΧΧΧΥ ΤΙ, 32 5644. Οοπῇ, ῬοΙγΌ. ΥἹΙ, 8. 
-- 1 εὔδυ τητος Ρ]Δη., Πη816; ἄτμητος οοπ]ϊοϊοθαΐξ ΘΔ] 88. 
- 3. Καπνόν, Ππ8Π} »]ΟΥΙ ΓΙ 80] 6 θδηΐξ 1,δοοαεθιπμοηϊί, ὅτι 
γυνὴ Λάχαινα χαπνὸν οὐχ ἑώραχε πολέμιον, 4ὺ χαυχήματι 
ἘΠῚ ἃτηαθδΐ Αϑϑβιαιιβ : υ. ΡΙαΐ. Ὑὴῶ Αρ. 6. 31, Χϑποριι. 
Ἠ ]Ιοη. ΥἹ, ὅ, 28. Θίδηλιβ, Αομαῖθ υγ05., ἀπ αογαΐα- 
γαμῃ οἰν ἑαΐα τι. Ἐβί ἰρι [αν χαπνὸς Ὡλένιος [Ὁ Πλὰ8 6 οΔϑ(ΓἾ8. 
ἈΘμογὴ,, (αΐϊ,, ἱπουγβίοηθ ἴῃ ἃσυιτῃ ῳδοοηΐοαμῃ ἴδοΐα, 
ΟἸηηἶὰ ογγο δὲ ἴσῃ υδϑίδυογδηξ  Βΐηο συ. 3. ἄσχιος, ο" 
ΘΧΟΙβᾶθ ΔΡΌΟΓΟ5. ΟΥαΥΪ8 Ῥἰοίαγα τϑρίοηΐβ ἀδγυδβίδίο. --- 
3. Κατὰ χθονός. ρος ΘΧΡΓΟββύτηῃ υἱάουὶ ροΐοϑί ὃχ ἀϊοΐο 5[6- 
βιοουῖ, ΓΠοογθηβῖθι5 αἰοθηί 5, ὅτι οὐ δεῖ ὑδριστὰς εἶναι, 
ἵνα μὴ οἱ τέττιγες χαμόθεν ἄϑωσι, ἂρ. ΑΥἰδίοϊ. ΠΠ6Έ, 11, 
41 εἵ ΠῚ, 11. » μαο. --- ἅ λύχους Οοᾶ., 5608 5υρέὲγ- 
βευϊρίο οι. 

ΘΟΟΧΧΙΥ͂. ΤιΘμημηᾶ -: εἰς Πρόαρχον ὑπὲρ τῆς πατρίδος. 
μαχόμενον χαὶ πεσόντα. --- 1 ἥδα μέν σε πρόαρχε ἐδσαν παί- 
δων ἅτε ματρὸς Οοᾶ., φυοᾶ 510 οογγοχὶξ 96 005., μοϑέ ἃ]1ο-- 
ΓαΠῚ οοηδέτιβ ἱπηΠΘΠΊΟΓΔὈ1168, πατρὸς δυΐϑιη ΟΥΘΘΙ 5. ἴῃ. 
ΜοΙΏΟΥ. ἀοαᾶ. Ροίγορο!. 1822, γ0]. Υ1, Ρ. 644 οἵ Μείποι.. 



Ῥ. 98. Ἡδοκοῦαβ οομῃ]ϊοίοθαΐ : Ἥδᾳ μέν σε, Πρόκχοχ᾽, α ἷ σ᾽ 
βπασε, δῶμά τε π., ἀυοιηποᾶο Ἰορίίαν 6ρ. 343, 6; 401, 

ΔἸ οὐτὰ Μοῖρα. 94 0005. οοηίογξ Ἠοπιθγίουτῃ {1]. 
), Εχ Απάγομηδοιτο δ Ἡροίογθπι οΥδΕοΠ6 : 

Δαιμόνιε, φθίσει σε τὸ σὸν μένος. 

Ἷ. ΤΘΙηπᾶ : εἰς Μενεχράτην οἰνωθέντα χαὶ τε- 
ῖ « ΘΔ]Π166 νου οἱ ΠΙαβίγαΐ σμαγάο Ποοῖι. ΜΙ- 

. Ὁ ΤΙ, Ρ. 297-300, φαθηι Ρ] τί πηι ϑατη βοαυίε8. » 
-- 1 καὶ σύ γ᾽ ἄρ᾽ ἨδΟΚΟΓΙΙ5. ἄρα ἰη {Δ} 1018 Ρομὶ οβίθη- 
ΘΟ]. 6Ρ. 661, 5; ΙΧ, 6ρΡ. 310,6; 371, 6, οἴο., βοᾷ Πῖς 

» ΠρΟΟββδυϊαπη ΟὉ βεαυθηίία. Αἴνιε, Θχ ἘΠῸ αὐ ΤΉγα- 
5, ΒοΙΪπΌτη υἱποβίίαΐο [ἈΠ βογατα. 5: τ} βέγαοίαγα 
ἰδῆ Υ, 6Ρ. 278 : Φοῖδε σὺ δ᾽ ἵλαος Δελφίνιε, ἃ Μοΐποᾷκ. 
Ἰαΐαβ, οἵ δῖα ροβϑυηί αἰογιὶ. ὯΩδε, ἴῃ (δυγῖβ. πῃ ἢπὸ 

1. οὐχέτι πουλὺς, 4φυοᾶ εοτγγοχὶξ Ζϑαο] 5 ἰη ΒΙΌ]. οὐἱξ. 
Αἰηβίοϊοά. ΤΠ, Ρ. 118 : πϑη αἶϊε οἱχίδίὶ, οἔ τϑοθρογαηΐ 

Ῥηἀδίοποιη 940., Ηδοϊ. οἵ Μοίποι,, Ηἰς ἴατηθη ἰπ Ὀϊδίγ. 
: οὐχέτι πουλὺς εἶσθα, [Δ1]}1 β86ηϑα : 

« ΖἘπΐς Μοηθογδίθϑ, ἤδη ἕὰ «υοαα6 ῃΐο ΒΘρΡΌΪ 5 [δ.65; 
ποη ἔπ 65 Ζαϊ ΓᾺΘΓὰ5, ΘΧχ Τηᾶση0 ΘΟΓΡΟΓΘ ἴῃ Ἰδύθηη οἶπηθ- 
το γοἀδοίιβ. 51. Θόρῆοοοβ ΕἸ. 1131, 46 εἰποτῖθιιβ Οτο- 
Β[15 : σμιχρὸς προσήχεις ὄγχος. Πολὺς ἀδ6 τιᾶρπᾶ 5ἰαΐιτα 
ΘΟΓροΥ 8 αἰχῖξ ΡΙαΐο Ρῃάᾶν. Ρ. 253, Ὁ, ἵππος πολύς " Πρ46 
ΔἸῖο βοηϑὰ Αταΐαϑβ Ρμορη. 643 ΟΥομθηὶ αἰχὶξ πολλὸν ἐόντα. 
6 ἰοιτοὰ ἐθιηρᾶγὰ ἔχεισθα ἃρ. ΤΠοορη. 1316 οἱ χα ο0]- 
Ἰορῖξ Βαυπιεϊβίον. δὰ Ηγγὴποβ Ηομη. ρ. 321.» ΜΙῖγὸ Οπαγᾶο 
ΟὙΟΙΪΕ : ἐπ π᾿ α5 Ρα5 εἰ ἴθ ρῖιι5 [οΥγΐ, οἴ οχ ἈυΒηκΚοηϊὶ 
 βοοῦϊβ φυϊθυᾶδηι ἤθρο ἀρροηϊξ : « Ηδγηβίθυ βῖι5 ἀἸβοὶ- 
ΟΡ 5 5015 ΟΠ πη δον πν Θπδγγδηβ [πο ναΐ ποῖ ΟΔΙ πιὰ- 
6Βὲ Πα Θρ᾿σγαμηπηᾶ 6556, 56 γϑοθηί!ου!β ου] υ548π| στῶ- 
ουἷὶ, Οἰηπῖθιβ ρογροηβὶβ Ἰοσοπάθτῃ ρυΐο : εἰσέτι πουλὺς 
ἦσθα, ἐπ ἀπῆς τιβατιθ ἀἴθηι [γΓοηιιθης ποδί δον ΘΥα5. » 
-- 2 ΖοαθΙ 5 οἱ ΕἸαΙοΚῖα5; ὥστε Οοά. --- 3 ἤρατο 

᾿χαὶ (οᾶ., οοττοχὶ! ΖεεΙα5. Παεΐαπι οχ ομι. Οα, Φ, 
95: : 

Ἂ δεῖλε ξείνων, ἔνι τοι φρένες οὐδ᾽ ἠδαιαί... 
᾿Οἷνός σε τρώει μελιηδὴς, ὅστε χαὶ ἄλλους 
βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλη, μηδ᾽ αἴσιμα πίνῃ" 

᾿ οἶνος χαὶ Κένταυρον ἀγαχλυτὸν Εὐρυτίωνα 
ἄασεν. 

Μεοΐποι. αἰῆγημαῖνο οὔυσα τηδ] υἱξ. --- 4. ὙἸγΡ πὶ τη6- 
᾿φηϊηΐπ56 ΠῸΪ 15 Θρ᾿ σταυηπηδί 5 σοτηπηο 6 δατηοπῖ ἨΘΟΚΘΙΤΒ, 

Βῶῷο βοεγιθογοῖ ἐπ Οοἰαυϊὶ ροοΐε οδἔ Ὠἰβίονγϊοἱ φιογίθηι, 
Οαΐαϊοοῖ- ΧΙΥ͂ : 

Ουΐβ ἄδυβ, Οοἴδνϊ, [6 ποὶβ δβί 2 δὲ αι 
Ὀἰουπέ, δῃ ! πίτηϊο ροουϊα ἀμποία τπθγὸ ὃ 

σαὶ τοβροπᾶεξ Οεἰανίαβ : 

ΨοΡίβουπι, 5ὶ δβῖ σαΐρα, Ὀἰδὶ. ϑυα φαδιηάι8 βοααπηΐονῦ 
Ἑλΐᾳ : αυϊὰ ἱπηπηθγ 1 ογίπηθη μΒαθθηΐ ναί 3 

ΘΟΟΧΧΥ͂Ι. 1μοτητηᾶ : εἰς γραῦν Πλατθίδα τὴν φιλάγρυπνον, 
εἴ δὰ οχίγοιηδ ἄπο ἀἰβίϊο! : τοῦ αὐτοῦ ΔΛ. εἰς τὴν αὐτὴν 
Πλατθίδα τὴν ὀγδοηχοντοῦτιν. « 564 ππὰπὶ οϑὲ οδυηθη, 
βου ρέωτῃ ἴῃ υδία]ςο ᾿ηθτηουίϑιη., {488 ΡΔΌΡΘΓΘΙη αυϊάδηι, 
56 ᾿πευπάδπηι υἱΐδην ρμδὺ οοἰορίηΐα 8Πη05 ἸΔηἰ ἤοῖο (Ο]6Γὰ- 
γογαΐ. » ας. -- 1 μ᾽ ἤωιον ἀνώσατο Οὐᾶ., εογγοχὶξ Τοιι- 
φίιβ. σοηῖ. ΤΈΘοον. ΧΧΙ, 20.---2 γρηὺς Οοά. ---ἢ. «)Ὲ τοῦθ 
συνέριθος τηοπαΐ Δα ΤΉΘΟΡΠΥ]. δἰπιοοαίίαπη. ΥἹά6 οἵ ΝΥ γη8- 
ἀοτί. δὰ Πίπιογ. ῥ. 719.» Β. --- ἅ ἀγχιθυρον (510) Οοά., 

ΒΌΡΓα ἐν. 417, 8 : γήρως γείτων, οἵ 4}118, 4188 Υ. ἃ}. ᾿ρδι!η. ᾿ 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. ὅ09 
1μοβεβαίαγ οὑπὶ Ἀρἰβκίο ἄγχι θυρῶν, οφοπηραγάΐο Ποπηοτῖοο 
ἐπὶ γήραος οὐδῷ. « Ηυ]αβηηοαὶ ΘΑΔΠΈΠ]ΘΠᾶβ, 4 ΐθιι5 τη] δγ- ΟὈ]8 Ρθηβὰ ἐγδῃδηΐοϑ ἰδπὴρβ (]]6θδηΐ., Θοπη θα ογαηξ ΑἰΒοπόοαβ ΧΙΥ͂, ἡ. 618, Ὁ, οἴ Ρο]ὰχ ΙΧ, 125. » “Ψαο. --- 5 χαί τι πᾶριστ. Οοάοχ; οογγοχὶξ Ἡροκογιις : χαὶ ἔτι, ἰπ ἰμπβ8 υϑαποάτιπη βθηθοίδ. 1π πο ἰάθη ἐπ’ ἠοῦν. Δεινευμένη Οοάᾶ. « ΚΑ ἐοχέτοἱβ Θοτηραγαίαγ οαπη ΘαΓϑιι δολίχου, δὶ Ξἔα- 
ΠῚ ΤΘΡΘΕ 5 ΥἹΟΙ θυ 5 ΡΟΓΟυΓΓ Γ. Ἱστῶν παλιμδάμους ὁδοὺς 
ἈΡΡΘΙἸαΐ ΡΙπάδν, Ρυίῃ, ΙΧ, 33.» ὕαο. ϑοῖξα διξοπη ἀϊοϊξαν 
ΡΙ Δ ΠΠ15 δινεῖσθαι δόλιχον, ἀαθη 40] ΡΓΟρΡΥΪΘ ρδυδριηΐ τρέ- 
χουσι. Αοδὐπηθη ἔπρὶξ Ἠθοκθγατη, αΐϊ « τηδὶτξ διανευμένη. 
Οὐγϑὰβ δολίχου ΥἹΓΟΓΌΠῚ ΤΌΒΟΓ οοηϑέδί οἱ γο]οοϊξαίθ., ςρὰ 
ΠΕ] ΘΓΕΠῚ ἴῃ ΟΡΟΓΘ ἰοχίουϊο βϑαδίϊου οϑέ οἱ Ἰϑηΐον, ἰσίαν 
δόλιχος σὺν Χάρισιν. » [πιὸ ατγαΐίο5 δάδαπηξ ΟΡ οαπέππι γα- 
ἴθ] οἴ οοἔθγαπι ο᾽ δρηξίδτη υοὶ (5ἱ σδοοββίατη 8015) « φαΐᾶ 
οἵ ᾿ρβὲ γεβίθβ ἔθδχϑγθ αἰ οθθαηΐαγ ἀρδγτη. γϑπθγοῖῃ Ὀΐο. 
πηθ68 ΥὨΪΠογαθαΐ ἁμόροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες 
χάμον αὐταί, !]. Ε, 358. » -- ὃ τὸν χάρισιν δολιχὸν Οοᾶ.:; 
ΡΓΠῚΒ ΘΟΥΡΟχΙΕ ΒγαΠΟΚ., δἰΐθγιπη Μοίποκ. ῬΡ. 131. Κεῖνον 
Γρίδγίαν δὰ νυ. 3; {γυβίτα Πηρογαβ βοΐ}. Ρ. 37 κοινόν. 
Ῥοβέ ᾿πηο Ὑθγβιπ) βρδίϊαιμι ἴῃ Οοαϊοα δὲ πουαπηι ἸΘμηπιᾶ, 
τ 7 ἡ ῥίκνη σοάᾶ.; ργαβ οογγοχίξ. Μοϊποκῖαβ, « ἀαοπίδτῃ. 
ἰογέπιπη ΟΡ  Ποἷϊ σοπαβ, φαοᾶ τοΐυϊα Θχογοθθαΐ, ΘΟ 6- 
ΠΊΟΓΔΙΙΓ »ς δΐθγιτη 980., οὰπη χειρὶ ἰαπροπάμμ. Ιἀ δι 
οοηΐογέ ΤἬΘΟΟΥΙ γοῦϑιβ ΧΧΙΥ͂, 74 : ᾿ 

Πολλαὶ ᾿Αχαιτάδων μαλαχὸν περὶ γούνατι νῆμα 
χειρὶ κατατρίψοντι, ἀχρέσπερον ἀείδοισαι 
Ἀλχμάναν ὀνομαστί. 

᾿ ΒΑΙΟΡ 56 πὸ ἀπ [8 }0}}15 πιϑὰβ σθηϊνὶ. ποθ} ου, 
8]|1ο ΤΠ ΘΟΟΥΙ Ἰοθο σομηραγαΐο, ΧΥ͂ΠΙ, 84 : 

οὔτ᾽ ἐνὶ δαιδαλέῳ πυχινώτερον ἄτριον ἱστῷ 
χερχίδι συμπλέξασα μαχρῶν ἔταμ᾽ ἐκ χελεόντων, 

ἨθΟΚΘΓϑ ῥιχνὸν περὶ γούνατος ἄτριον γ6] ἤτρον, 46 « ἑοχίιγα 
»εϊ5», οἴ ἱστοῦ, (0}]. ΥἹ, 6Ρ. 266, 4 : ἱστοῦ παρὰ κρό- 
χαισι, ΟΟΥΓΕΙρΡία 6586 ῬΓΟΠαη Δη8 ἄρχιον ἱστῷ. --- 8 στρογ- 
γυλάουσ᾽ Οοά., οοτΓ. ΒΡΓαΠΟΚΙα5 γὙ6] Βοἰβκίαϑ : ἀοίπαο ᾿ἀθΠὴ 
« ΟΟάδχ ἡμερόεσσα, οἴ ἰά γοϊπυϊ. Οὐοά ἔπογαΐ βυθβεξε- 
ἴυπι ἱμερόεσσα ΠΟ) ἱπέ6 } Πσο θάτὴ φαΐ γϑία]ος Ρ] Δ ἘΠ ἀϊ οοη- 
γοηϊγοῖ. » ΜΒ. Ἰάδπη βϑηβὶί Μεϊποκίαβ, 4] βυβρίοδίαγ ἣ 
μορόεσσα, ἁΥιηιηο8α, ἱποογίδ βρη! ΠοδοΠ6, ΠΟΩῸΘ ΔΟΘΟΠῚ- 
τηοάαΐυχτη ἰοΐὶ σϑΥτηΪηΐ, ΠΟΤᾺ τηδοὶβ ἡμερίοιτι φαοα Ηδ66- 
Κοστιβ Ρσοροηϊξα 5ὶ φυϊά πυπίαπάμτη. » Οοἰβίϊαβ ἱμερόεσσα 
βαί15. ὀχρ] οατὶ ρΡαΐαΐ Ἰδπάϊθα5 χα Ρ] αἰ ἀϊ {τ αππίαγ 
γογβ 5 6 οἵ 10: πθὸ 46 4118 γσόοὺσθ 8}1ὰ ἢΐς οορίαγὶ ρμοΐοβέ. 
Ῥτὸ στρογυλάουσα ΠῸΠ στρογγύλλουσα, 564 στραγγαλόωσα 
Ροηὶ ̓ υθοὲ Ηθοκογυβ. --- 10. Οογγαρία 6856 χαὶ χαλῶς ρΡγο- 

᾿ ἀαοίϊο π᾿ {Π651 οβίθπαϊξ. Ηθοκου. οοπ]θοὶϊξ ἠλαχάτην χαλῶς. 

ΘΟΌΧΧΥΤΙ. Γομημηᾶ : εἰς Φιλέαν τὸν αὐτάρεσχον χαὶ δο- 
χησίσοφον. Οποᾶ ἴα]ϑυτῃ δβί. Τιδιἀδίαν ΒΗ 1688 ΠΟΙΉΟ ὑΓτι- 
ἀοπεϊββιιημβ, 564 ἀοϊοῖ ροϑία ἰπη ΟΥΟῸ Ἰ᾿διι θη) ΟΠΊΠΘΠ.. 
οχϑίϊησιϊ. --- { ἄλλω ΗφΙηβίογυβῖπβ, γϑοΐθ ; ῬΘΓΡΟΓ Πα 
ἄλλων ϑ34]185. --- 2. « Κλαιέτω, ποΐα ᾿πηρΓΘΟΔηα  ἰουτηυϊᾶ. 
Τ1αἴϊπο ἀϊχοῦῖς : Πιρηιραηίν" ἰην]αϊ, δὶ 4808 ἢφο ἀ6 ἡ 
ῬΠΙΠοα οὐΐοπαϊΐ βοπίθηΐξια. ΜΑγΕ4]. ΙΧ, 99 : 

Βυιμηρίταγ ἰην!ϊα, 40 ἀΠΊΔΠΊΙΓ φυσάχας ῬΓΟΡΑΠΊΙΓ. 
Βυπηραΐαν 4 5405 τα ηρὶ (ἢ ἰπυ δ. 

-- 3 ἀΐδα σοᾶ. Κενὴ χάρις 65ΐ ΘοΥπὶ ας ΠΪ}}}] ΡΓοϑαπΐ. » 

αο. --- ἃ μεινω (5 ρογβουρίο μι) ϑερσίτας (ΘΠ ροΓΒΟΓΙΡίΟ ἢ) 

φυοὰ διϊδοξίγαμι τοοΐα βογυί Ἠθοκογιβ, 60}}. Μοίδαρτο Οοᾶ.; μὲν εἴ μιν ὁ Θερσίτης ορί{πηΐ ΠΠὈγὶ Βυυϊάθ γ. Ἀτιμό- 
τερον, ἀοϊηε ἀρεγγαΐαμη 'η μὴν ὁ, μὲν ὁ, μένων. [018 ΠῈ8 ς 



ὅ10 

ἰσοτιμία γὰρ ἐν ὅδου καὶ ὅμοιοι ἅπαντες, οἵ 5ἰΠ}}}1ἃ 4]18 ἴπ 
ἀἰα]ορίβ. 

ὈΟΟΧΧΎΠΙ. Πιθῃηπηᾶ : εἰς ἱέρειαν τινὰ Δήμητρο:, γραῦν 
αἰσίως τελευτήσασαν" ἐπὶ τῷ αὐτῷ τετραμέτρῳ ἐνδεχασύλ- 
λαόον (Υ6]-λαος). 1η Τηᾶγρ. : ζήτει. « Αἢ ἐπὶ τῷ αὐτῷ τετρ. 
Τοίογοπάθμη δὰ ρίσυ. 668, 064, φιοά ἱπηρτοΡΔὈ 116, Ῥαΐο 
ουγγσοηάθμι ἐπὶ τῷ ἀρχιλοχείῳ τετραμ. Οοιηροηαϊαπι) ὈΓ6- 
Ὑἱτϑ γοοδΌ}}} γατὶ οἵ ἱπίγιοδίϊ 8 τηὰ] {ποῦ ΡῈ αὐτῷ 
οχρ]οαΐαμη. Οοπῇ, δᾶ δρ. θῦά.» Β. Μαΐογθβ υϑῦββ βαπΐ 
ΑὙΤῸ ΠΟ οἱ ἀϑυπαγίθίὶ, μηΐπογοβ ΡΠ δ] οοὶ πο ἀοοδβυ δὶ. 
-- 1 πάλι Οοά. --- 2 δινδυμίνης Οοά. -- 3 γογβὰ8 Πηΐβ ἀροβί. 
« Φαροθδίαβ ἡ ᾽ν θεῶν ἑορταῖς. ΜΑΙΐπὶ ἰδτηθη ἃ θοί γι 
Δ χαρὰ ου πὴ ΠΟΙ ΪπΠ6 προστασίῃ ἴπ ΔΟΪαΙγΟ οᾶϑι. » ΜΒ. 
δ ΠΡ ΜοΙποκίαβ. : « Υἱχ τϑεΐθ προστασία αἰεί ἀ6 
ΡΓωβιάθ. Ροββαηΐξ δἰϊδηη ἃ] 1ὰ οοη οὶ, πΙΉ]Π]Ὸ ἔδιδε σου ογὰ 
νοΐ ἣ ̓ χ θεῶν λελόγχειν πολλῶν προστασίην νέων γυναιχῶν, 
ΥὙ6] ἣ θεῶν ἕἔχητι προστάτις ἦν ν. γ. » ΗδῤοΠ ΠΟ ἶ5 : ἣ τὸ 
πρὶν χεχάσμην π. προστασίῃ ν. γ. --ά νεῶν ἴῃ Οθὰ. 6586 
νἱἀ ρίαν, 

Βοαυϊαν ἴῃ Οὐαϊοθ δορὶ σγδισὴδ Ὀϊοηγϑὶϊ, Βα ργα Θχ  ]- 
ἴυτη ἢ. 279. 

ὈΟΟΧΧΙΧ, Τθιμμ]ᾶ : εἰς ἀρτίτοχόν τινα γυναῖχα τελευτή- 
σασαν. ἴῃ Ῥίδη. δβί ἄδηλον, πῃ οοὐ. Μαίγ δηβὶ {γ υϊξαν 
Οσαϊηιαοίνο, ἀυθίοταπι ἢ. 11 6. Μρίποκ. --- 1 εὐηθῆ (ϑῖνο 
εὐήθη βιρογροβὶίο σὴ τρύτωνος Οὐ., ΘΟΥΓ. Θ᾽ ΔΙ ΚΟΥ; εὐήθης 
οἴἴδηι ΡΙδη., {αὶ ἐλοχεύθη, Οοἄ. ἐλοχεύθην. « Ῥτο 4πῸ Βογϊθὶ 
Ῥοβϑὶΐ ἐλοχεύθης, οἵ γ. 2 ὦὥλεο. Νοη ορϑίαΐ χυοᾷ ρμορίδ ἴῃ 
ΒΘ4Ό ΘΠ 5 ΘΓ ἶὰ ῬΟΥβοπὰ αἱέαγ, ».ὄ Ἡδίπιοι. ". 167. Ἐξίδτη 
ΔΙΌ ΠΙΘη ΓΙ 8ΟΥΙΡΙΟΥ ΤῊ] ]ΟΥἶδ ΠΟΙΏΘἢη ΘΟΓΓΕΙΡίΌΓΩ 6586 Υἱ- 
ἀοραί. --- ἃ ἂν Βαρρίου ΡΊδη. --- 3 ἀρτίτοχος Οοᾶ., ἀεϊπ 6 
Ἰάδηι χαταγηὲν βρέφος ἅδαν ( « βρἃ νΥἱάδίιγ ῬὈγΓΐαβ. [αΐ556 
αὐδὰν. » ϑαϊηια8.), ΡΙδη. χατήγαγεν ἕν βρέφος ἅδην, ας 
Ρτοραΐ Μείποι., ἅδῃ ϑογρίο ροβέ Βγαποκίαπι, οἱ τὰ πολλὰ 
ἀπ θ} }ΠἸσθ η8. « Τηδσηδπὶ ἢΠὰ πὶ 48 δηΐθ ἀχοῦὶβ ΟὈϊζαη Τηᾶ- 
τ {γΓαθθαΐαν (ο]ϊοἰ αἴθιη. » Βίτ  6 Υ ἩΘΟΚΘΓΊΒ, δα ἀθη8 : 
« Εοῃ8 αἰοί!οηἶβ οϑέ ομῃ. Οἁ. Β, 58 : τὰ δὲ πολλὰ χατά- 
νεται. ΟΠ τ α8. ἈΡραπᾶ. 6ρ. 97, ὅ : τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλθια 
χεῖνα λέλειπται οἵ ΤΠ ΘΟοΙ. ΧΥ͂Ι, 42. » 564 γαϊ]άθ ἱγηρτο- 
ῬΔΟΙ ΘΙ, φαδη)Υ 8 ἸΘηἰββίπηθ, οουτὶρὶξ : τὰ δὲ πολλὰ χατάγη 
(ῬΓῸ χατεάγη) ἑνὶ βρέφος ἅδῃ σὺν χείνῃ, « αὐ γοΓὈ 8 τὰ 
πολλὰ δρροϑίία 5ἰηΐ βρέφος σὺν χείνῃ, οἴ τηδίοῦ δθο οὰπὶ 
ἰηαπίθ ὑπὰ ὀδἀθιηψαθ πιουΐ οχϑίϊποίδ 6586 αἰοδίυγ. » 
Μαϊίπι τὰ δὲ πολλὰ χατήγαγε καὶ βρέφος Ἅ δ ης σὺν χείνῃ, 
αυοὰ Ἰαἰϊηθ το ἀϊᾷϊ. ΝΠ τὰ πολλὰ χατήγαγεν ἕν βρέφος Υἱχ 
βθυῖο αϊοίαμη ροίΐοϑί υἱάθυὶ. ΟἸΐτη 9800 08. τὸ δὲ μοῖρα 
(ῃοο οἴϊδιη ΥΥ̓ κοί] 18) κατῆγε νέον βρέφος ἅδην, ροδίδα 
ἴῃ Αἀὰ. οἵ ποβίγο θχθιρὶο μετὰ δ᾽ οὐ πολὺ μοῖρ᾽ ἄγαγεν 
βρέφος ἅδην, υἱ ἱρδὶ φυοαχαθ ἕν ἰδία ἀἰβρ᾽ ουἶ586 ἀρραγοδΐ. 
-- ἀ σὺν χλεινῇ οἵ δεχάτην οὐχ ὑπὲρ ἥιρεν Οοἄᾶ.; ΡΙαη. αἱ 66 ϊ- 
ἴπηι, 5θἃ φυςῦὶ ροΐδβί 'ρ886 ροβία υο]αθυϊ πα δὴ πο] ποιὶξ 
Ῥδγου]α δέ αἵϊ. σοηΐ. δὰ Ὑ1Π1, ορ. 167, 6. 

ΟΟΧΧΧ. Τιιμᾶ : εἰς Μνάσαλλαν (6ΐ ἰΐογαμπ δ Ὑ. 3 ἰῃ 
᾿ ΠΟΥ͂ Ρᾶβὶηδ : χαὶ ταῦτα εἰς Μνάσαλλαν) χαὶ Νεοτίμαν τὴν 

αὐτῆς θυγατέρα. 6 ἱπηροβὶία ΜΏΔΒ.}185 ΒΘΡΌΪΟΓΟ ἱπηδσίηθ, 
ἴῃ φυὰ Νοοίπηὰ {]1ὰ ΘΟπβρ οἰ θ ναί αν ἴῃ τηδίγ!5. ὉΪ]Πἷβ ῬΌΘΓ- 
Ῥογῖο δηΐ 8 56 η5, οἱ Ατιβίοίθ!θβ. ρδίθυ ΒΌΓΤΩΤΩΟ ο] 8 
δρυΐ ἰδησοηβ. Φ05 υἱΐοθ ἀο]οσ πὶ π6 ἴῃ τηοτΐθ αυϊάθιη 
ΟἸ] νἰδοὶ ροθία αυδάδιημηοᾶο τηϊγαΐαγ, χαῦτα (οἰ 5 
ἀοιϊηοδίϊοιθ ΠΙΘΠΊΟΤΊΔ πὶ ΤΘΥΟΟΔΓΘ 80] Θδηΐ ΔΠΔΡΊΎ}} δ ἰῃ 56- 
ΡΌΪΟΥΪ5 μοϑίίδ. --- 2 μυρομένα χούρα Οοᾶ.; ῥυπ8. ΟΟΙΤΟΧΟ- 
Ττυηΐ Ηδυτηδηηπβ Ορα8ο. ἔ. Υ, Ρ. 212 οἵ ΗΘΟΚΘΙΤΒῚ, ἢ. 97, 
ΔΙΓΘΓα μη ΦΔΘΟΌ5., {αὶ ἴῃ ποίϊβ Τη88. : « Γραπτὸς τύπος Ο. 
Μί]ονιβ δὰ ὙΙΚΟΙΙ Αηἐέφιιαν,. ΝΝαοἸιϊα55 Ρ. 100 ἱπξογργα- 
ἴαΐαγ ἀο ΔΕ ΔΡΙΎΡ ο. » Οοπῇ, ΨΥ ΘΙΟΚΟΓ. 5.106. ορίοτ. Ρ. 162. 

τῶν ΟΣ ΣΝΩΝΣ 

ἈΝΤΙΠΟΙΟΘΙΖΕ ΡΑΠΑΤΙΝΑ , 
- 3 Νευτίμαν Ροβαυοχιηΐ Ηδοκουτβ οἱ Βοῖβδ, 4ῸΣ : « ϑορθε, 
Νευτίμαν, ἀρροδίξιιπη ΠοΙηθη δ χούραν. » 56 δἰίοτιπι μορίδο 
γΟ]υἶδ56 υἱάθίαν, Ἠθυιηδημ. ἄπο ργὸ οαϊέο ἀπὸ Ψ. --- 5 πλητ᾽ 
μύρονσα Ουά., « υἵ 80]οΐ », οἵ μητρός. --- 3 αἵ αἱ σοα., ατ΄ 
ὈΡΙΖαΘ. --- 7 ἐπεμάσσατο (γ6]-μασσάτο) χὼ Οοἃ.: ἐπεμάσ- 
σετὸ ἨΘΓΙΩΔΗΠΕΒ οἵ ΨΦ0ΟΡΒ. ἴῃ ΠΟΒΙΓΟ ΘΧΘΙΏΡΙΟ, ααὶ ἀπΐθος 
οἀϊάογαί ἐπιμάσσεται, μΓώ86Π8 ΠΟΟΘΒΒΔΓΙΠῚ 6886 δχιβῆς 
τηδη8. Νοη ἢ] οἀραΐ ἰμ 6 Π]σοηάσμι, αὐ υἱάθο ἢτθς δο- 
Οἷρὶ, βθὰ βυυυπι ἰδηροθαΐ ραΐον ργῶ ἀοίϊογο. Οὐοὰ οἰϊαμι 
Μεοίποκ. δηϊμηα νον δ ορ. 648, 2, 

ὈΟΟΧΧΧΙ. Πιϑημηᾶ : εἰς γέροντα βάχτρῳ στηριζόμενον, 
ὡς ἐπὶ χαμάχω (ϑ8ἷς, ῬΓῸ χάμαχι) ἄμπελος" Γόργος δ᾽ ἦν αὐτοῦ 
τοὔνομα. --- 1 ὡς ἤδη χαμάτῳι στηρ. αὐτῷ Οοᾶ.; ὡς Μεοΐποῖκ. 
Ρ. 131: χάμαχι ϑδ]τηδβίαβ, σὰ0 ἀυοοθαΐ χαμάχω ἱπ Ἰ6πι- 
πηδίθ, « Τιδ ογίαβϑο ᾿ἴο Ἰϑοίίοποβ οοη αβδθ χαλάμῳ οΕ΄ 
χάμαχι. Αγαηάϊηὶβ δῆτ Ῥ] ΣΙ πλ8. αϑὰ8 ἴῃ Ὑἱπθίϊβ. » Χ7αο. 
Βοῖβ8. χαμάχῳ « οὕχμη Ἰοιηπηδίθ. 56 φυοᾶ [ιοταΐ βυρδίἑτς 
[αΐαπι χάμαχι 68Ε οογίθ τηθ] 8. οἵ υιβί(δἔϊιι8. » Πρηΐαυρ. 
Τϑορρὶ αὔῳ, ἴῃ φιο οοηβοηϊαπέ 76ηβίιβ, Βοῖβι. οἵ Μοίμθι 
-- 2 σχηπανίῳ Οοά., ο ΒιροΓΡοΒβίίο Ἰϊξογῶ α. --- 8 εἰ τρεῖς 
Βα] Πηδβίιβ, «υοὰ οτὴ Βγθποκίο ῥίον Μαίπεκ. --- 
ἧς « Ποίας, ἀδίαί 65; Υ. δὰ 6ρ. 027. » 8, Β]πιὰ8, θάλψῃ. 
Μοϊποκίυβ Ῥγϑοίογθα θαυ τ ἔτι οἵ βου θάλψῃ ἔτ᾽ ἠελίῳ. 
ΝοΙῖπ ροθίϑ οτὶρὶ ὑπ᾽, δὲ ποίϊο υοοὶβ ἔτι ψυοαδιημηοᾶο 
ἰμοϑέ οι ραγδίγο χαριέστερον, σγαίι5 50 ]Ποδὲ 4αδπὶ ας 
Υἰχὶ, ργω τον γᾶ ηβδοίοβ ἃηη08. Θάλψαι ΠΘῸ ΓΑΙ ΘΓ ροβίίαπη, ὦ 
ἀθ φιο Μοίπορι. τηθπιογαΐ ΓΌθθοῖς. δὰ Αἶδο. Ρ. 197 564. 
ρα. 860. « Οοἴδθγαπι βυδυϊον ἤοο ἀϊοίπιηι ἀ6 56π6, οὐδ΄ 
ΪΠ]} ἀρτγιοαίίοπο ἱπουηάϊα5. » (αο. --- 5. 510] τηδηῦτη ἱπτ 
τ}. --- δ. « Πλεόνων. 51. ΧΙ, 6Ρ. 42. 1ιδέϊηθ : αὐ Ὠῖι765.. 
Θυδηὴ Ἰοουςοηθπὴ ἰγαοίδυϊ δὰ Εμππδρ. Ρ. 309 οἱ 587, οἱ δὰ 
Αὐἰβίοριι. σοποίοη. 1114. Αἀ86 ϑομιννοίφιι. δὰ ῬοΙγν. ὙΠ, 
30: Ηδηρὶ. Οἴἶαπι Ὑταίβιαν. Ρ. 148: ΝΥ αἰ. δᾶ Ἀποϑίοτο. 
{.1, Ρ. 577.» Β. Μετοιχεσίην « [ογία8586 ἀποίαπι ὁχ ΕὈτρ. 
ΗΙΡΡΟΙ. 386 : τὸ χατὰ γᾶς χνέφας μετοιχεῖν ποθῶ. Μοτίφ 
τσταιοηθ τὰ ΤΩ] ροβί ϑοογαΐθιῃ αἰχογαηΐ. » ας. : 

ὈΟΌΟΧΧΧΙΙ. 1 Θμηπλὰ : εἰς πρεσθύτην τινά " ἔστιν δὲ ἀδια- 
νόητον διὰ τὰ σφάλματα. « ἈΠ ΚΘηΪ5 Ἐρἰδί. δᾶ δ Κθη, 
Ρ. 86 Ρυΐαΐ 6556 βογὶρίαπι νοὶ ἱπ Ογηϊουχη ΡΒ] ΟΒορἤαπι, 
γὙ6] ἴῃ βθηθῖη ἀθογορί(απη. » Β. ἴπηὸ ἴῃ υἱγιαϊ οἵ γοϑοία 56η6- 
οἷα ΟὈἱ Οἰποβϑὶαβ,, υδ]άθ ὁὉ ἰὰ Ἰαυδαΐιβ ἃ0 Αομθγοηΐα τῷ 
παντοδίῃ, αὐ χαὶ βροπΐίθ οἱ υἱ δα! 8 π}1Δ ἀθοἰαπη 
Ρογβοϊυοσὶ(. Ἑρτορσὶθ Τουρὶυβ υἱάϊέ Κωπογαίου θην [υϊβ58 
Οἰποβίαμη, ἃ6 οὐὐὰβ βαπίθητδ ποῖῖο ἀθροθαΐ ἀυθ ἔτ. --- 
1 ὠιχευςε τασχίπων ΟΟοά., οοΥΡ. ΡΙΘΓΒοηὰ8Β. οἱ Ποίβκίιβ.. 
Ῥοίπαάθ Οοὰ. χινήσια ἑρμοῦ ἄγριε, ἴῃ τηᾶτε. : ζήτει. Τουρία8 
ΑΓΡῚΕ τοῦδ ἰη ΛΑΤΡΙΟ, λάτρις, ῥγῶ αυᾶ τἴομο 
ῬΓΌΡΕ βογάθιηξ οοΐθσοε, δἰϊδην 90 8115 οδιυ588 τηΐπ 8 δρίω. 
Βα κμὶὶ οοπη]δοίαταπι ἽἝρμεω ἄγρα τορορὶξ Βοΐδ55. Βοίυ8. 
Ἑρμοῦ ἀγωγῇ. ΗθΟκοΓι8. Κινησία ἙἝ»μοῦ (ρδί ΓΒ ΠΟΙΙΘΠ.,. 
ουὐὰ8 Θχθιρὶα οἰΐαί), ἀνιγρῷ ἐχτίσων ᾿Αἰδῃ οἴο. 98- 
008. ἰπ ποίϊ8. 88. : « Εοτί. Ἑρμοῦ ἀχρεῖος, ΜοΓΟυτο 
ἄσοθ ποὴ ἱπάϊρθηβ. » --- 2 ἔχ τίσων Οοά. « ; 
ΘΟΤρΡαγΥΈ Ρίθυβοη. «Ἐβοΐηθμη ϑοογδίϊοαμ)Ἠ Αχίοοθο 
Ρ. 367, Ὁ : εἶτα λαθὸν ὑπεισῆλθε. τὸ γῆρας, εἰς ὃ πᾶν συῤῥεῖ 
τὸ τῆς φύσεως ἐπίχηρον χαὶ δυσαλθές᾽ χἂν μή τις θᾶττον ὡς ὁ 
χρέος ἀποδιδῷ τὸ ζῇν, ὡς ὀδολοστάτις ἡ φύσις ἐπιστᾶσα ἐνε- 
χυράζει τοῦ μὲν ὄψιν, τοῦ δὲ ἀχοὴν, πολλάχις δ᾽ ἄμφω. Αἀ 46 
οχ νοΐογσ βαυᾶ ἀμυρὶθ ῬὨ]οβόριιο ἀποία ΡΙαυΐδτοιϊ Μογ. 
Ρ. 106, Ε; 116, Β. » Ψας. --- 8 γηραιὸ τάρτια Οοᾶ., χυρᾶ 
Ἀοϊβκίυβ. οοΥγοχῖΐ. -- 4 ἄχεων (810) Θοά., ΟΟΥΤ. ΒοΙβΚ. οἵ 
Ῥίογϑυμ. « Βαμηκθηΐϊαβ συἱξ ομηηΐμο Ἰορὶ στέρξει. « Β, ἘΕ 
προρϑβασίαμη δϑί. Πιθροθδίαγ στέργει. 

ὉΘΌΧΧΧΙΠ. Τιϑιμπιᾶ : εἰς γραῦς τῖνας ἀδελφὰς Αναξὼ 

- 

Ε. 

᾿ 

ἕ 



ἃ Κληνὼ, θυγατέρας ᾿Επιχρατέας (Ἐπιχρατέως ΒοΪ58.), 
γδοηχοντούτιδας θανούσας. ΒΟΓΟΙῸΒ ΘΟ ΪΠδ6, αἰΐοτα (6- 
ΓΒ, ταί δταπι ΔΙ γὰ δη 8{{{8, Θοάφιη ἀϊ6 ΟὈϊογιηΐ. --- 

χί νόμινοι Οοα., ΠΟΥῪ. ΒαἸτηαβ. « 6 γὰ υἱάθίαγ σογγθοίο. 
φοπογαῦϊθε, οαϊηιὶαΣ τοδίγοης. » 9α6., 4αΐ οἸτ ἄδ 
ἴοι ΥΟΙ 46 Ἰαΐθηΐθ ποτιηΐπθ βϑη! οορίἑαγογαΐ. 

ἰδοί5 ΟΘΡΘΥΪ5. ἐσσι οὐδο᾽ υατιί65, ργοῦαβ, οὕτη Ηθο- 
τὸ, {αἱ σοπιραγαΐ Πΐοη. ΟἾΤΥ8. Ρ. 9, Ο : νόμιμος χαὶ 

ἧς χαὶ χόσμιος. ΑΥΙΟῸ]8 οβίδηα!! Θρ᾿ σταγητηὰ 51}- 
τ ρίαν ζαΐδ56 ἀπαρὶυρίιο. πᾶ σΟΠ] ΟΟγο ΒῈΒΙ αἱ μ.ό - 
μοι, πΌπο0 Πγμλο δ Ῥϑυτηδηθηΐθ ΠΊΔΥΤΩΟΥΘ ΘΧριθϑϑῶθ, 

Ἱ ΔΙΩΡ 15 οδάπος οἵ ἰγουηθϊο δηυ8. --- 2 ἐπιχρατέως 
ἃ, οοττ, Βοἰβκίαβ. τι [δ{π8 ποιηθη Κλεινώ ροϑιυιϊξ 581- 

᾿ « 86 πἰ ἢ} πυυίανὶ ργορίου ποιηθῃ Κληνίππα ἴῃ 
ν ἃΡ. ΒαΌΚΗ. π. 1934, οἱ Κλῆνος π. 3065. Ῥοβ5818 δἰ Πὰ 
ὁ. φαοὰ 1} αἰ οτί ἃ πότη. Γληνίς, ΥἹ, 6ρ. 288,2.» 

“Μεῖ: Ρ. 144. Ουἱϊ τη} δίδυμαι π. --- 3. Ἱερὴ, δα067- 
ἄος, ἀντὶ τοῦ ἱέρεια, Απίϊαίεἴο. Ρ. 100, 9: «υοὰ ἱέρη, 50γ]- 

Ἰὰπὶ 6856, ἀἰδρυίΐαί Μεΐποῖ.., ἱερῇ Βαοκῃΐα5, 86 Ὑ, 
Ῥαίο]. ν. ἀ4. --- 4 προπόλεως Οοἀ. ἘοΙΙΠ]ΔΤὴ 

λείπομεν Βγαποκία8 ; ἀπελείπομεν Μεϊποκίιβ : φυοὰ ἀπελει- 
πόμεθα ἀϊοθηάστη ἔμΐβ56. πηοποί Ἠθοκθτιβ, ουἱ ἀοροίαν 
φιοὰ ῬΟΒΪΠΊΙ15. --- ὁ φθόνος ἰσοσίη Οοά.; ἰσοδίοις ϑδ]πηὰ- 
δἰι8. « βουϊρϑβὶ εἰς ὁσίους " 50}Π1οοὲ Ρ118. ΠοΙηϊηἰθι18. τα ] [05 
ἅππο8 ἀδηΐ ζαία ποη ἐπυϊάα; φιοὰ φαϊάθιη ἀϊοὶ πθὸ ἱπι- 
τρουϊίο ροίοβί, οἰδὶ οοηίγαγία δἰϊδιη βϑπίθηξι πο [α]8ἃ 
δυοτῖς. » 8. Ἰἄοτα οοπίοοϊς Ἡδοκοῦυβ, δὰ βθηΐθηξδπι 
οοπΐδγθηβ 6. 575, ὅ, δὰ ἀἰοίοΠοπι ΥἹ, 6Ρ. 257, 8 : τίς ὁ 

φθόνος εἰς ἐμὲ Βάκχου ; Θυθ (δηΐου 7 Δ0Ο 515 εἰς ὁσίην, 
Μεϊποικῖιιβ ἔσθ᾽ ὁσίης. --- 8 πρηὺν ἁνιάμεθα Οοᾶ., οογγοχὶί 
οιτηδηπαϑ: ἀνευράμεθα ρτγείεγεθαΐ Ὁηρογιβ Βεοὶΐ7. Ρ. 38. 
: (ῸΓ ἀφιχόμεθα 6 οοηΐ. 54] ΠηΔ811. « Νοὸ5. τἴαΐθ Ρτὸ- 
γϑοίϊίογοβ δηΐδ τηδγὶίοϑ δ ἸΙθΌΓΟΒ δὰ ἱπίδγοβ ἀθβοθπαϊ πηι : 
4υῶ ἰηϑίσηϊβ Ρᾶγ5 δϑί τῆς εὐθανασίας. » Ψας. 

ῬΟΟΧΧΧΙΨ. 1ιοπημᾶ : εἰς πρεσδύτου τινὸς τάφον ἀνώ- 
γυμον. « ΕΧ Ναὶ ῥτῖα8 ἀἰβέϊομοη δὰ Πάοπι Οοάϊοἶβ. ΕΤΩΘ- 
αι οποπι ῬγΟΡΔ ΡΠ 6 πὴ ποπ τ ρουῖ. ΝῚ] ἔθγ υἁγῖδί δροργὰ- 
Ῥίυπι : πᾶπι Υἱχ τηθτηογηάτιμη [ἱ 6586 ὦ ποτὶ, εἴ ἤν. Β.» 

[ὴ πιᾶτμ. ὙΘΥΒιι5 1 : ζήτει. δαρο ϑῖι8. οοπ)οἰεραί Ὦ ξέν᾽ 
ὁδῖτα (51. ΒοἰΒκ1..8) στῆθι, γὙ6] 

ἢν 

πὰ" 

ἂν “Ξ ἃ 

ῬΌΡΙΝ ΤῊ τ Ὴνς 

ἘΝ ΨΥ 

Μὴ, ξέν᾽ ὁδίτα, σπεῦδε ᾿ τί γάρ; νέχυς ᾧ ποτὶ (ῬΓῸ πρὸς) 

: [παίδων 

τῶν ἀγαθῶν ἅλις ἦν" ἀρχιγέρων δ᾽ ὁ γέρων, 

ἀλλὰ φίλος γ᾽, 

γἱδίογιβ, φαΐ Βοηΐβ ἀοίαποι! ΠΡονῖ8, αἵ οἵ ἰρβὶ δὰ 5θηθ- 

οἴαΐοπι ρεγνοπίδηξ, ορίαξ. 5ου θοπά μι δυΐθηὶ γένοιτό το: 

ὄλδια. » ας. ἨδοκοΓαΒ πδο ργοροηϊξ, ἀογῖοᾶ αἰαἸθοίο : 

α. Ὧ ξέν", ὅρα τί τὺ τεῖδε; β. Τί γάρ; α. Νέχυς ᾧ ποτὶ παίδων 

ὶ τῶν ἀγαθῶν ἅλις ἦν, ᾿Αρχιγέρων ὁ γέρων. 

β. Ἀλλὰ, φίλος γ᾽ ὦ πρέσδν, γένοιτό τεν ὄλόια πάντα 

; ἐλθεῖν καὶ λευχᾶς ἐς δρόμον ἁλιχίας. 

« ὕἱ χαῖρε, μάχαιρ᾽ ὦ Λητώ, Ἡγπηη. Ηθμ. 1, 14, υϑὶ τ. 

ἰπἰογργοίθβ. ΝΟΠΊθη Ῥγοργίαμαι οϑὲ ᾿Αρχιγέρων. » 

Π ΦΟΌΧΧΧΥ. [οπιμιᾶ: εἰς Θεανὼ τινὰ, γυναῖκα ᾿Απελλίχου, 

πελευτήσασαν. [π ΡΠ. οἀα. νεῖ. ἄδηλον, ἱπᾶδ ἃ ϑέθρῃ. 

ἄδηλον, οἱ δὲ Δημάντον. ΜΌ]ΙοτΙ5 πιο αγο δὰ Δρδθπίθιῃ 
Ο χηδτίταπιὶ γοῦθᾶ, ἃπηουῖ5 οἵ ἀδθϑι ἀθυϊ Ρ]6Πᾶ. --- 1 ὕστατον 

Οφωχ. Οοᾶ. « Βοῖθο ὕστατον, ὦ Φώκαια. » βαϊπιαϑβ.γ χυοᾶ 
τ 
, 
δ 
Ἢ 
᾿- 
ὡς 

Βαοκοίυβ δὰ Ο. 1. νο]. 1], Ὁ. 605. Τιοροθαΐαν οχ ᾿ 
ἢ οοηἸοοίυτα προπολεῦσ᾽. --- ὅ ἐπιλείπομεν Οοᾶ.: ἐλ- 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ ΑΝΝΟΤΛΤΙΟ. 

. οχρ!οδξ ἁλῶν θρόμόοι, παχὺς ἷξ 

᾿ Ψίδιος, 581 Θαπι ῬᾶΠ6 ϑυπηρίπ ΟὔβΟηΪ Ιοο0. 88] Ρ6Γ 86 

᾿ ροιπθιιοσαΐ Αἴμοι. ΙΧ, Ρ. 966, 

1} 

τϑοθρὶξ ΒιιΠΟΚ. « Τηγοοδίϊο οἰνίθτη ἀγα Ῥῃοοδρ Ὠΐης 
ΘΧΡΙΙοδπάδ, φαυρᾶ ἴῃ υἱϊβ ρα ΙΪοῖβ οἱ οϑ θυ θι5. οοπάο- 
Βδηΐαν τιουέαϊ, αὐ Αἰοα5. ἰαχία νἱϑι Αρρίδῃν. Οἴσοτο 
Τυβο. Υ, 28, ὃ 6ὅ : 68ὲ θηΐηι αὐ ρογίας Αοἰτααΐπας 
μια ἐρρὴ ἰξὰκ κρίνος δοριυϊογογμη. Οομΐ. ορίρστ. ἂρ. ΑΙΠ θη. 

Ὑ}. 4906, ἢ: 

ἠρίον Ἄστεος ὥγχωσαν τᾷδε παρ᾽ ἀτραπιτῷ. » 

Ἡδοκοῖ. 1, Ὁ. 99. -- 2 εἶπες ἐς Οοα. 540. οοπ]ϊοὶϊξ εἶπ᾽ ἔπος 
ἀτρύγετον, τηδτῖϑ οἴ Φί μου β δρ!ἐμοίοη, ἢΐο ἀθ γαβϑία ποεοίθ 
ΟτΕΙ. --- 4 ἐπ᾽ οἰχείηι νηΐπερ εἴσ πέλ. Οοἅ., ἀπᾶ6 980. φαϊά 
ἐπ᾿ οἰχείῃ νηὶ περᾷς, 40 οἰχείῃ τοοίθ οὐδηβϑιβ Ἡθοκογιιβ. 
ΒΟ ρϑὶς ὠχείῃ, αὐ ἰδ οἸΐτη ΡΙδηυᾶθβ, «αὶ περῇς. --- 
δ. Νογιπ μΐο ἸΘΙητὴᾶ : εἰς τὴν αὐτήν ἕως ὧδε, 488 65. 
ποία 6᾽05 4 οοαΐοοτη οὔτ δυαΐοσγαρῃο οοηραιαυϊ. Οο- 
ἀοχ μόνος ΡΓῸ μόρος. -- 6 λαδοῦσα Οοά. οἴ τπιᾶγσο ΝΥΘΟΉ.: 
βαλοῦσα ΡΙδη. σοιηραγαΐ 546. ποο ΤΙΡΆΠΙ 1, 6]. 1,60 

Τὸ βρθοίθμι,, ΒΌργοπηα τϊπὶ “πὶ γθηθεϊξ ὨοΓὰ, 
Τὸ ἴδηθαᾶῖῃ πιουΐθηβ ἀοἤςίοπίθ Πη8Π}}. 

ὈΟΌΧΧΧΥ͂Ι. Τοπηηᾶ : παραινετιχὸν εἰς τὸ μιὴ μεταδαίνειν 
ἐχ τόπον εἰς τόπον, ἀλλ᾽ ἀρχεῖσθαι ἐν ὀλίγοις. ΜΌ]Π5 56 οἵ. 
Ἰοηρίπααυϊβ {που θι8 ᾿δοίαξυμι ἔῖ588. φαθυ (αν Τ,ΘΟμ 485 51- 
Ρτὰ 6ρ. 718, φαοὰ Θρ᾿ »τδτηπιᾶ ἴῃ Δάν θυβο ἰδίου Οἱρρὶ ἔστηυ!ο 
Ροοΐϑ ἱπῃροβίεϊ γϑὶ ἔυΐββα υϑὶ Πηρὶ Ἰηβουρίαπι, ποϑίγαμη 
δαΐδμηι ἴῃ ἀύθῦβο ἰδΐογο, Ηδοκοῦιιβ ΟὈβογυαυῖϊί. --- 1. Φθεί- 
ρεσθαι Βῶρ6 αἰοϊ(υν ὧδ πηδ|15 αυδ Ρθγθρυ]ηδηΐθβ ΡΌΡΟ- 
{ἰυπέυν. Βίον ἕλχων, οἴϊδιη ΧΙ, 6ρ. 62, 5. --- 2. θ6 γοοῖβ 
ἀλινδόμενος οἵ ἴοττηὰ οἵ 5ἰσηϊοαίίοπα ααὶϊ ἀυθ[οἴ ἩΘΟΚΘΡΒ 
οοὐτίσι! ἄλλην τ᾽ ἐξ ἄλλης εἰς χθόν᾽ ἀμειδόμιενο ς, ΓΆΡ 5 
δἀϊαποία ρτωροβίξοπο, αἱ ἃ Πἱοάοτο ΙΧ, 6Ρ. 219, ἅ : δες. 
ὠχυρόην Θύμόριν ἀμειψάμενος. --- 38. φθείρ᾽ ἐν χένεηι σε π. 

χαλιὴ σοᾶ.: μὴ φθείρευ " κενεή σε Ἰοσοθδίαν διοίογθ 88]- 

τηδϑβῖο; χἂν εἴ σε ΗΘΟΚΟΙ5, ἀ6 48 ΘΟΥΓΘΟΙΟΠ6 5θηΐθηδ 

Δοροιητηοαα  βϑίταδ ἀυ θ᾽ ἔαγὶ Ποπ ῬΡΟ586 υἱάδίυγ. 16 πὶ πε- 

ριστέψαιτο 588{18 ἀοίοπαϊ ραΐαΐ Ποπιογῖοο ἀμφεχάλυψεν, Οἁ. 

Δ, 618 : ἑὸς δόμος ἀμφεχάλυψεν χεῖσέ με νοστήσαντα. Μεϊ- 

ποῖ. Ρ. 123 οοποϊοθαΐ περιστέξαιτο. --- 4. ΟοηΓ. Τιϑοηἰ ἀπ 

6Ρ. 648, 4 5644., οἵ ΗᾳΒο κ. δὰ ΤΊθυ]1. 1, 6].1, 6. -- ὅ εἴ 

χαὶ Οοᾶ.; ἢ χαὶ τρδ!ξ 9Δ0005. « ΒΟΥρϑὶ ὦ, ιϑὲ.» Βοῖδ8. 

ἨδιαῸ6 σοῦϑα 7, ΡΓῸ ἢ χαί σοι. Θὰ ἀοάϊπηυϑ υἱ ΒοΙθ8.. 

οοπϑεϊξαϊξ. Ηοτίησα οἱ Βοῖβκ. λιτή τε, αυοα [ογίᾶ586 γϑοὶ- 

Ρἰοπάμπτῃ ογαΐ. --- ὃ φύστηι ἐνὶ Οοἄ. Ιῃ οὐὐπ8 ΤΆΓΕ. 50 11- 

νίυμπι : ζήτει τὰς λέξεις τί σημαίνουσι. « 5485 γϑγβ τὰ 

τοοϊΐαί ἰη Φυστὴ μάζα. » Β. Ἐδί Ρδηΐ5 ὙἹΠ]ΟΥΙΒ ΘΘητ18, τηθ-- 

ταογαΐαπι Ατιϑίορμδηὶ Υ68Ρ. 610 οἱ Αἴπθη. ΕΥ̓͂, Ρ. 149.Ἀ: 

᾿ γρώνη δυΐοιη,, Βα ΧΌΓΩ οχοαύδίαηι, 4πὸ ῬΓῸ τηδοῖγα αἰ {πγ΄ 

« πνηαῖάο σγαπάώῦυιι {116, 56α διυιῖδ ΘαΥΊι5. ἈΘἰβκία8 Ἄρχι- Ὁ ογηο ρδυρεγ. -- 7. « Οὐᾶοχ ἴον ἢ καὶ, ααρᾶ ρᾶτίζον τηὰ- 

γέρων Ῥτὸ ποιηῖπ ργορυῖο μαθοῖ. Θαὼ βοχυσπηΐαν, βαπί 
ἰανὶ. ἘΠ βουϊρβὶ μιχρὸς ΡΓῸ πιχρός γυϊραίο.» Β. Ῥοβίγε- 

τη ἔδμιογα ἰδοΐαμη υἱἀοίαγ. -- 8. « Χόνδροι διπάδξ. 

ἅλς. Ἐδδβθὲ ἰρίαγ χόνδρος ἐπο- 

ΔΙΔΔΓΌΠΊ, πικρὸν, ΑἰΒΟΠίΘΠ865 {ὨγῸ οομημηἸβοθυδηΐ {. 

Ατιβίορῃ. ἀθϊ. 109 οἱ 772, ΟὙΠὰ 50[|0}}.). Ἅλας ἡδυσμένους 

Β. » 2... Ουϊθυ8 ΥοχΧ 

ἁδυμιγὴς οχίτα ἀυθιαϊοποιη ΡοηϊΓαΓ. 

ΘΟΌΟΧΧΧΥΊΙΙ. 1ιοπηπιᾶ : εἰς τινὰ ὑπὸ λῃστῶν πεφονευ- 

{ χηστῆος Οοά., οἵ ἴῃ τηᾶΓρ. : ζήτει. ὶ 

μένον. -- 

ὈΟΌΧΧΧΥΙΠΠ. 1ιϑπημηδ : εἰς Τίμαρχον ναναγήσαντα ἐν 

Σαλαμῖνι (ΟΥΡΓΪΔ). -- 1 Κληΐδες πόντον Ἰοροθαίαγ ὁχ Οο- 

αἴοα οἱ Ρίδῃ., φυοᾶ οοτγοχὶξ ἩΘΟΚΘΓΙΙΒ ΡΙΜΠΟΙορΟ 1849, 

Ρ. 486, Β6Π6 υϑὰϑ Ηοτγοδοΐϊ Ιοοο Υ͂, 108 : Ἴωνες δὲ δὴ πα- 

ρῆσαν ἐς τὴν Κύπρον᾽ καὶ οἱ ἸΠέρσαι νηυσὶ διαθδάντες ἐχ τῆς. 
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Κιλικίης ἤϊσαν ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα πεζῇ " τῇσι δὲ νηυσὶ οἵ 
Φοίνιχες περιέπλωον τὴν ἄχρην, αἵ χαλεῦνται Κληΐδες τῆς 
Κύπρου. Ααάθ δέν. ΧΙΥ͂, Ρ. 682. ΒΑ] πλϊβ ὈΓΡΒ ἴῃ 
“οχίγομηᾶ οΥὰ ΟὙΡΥΪ μοβίίδ. -- 8 δέ οὗ γ8] οὐ, υἱὐ δροστγ. 
"Οοἰμδηαπι, οἰΐαπη ϑ4] π|88. Ἰοσογαΐ ἰη Οοάΐοο, ̓ εοὰ δέ σου 
ἰοϑίαί Ράι55. Ὀἰβέϊομοπ ομηΐβϑιιπὶ ἱπ ΡΙδη. ἨδΡοραΐ 
Οτοίϊα5, ἰΐοιι οὐπι πορδίϊομθ. ΒΓ ΠΟΚΙῈΒ χόνιν δ᾽ οὐδ᾽ ἀμφ.» 
864 ροορία ἀϊοὶξ ΘΟΓΡιι85. [586 δ οορηδίοβ γοϊδίασγα, 6]6- 
οἴυμη, αὐ π΄, 40 υπαϊ5. οἵ δρηϊυτη. ΕΓ 51Π|}}}8 ΓῸ8. δδέ ἰῃ 
ΒΘα]υθ ἢ ΘΡΙΒτ. 

ὈΟΟΧΧΧΙΧ. Τϑιημηᾶἃ 
Σχίαθον χινδυνεύσαντα. ἴπ0 διηΐηᾶ ΑΤΙβίδσογα Β6ρο } 1 Τηᾶ- 
τἰξατη ΡοΙγδηΐαπι,, οὐ 8 πδυίγαρσὶ οογΡρὰ5. ἰηνθηΐυμη μἱ- 
βοδίογος γϑίυϊογδηΐ δι ὈΧΟΓΘΠΊ. --- 3. ἀρισταγόρην Οοὰ., 
οοΥγ. Ηοτγίηρα. Ἰάθιη. υἱζατη. ἴῃ ΒΘ. Θ 6Ρ. Υ. 2. -- 
ἤ. « Σκχίαθος, ἰπϑυϊα ῬγῸρΡῈ Ευραδη, Τογοηξθ0 [πηι δχ 
δάγνουβο ροβίίἃ. Λιμένος τοῦ Τορωναίου {γᾶ Π40}}} {88 Ρὰ- 
τα ἶο Ἰοοιπὶ Γδοογαΐ. » 7166. -- ὃ δηθρινοὶ μὲν Οσά., σΟΥΓ. 
Ἰλοϊβκίαβ. 

ὍΟΘΟΧΙ,. Τρυὰ : εἰς Κρίθωνα (510) τινὰ πλουσιώτατον 
χαὶ τῷ Γύγῃ παρισούμενον. --- 1 αὐτὰ ἐπεὶ χρήθ. Οοά.; Κρί- 
θωνος ΒΡαΠΟΚΙ οο. ΡΊδη. δἔ ἴῃ Ἰοιημπιδίο. υναίαμη αὐτὰ 
οοὐτοχὶς Μοίμοκ. Ρ. 127. --- 3 σποδιᾶν Οοά. --- 3. Νοίῳ 
αἰνιεω ΟΥαβ 1γάϊ; Ηθνοάοί. 1, 12; Βίγαθο ΧΙΥ͂, Ρ. 680, 
οἵ φοθίω Ῥϑβϑὶ ΠΊ. --- 4 βουπάμμων ῬΊδη. πηδ]6. -- ὅ μυ- 
θεῦμ᾽; ἐπὶ πᾶσι ῬΊδη. « Ουοᾶ Υἱχ οογΓθοίοτὶ ἀομοίαγ; 
ἀυδηιαυδηι ἱγοοπαϊοὰ ἴῃ φυδγίο Ῥ6ᾶ6 οβυγὰ, 418 ῬΘΊΟΓΟΒ 
γΡορθίϑ οΡἰργτηπιδίυΙὶ, αὐ 1μποίδηιμι8 οἵ Ὀϊορδιοβ, β8 0 18- 
"56 δὶ 5 ηΐ, Π6 ΘΙ Οσ ΠΕ ΟΓ 5 σαϊάθτη ροθίδο ΔΒ πα ογαπΐ.» 
Μοῖΐηδι. -- ὁ φεῦ οὗτος γαίης ὅσσον ΡΊΔη.: φεῦ τόσσης Υγ. 
ΒΙΠΟΙς. « 06 ἴδινι ΔΙΏΡ} 15 δ {πα 1158 φαδ ΠΕ Π]δτὴ ῬοΥ ἰΟΠΘτὴ 
ἀοίυποΐα8. πὰς Παϊγοΐ ! Αἀ βἰγαοίαγδηι οοηΐ. 60. 268, 4.» 
«ας. 

ὈΟΌΧΙΙ. Ποιμμᾶ : εἰς Ὀθρνάδην τὸν Σπαρτιάτην. Να]6 
Ὑ6] 4 γμυγίπιο ἀἰβέϊοιο,, ἃ βθαυθη 5. ἀν ]δο. ΝΟΥΌΤΩ 
Θρίρτδιηπῖα ἱπο οί: Ὑουβα 8, Θαγ ΠΟΟ ἸΘΠΊΠπιαΐ : ἄδηλον 
εἰς ἹΡωμαῖον στρατιώτην. ἀριστεύσαντα ἐξαισίως. ΟἼτη 5ϊρ]8 : 
ὡραῖον. Ιη ΡΙΔηπ θᾶ ΟΡ  ΒΓΔΗΣΠΙᾶ οϑί ἱπίορτατη Κριναγόρου. 
-- 4 χαλιπτολέμων ῬΊδη). ΡΟΒΒἰΠΊ6. ΦδΟΟ 51 ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΘΠῚ, 
ἔργα χρατεῖ πολέμων Ἴῤῥιος 5ἴδ΄Γδ ΠΟῚ ΡῬο886 οϑβίθηα! 
Μοίποκ. Ρ. 187, ἰρβα βουϊθθηβ λάλει, )αοία,, 60}1. ὈΤΡΊΝΙ 
γοῦβα ἃ0. Αἴμϑη. ΥἼ1, ». 295, 8. Ἠθοκθυὺβ χάλει Θχρ!ϊοδΐ 
οοίοργα,, 6011. Αρροῃηᾶ. δᾶ. 340. 56 συόῦὸ Βοιββοηδαϊυβ : 
« ΒΘΙΙΦαΪ Ἰοοϊοποπι Οοαϊοῖβ. ΡῬοοίδ Πογοαβ. τηδχὶ 08 οἵ 
τηδχίπιᾶ ἰδοϊποῦα Ὀ6]] σα 5101 δάδθββθ συπ]ξ, ογαμ «αὶ θῈ8 
Αὐτίαση δυστη Ἰδυιᾶδί. » ΝΠ ὙΘΓΒ ΒΘ α.Θη ΞΟ ΔΙ τὶ 
οογγδοίίο Ἄῤῥιος ἃ ΡΙουίβαθο τϑοθρία. ΠΘΟΚΟΡΙβ, ουἱϊ ἔργα 
πάντων πολέμων « Υἱχ θ6π6 ἀϊοΐαμη υἱάθυοίαν », Βου  δ ἢ 
ἔργα χάλει. Πολέμων Ἄρεος αἰχμητὴς, ΠΟΙΏΊΘη 1115, 110 
ποιηΐηθ οἰϊδυα δ᾽ μὴ ΘΙ] αΐουο πὶ (Ὁ Εἰ ββι τ ἢ Δ] Ὑὶ ἃ}. 
Το Πατὰ ΧΙ, 6Ρ. 210, ἀπποίαΐϊ Θοἰδίϊαβ, ἩθοκΚδΡαχη 560 8- 
ἴμ5. 568 ποτήθη Βοχηδηὶ χ}}} {158 δυΐ ἰσηογᾶββο δῖ δου 586 
γἱἀοίαγ. ΟΥ̓ ΘΟ, ΓΘ ΤῸ [ὈΥἔᾶ5886. ΠῸῚ ΘΟΠΘΊΠΘΗ5 δὺΐ 
ΠΟ ΒΙδηάᾶιι ΔΌΣ 15. ἴῃ στόθο0 ΥὙΘΓ88. --- 3. « 5. ΝΟΠΠῸΒ 
Ὀίοι. ΧΧΧΥΤΙ, 7604. : ἔΑρεος αἰχμητῆρες. » Πθοῖϊ. ἴῃ πὸ 
Οοά. νείλου, δι ΡΟ Υβουρίο γρ. ῥήνον, οἵ Ρήνου μδροδΐ ΡΊΔΗ.; 
οἵ σοάοχ, ϑ8]πηδϑῖο [οβίθ,, ἃ ΡΥ δ Τηδηὰ βου ρίαμπι οϑίοηαϊξ 
ῥείλφυ, οἵ Θχ σογγθοοηθ ἀδιηθμὴ νείλον, φυοᾶ ἰυρὶέ ῬΔ]5- 
Βοηΐαμ: ἀθ Τ6 ποὴ ἀπ᾽ δηάμστπη. [πη ᾿πΠΠπὰ ρᾶσίηᾶ αἰ5{1- 
Οἤη ΤΟΡΟΙ ῸΓ β'η6. ὙΔΓ. οἵ δὶπθ [10 γρ. « ὙοΡΙ5. δϑδ8 
Ῥήνου οἵ (δοίη ἸΠ ἴῃ ἀϑγτηδηΐα οοη ρῖ856.» δῦ 58]- 
Τηδβῖρ ΟΧἰβε μηδ αΐ, οἱ (δἰβίϊ 8. δοηΠγμηδΐ : « Πδτὴ (0 
ἴδιαρογο ΟΥπᾶρονὰ8 ΠΟΙ Ὑδγβαθαίον, ὈΘΙΠ πὶ ΠῸ]] ΓῺ 
ον ἴῃ ΝΕΠ γϑροπ 18. »» -τὸῦ 6 αὖθις Οοά. -- 7 ὅσφ᾽ Οοά., 
ΘΌΡΟΓΡΟΒΙ ΓΟ Δ]ἴθγο σ. --- 8. « Ηος οχ πίστη (1, θο οἱ 

: εἰς ναναγὸν ᾿Αρισταγόραν περὶ ὦ 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΖῈ ΡΑΤΑΤΙΝΑ͂ 

᾿ Ημβοβκία5. Απαϊθοῖ. οὐ. Ρ. 218, β0 ] ]οἴθηβ : 

5011 οοπέϊριξ, αἴ, Ταθπὶ ἱπίου ποογοῖαγ, ποθὴ Υἱπόθγοίασ. » 
“ας. 

ΘΟΌΧΙῚΙ. Πθημμᾶ : εἰς Τιμόχλειαν διδυμοτόχον, ΝΟἢ 68 
ἐπιτύμδιον, 86 « βοΙρἔθμ ἴῃ ΤΩᾺ]ΘΓΘΠΙ, 488, Ζαυπις 
ΘΟΙΪΟσιπι ᾿υπηΐηθ ρῥγίναΐα οϑβοΐ, ὈΪπῸ5 δηΐχἃ ῬΌΘΓΟΒ 5 θο 
ΠῚ ΡΙαγίραΒ. ἀυδηὶ ἃηΐδα ΟΟυ}18 Δβρίοογο υἱάθγοίαν, » ὕασ.. 
-- 1 τεὸν φάος ΟΟά., ΟΟΥΤ. ϑ8]Π188. --- 3 δυοτόχῳ Ουά.: 
ΘΔΙπΙαΒ δοττθοιοηθπι γοάυχίς Βοΐβ8. 74 6068. : « Φυυιῃς 
ὨΌ}}ὰ Θχϑέθη! οοπηροβὶ ἐδ οχ δοιός, βου ρϑὶ δισσοτόχῳ. » ---΄ 

3 ἀθροῖς περιθαλπὲς Οοἀά.., ΘΟΥΓ. 54] Πι85.: πᾶπιὶ ΠΠυἃ δά }6- 
οἴϊναπι πΘαι6 ἀρίυμι Ἰΐ δϑέ πθὸ ΡῸΓ 88 ἰιοῶιο δυδίομίντία. ὦ ; 
περιχαλλὲς ἨρΙδκῖι5. --- 4. « ῬΟΡΙΘΟΙΟΣ ΕΙΣ 
ἱπίορτίοῦ αἰο[Υ τ ΠΟΥ 4υδ0 ροροτξ ; βίο γ 8 Θοπέγα ΤΩ] τς 
Ργαοῖραα φυδᾶδπι ΠΟΠΟΥΪΒ 80] ρᾶγίο ΘΓΟΓΟ υἱἀσίαν.» ὕαο.. 
Ἰπηπιο δϑὲ : ἱπίθρυίου πὰποὸ οοιίἐ5 Ζαδπη υοπᾶδηι [υϊξ,. 
4υὰπὶ ἄπομυβ ΜαπηπἴΡαβ ϑαπᾶοθαΐ, παης ααυΐρρο, ΠῚ 
ΌῸΓ οἱ βαπέ μυπἰπᾶ. 

ΘΟΌΧΙΜΠΙ. Τιοπηπηᾶ : ὡραῖον" ᾿Αντιπάτρον εἰς Ἑρμοχρά- 
τειὰν τινὰ γυναῖχα τεχηῦσαν χθ' τέχνα καὶ μηδενὸς ἑωραχυῖαν 
θάνατον. Σημεῖον (σημειοῦ) θαυμαστόν. ϑυδηι [6] οἰ δίομη.ς 
εὐτὴ Νίοθεδ οἶδᾶθ οομραγδῖ. --- ῶ ηὐγασάμην ΒΓιΠΟΚ. --- 
4 ἦλε Οοά., ὁοΥ. ϑΔἸπΊ88., 4αὶ βελοχεντήτους ΤηΔ]οΡαί. --- 
ἡ, Ἐμῶν, 5οΠ]οοΐ τῶν ἐμῶν χορῶν, ἰδαυτῶν, γερνειτα, ο- λφάς ; 
6586. υἱάἀδίωυγ, δὲ ῬγΟπΟπθη πδοθβϑδτίαπι, πραὰ6 Βοΐβ8.. 
ἀυϊοαυδηη δαΐ τηυΐανὶξ δυΐξ δηποίδυϊε. ΑἸ ΔΝ ον μίθο 80]. Ἰ 
Ἰϊοϊίαπε, ρμοβέγοιηο ὅ8ο. ἴπ ποβίγο ϑχαθιρῖο οἵ ἴῃ Ποϊθοΐι. 
». 2960 ἔλυσε λεχῶν ὧδ., ρμογρογαγμηι. ἨΘΟΚΟΙῸΒ, ἔμ- 
παλι δ᾽ ἄν μὲν ἔλυσε νέων ὠδῖνα μ.. --- 8 παισὶ χαὶ Οοᾶ.: 
παισί τε καὶ ϑΔΙΤηΔ5.; τανταλίδη, ΒΙΡΟΙΡΟΒΙΟ ας, Ουᾶ.: 
ΘΟΓΓ, ἰάθμῃ. Παισί, ἕδη ΠΌΠΊΘΓῸ 4υδηῚ [ο]οἰΐαΐο ΠΙΡΟΓΟΤΊΓα,ς 
ΠΊΘΟΓΊΜΠΙ. 

ὈΟΌΧΙΗΥ͂. [θᾶ : εἰς Εὔδοξον Κνιναγόρον (5816) τὸν 
Κνίδιον συγγραφέα περὶ τῆς ἰδίας ζωῆς μαντευσάμενον ἐν Αἰ- 
γύπτῳ, καὶ ὅτι νγ΄ ἔτη ἐπέζησεν. Νδοῖο 0 ΘΥΤΟΤΟ Ογέπα- 
φογὰ ποιήθη μὰο ἱηρστοί. Βαυηΐ Πέοφοηὶβ Τιαον ἰ ὙΘΥβαΒ, 
αυοὰ ἰρβὸ ἰοϑίαϊωγ : ἔστι χαὶ ἡ μιῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον. 
Ουἱ ἄς τὸ ὃ 90 : ἐτελεύτησεν Εὔδοξος τρίτον ἄγων χαὶ πεντη- 
χοστὸν ἔτος " ὅτε δὲ συνεγένετο ἐν Αἰγύπτῳ Χονούφιδι τῷ Ἡ- 
λιοπολίτῃ ὁ Ἄπις αὐτοῦ θοϊμάτιον περιελιχμήσατο. "Ενδοξον 
οὖν αὐτὸν, ἀλλ᾽ ὀλιγοχρόνιον ἔφασαν οἱ ἱερεῖς ἔσεσθαι, χαθά 
φησι Φαδωρῖνος ἐν ἀπομνημονεύμασιν. ὈίορβοΠ08 ΟΔΙΤΉΘΠ. 
οοποίηηδυϊ σαϊ!αηιδίςο Ὑογϑα, οὐ 5 Τηθί τὶ ἰρηδτιβ Ο6- 
ῬὈΔ]48 οἱοσίδοὶ φιυδηδιη ΟΔΥΓΆΪΠΪ8 ὈΤΩΌΓΔ ΤΩ ἰηδηδῖη δὲ ἃὉ- 
βιγάδι ργοίΐυϊ, φας Εἷο Ἔχ θοπᾶδ ογαΐ. Ῥγίμηιβ δα! 

« Ηυΐς 
ΤῊΘΓῸ ὙΘΓΘΆΠΤΏΖΙΘ σΘΠΘΥΙ ὨΪΠἢ] 581 ἴη6586., ἴδοῖ!6 σαΐνὶβ 
δηϊμηδαγοτίοξ. Αἴααθ ΠοῸ οδιιβϑ8 [υἷ886 υἱάθίγ οὐσ Ρ]Α- 
μυδοδς ἰοΐαμ οαγ πιο γοπηροτγοῖ δίψα ἱπέογροϊαγοί. θυ ὶ- 
ἰατὶ δπΐπι ΠΌ} 0 τιοᾶο ροίΐοβϑέ φυΐη ΡΙδηυ 85. δθοίου βἰΐ 
ποχδιηοίτογυτη αἱ Ἰοσαπίυν 1, {{. ΧΧΧΥΤΙ, 6Ρ. 23 (Ρ. 76 
δα ΝΥ ΟΝ... 58 δα. δίθριν.). Νο5 6 Οοάϊοθ ῃοο οουΐο ἀἰβοί πηι, 
ΡΙΔηυάοπν, ΠΟ τη 0 δχ ἱπθρίο ϑγῃληθ ἱπθρίϊιϑ οομοίη-. 
Πᾶ586, 864 ΘΕΔΠῚ ΠΟΤ 510 ἴῃ δυοίουβ ΠΟΙΏΪΠ6 αἰϊσυϊα 
ἀο!χυΐεδδ. Τηβουῖρβιῦ δηΐμ ἄδηλον, 5818 ΘσΥΔΥΘΏ, ἰδι6 
οαυβάτη ὨΔΡΟΡθαΐ οαν δἰ αβιηοαϊ οδυτήθη ΟΥπασογὸ Δ υαϊ- 
οατοῖ. » ὙΘΙῸΒ γϑύβαβ, οἰτη ἀρὰ Ὀϊοσοηῆθηη πο ἀἰβίϊηοίοξ, 
γοβίπογυμξ Βαϊ ηδηπαβ ἃΡ. ὅδοοῦβ. Ρ. 412, ατοίοίδηδας.. 
ἴῃ Νουὶβ Αοἕϑ βοο. [υδέϊης θη η518 γ0]. 1, Ρ.. 167, ῬΟΓΒΟΠῚΙΒ 
ἴῃ (αϊβίογαϊ ποῖῖ5 δὰ Ἠορμιεδβί. Ρ. 326, ργοθαηΐθ Ἠδυτηδηηο.. 
ΕἸΘμ,. ἀ. τηϑίν. ἢ. 808. 1)8 Οθρ ιδια Γαΐ ΒΟίΠ 8 : « ΟΔΡΓΊΘ ἢ 
ἸὨΘΙΏΟΓΆΒΙ6,, ααΐρρο γῶν }}8. σοηβουρίμιη μηδέν 8, ἰἰβαπθ.. 
Ῥαυίμη Ἰηβο με οἱ Δϑυπαγ 8.» Θυοὰ ἀδιποηδέγαι: τ} 115, 
ἀυῶ οχμἶτίο. --- 1. Βοΐδδ. 6Χ 8080]. Δ 66}ι. : Μέμφις ἐπίσημο- 
τάτη πόλις χαὶ μητρόπολις Αἰγύπτον, ὅπον τὸν μόσχον ἀθανάτον 



μῆς ἠξίωσαν" ἐκαλεῖτο δὲ Γλπ'ς. Λέγει οὖν τὸν Εὔδοξον χρη- 
τριαζόμενον περὶ τῆς τοῦ ἰδίου βίου τελευτῆς ὑπὸ τοῦ ταύρου 
χλαμύδα δηχθῆναι ἐδήλου δὲ ὡς ταχέως ἀποδύσει τὸ τοῦ 

, Φασὶ δὲ αὐτὸν ἀκροατὴν γεγονέναι τοῦ Πλάτωνος. 
Ἰληχμήσατο στῶλον σοά. --- 7. « Ὅσον οὔπω. 5680]. 
ἀντὶ τοῦ ταχέω-:" καὶ Εὐριπίδης. Ἥξει δ᾽ Ὀδυδσεὺς 

οὖχ ἤδη. 564 παθοῖ Ετνὶρι 65 Ηθο. 143 : Ἥξει δ᾽ 
οὗχ ἤδη.» ΜΒ. --τ 8.. « Ττοοσμαϊουτη οἰ ΘΓ 

6 Υἱάρίαν. ΝΟ παῖδας δυϊη, 5868 ποίας 801} ρ5 1386 
Ὁ, ἀ6 ἀπηΐβ, αἵ βιρτγα δρ. 731, 6027, δἱ ἃ]. » “ας. 

85 παῖδες «Φουϊὶ ἰπ!οΠΘχοταΐ, αὐ τθη868 ϑυηΐ 

ἰρϑὰ Ῥϑϑϑί μηδ, Ἰοῃΐθο5 ἃ πηΐΠΟΓ ἔθ γδμηθίγοβ οἰ! οί ϊ 008 
δχθίδαϊ ὁχ ἀοοία Ῥογβοηὶβ οἱ Οτοίοίδπαϊ βουρίιγα, 0 11ἃ 
Υἱχ γθοθάθῃβ : υ. Ἂ. ἴπ ἢπο τϊη] υἴβυτη οϑέ (Δ ΟΠ}. ΒΟΥ ΠΘ ΓΘ 
αυοά βοτίρβὶ, ὑγὸ συ]ραΐο δεχάχις πέντε καὶ τρεῖς, 4υᾶτη 
σὰμῃ ατγοίοίοπαο δὲχ. πέντε γ᾽ ἐπὶ τρεῖς, οἵπι ῬΟΥΒΟΠΘ,, δέχ, 
πέντ᾽ ἐπὶ τρισσαῖς. » 510 διιΐοιη ΒΟΥ ρϑ5ὶξ : 

Ἐν Μέμφει λόγο: ἐστὶ προμαθεῖν τὴν ἰδίην 
Εὔδοξόν ποτε μοίρην παρὰ τοῦ χαλλιχέρω 
ταύρου χοὐδὲν ἔλεξεν" βοὶ γὰρ πόθεν λόγος ; 
φύσις οὖχ ἔδωχε μόσχῳ λάλον Ἄπιδι στόμα. 

ἐξ Παρὰ δ᾽ αὐτὸν λέχριο: στὰς ἐλιχμήσατο στολὴν, 
τ΄ προφανῶς τοῦτο διδάσχων᾽ « ᾿ἀποδύσῃ βιοτὴν 
Ἢ ὅσον οὔπω ». Διὸ καί οἱ ταχέως ἦλθε μόρος, 

δεχάκις πέντε τε χαὶ τρεῖς ἐσιδόντι πλειάξας. 

᾿ΡΙδπαᾶοα ἀδηΐχαθ βαηΐ δ᾽ υβιηοάϊ : 

- Ἐν Μέμφει λόγος ἐστὶ μαθεῖν ἰδίην ποτὲ μοίρην 
Εὔδοξον Ἄπιδος τοῦ χαλλιχέρω παρὰ ταύρου. 

ἊΝ Κοὐδὲν ἔλεξε “ (πόθεν ; βοὶ γὰρ λόγον οὐ πόρε φύτλη ; 
οὐδὲ λάλον μόσχῳ Ἄπιδι στόμα ") ἀλλὰ παρ᾽ αὐτὸν 
λέχρια χεῖνος στὰς, προφανῶς ἐλιχμήσατο λώπην᾽ 
δηλῶν ὡς ἀποξύσε: δὴ βιοτὴν ὅσον οὕπω. 
Καὶ δή οἱ ταχέως ἐπελήλυθεν αὐτίχα πότμος, 
ἠελίους δεχάχις πέντ᾽ ἠδὲ τρεῖς ἐσιδόντι. 

ΠΟΟΧΠΥ͂. Ιιριμμᾶ : εἰς Ἴδυχον τὸν λυριχὸν ὑπὸ ληστῶν 
Ε . Ηϊβίοτία ποία δχ Ρ]υΐδγοθο 6 σᾶγγα!. 
᾿ ρ,609, Ε, οἱ ϑυϊάα. « Υἱὰο Βομποίἀοννίη. δὰ Πργο. Ρ. 22: 
᾿ς Ουΐ] σαηΐοτγ. Νον. [ιοοἰ. 1,12: Οταο. οἵ ΜΆΓᾺ]. δὰ 5ίδί. 

ΠΡ, 3, 152.» Β. -- 2 βάντος Οοᾶ.; βάντ᾽ ἐς Ξίορ!ᾶπιβ 
᾿ δὰ Ἐρίρσττ. 55]. Ρ. 303 οἵ 918 00085., «υὶ βίγυϊξ ἐχόάντα εἰς 
᾿ ἐρημαίην ἠϊόνα νήσου, ῬΓΟΡᾶπ8. ΟΥ̓ΘΙ ὁογγθοϊοπομπι νή- 

σου ... ἴης, πἰδὶ Ῥοίί5 Ἰοσοηάστα 5} ἔχ ποτε νηός, 

6 ἰοηιρῖο. ἘΔ Ποο ἴῃ Ἰαςἰπὶβ ροβυΐ., Ὑϑυ ββι γυτη 1088. 

Νιπαίσγασα Πγαγὶ οοααδθαΐ λῃστὰς ἐχ ὃς ! : ἢ 

βάντας οἵ τ ταφοςϑθεοωῦ τρροὲ Ραυϊαρθαΐ, μϑκώαοὶ εἰριδ
ννῷ κέν ̓ φίοπαμμι, 564 ΒΌΒΡΊΘΟΟΥ Ἰοροπάσμη 6586 πυργωθέν. » «Ζ766-. 

ΝΗΟΘΟΥ͂. Ῥοϊπᾶδ ἐς ἐρημαίην ἠϊόνα ἀϊοΐαμη ῬΓῸ ἐν ἐρήμη 

ἷ . 868 αἰ τδοίοποιη 4π8η- : ἐ χε : ἠόνι, ποη ὈΥΖδηΐ ΠΟ δθιιϑιι, 86 ῬΘΓ ᾳυδη- λοις ἀλούῤηεζ ον, Χ, δὴ 

᾿. βωσαμένω : Ἰίο ὁ δχέγοιηϊβ. βοδ!ροσ γο- ὅ Υ, Ρ- 154. -- 7; 8. 
νος λμαν Ὀεβοῤμφραβα Ἂν . μβοπάστη ΤοΥτθοίδμ. » 

ἄδι τοὶ αεθ βοπίθηξθ., αὐ ἴῃ ΟΡ πνῖ8 ΒΟΡΙΡ(ΟΥΙΡα8. --- 

 Ταΐββ6 υἱδοίυν ὥς οἱ ἵχοιντο, ΠΟΠ ΤΗΔ]6. --- ἀ. Μοίτὶ νἱξυτη 

ΠΟ ῬᾳΒΘΟΥ 5 τοηουοΐ βουϊρίο ἀλγίστους ὀλλυμένῳ ϑανάτους. 

. ῬγοΡΔὈΙ ἴὰ5 υἱν ἀ. ἘΡΠΘμι. 1ρ5. 1816, Ρ. 1999, μάρτυρες 

᾿ ἀλγίστων... θανάτων, [π|0 8Π| 5] πηδϑίατη ἃπποίδβ80 Υἱᾶθο : 

«1656 ἀλγίστων ὀλλ. θανάτων, ἀυοᾷ 8110] ΘΧΡΟΠΕΙΏΙΒ. » --- 

5 ποινή τις ΡΊδῃ. ργϑίον δαϊξ. ρυϊποῖροπι, 40 ποινῆτις, αἴ 

᾿ οᾶ. Ρ]αΐατοι. ἴοοὺ οἰΐ.: ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς αὐτῶν γλωσσαλγίας, 

ὥσπερ Ἐρινύος χαὶ ποινῆς, βιασθέντες ἐξαγορεῦσαι τὸν φόνον. 

ο΄ 7 ᾿Απΐο δππο νϑγϑαμ βραίίατη τοι οίαπι ἴῃ ΟΟαΐοΘ οἵ 

᾿ς μογὰμ ᾿ἰοημὴδ δαβουϊρίυμ : εἰς τὸν αὐτόν. εἰς Ἴδυχον τὸν 

᾿ ποιητὴν ὑπὸ ληστῶν ἀναιρεθέντα. --- 8 πεφόδησε σοὰᾶ., 81- 

ἔδγατα ΡΊΔΠ. --- 9 ἀοιδῶν Οοα. 568 τοοίθ Ρίδι. « Αβ8- 

ἈΝΤΗΟΨΟΟΘΙᾺ [. 

ΙΝ ΠΘΑΡΌΤ ΝΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. , ͵ 513 

ΤΩ Ι.0 ΟἸγ τη ποβίναχῃ γα 8. οα  ϑάδηη ἢἀοὶ ΘΟΙ πη βογαΐ, 
4π6πὶ ἘΡΙβίΠ18, ΤΠ] ΘΛ ΠῚ ΘΟΥΓαΡίασ5, ἄγων εἰς νῆσον 
ἐρήμην, χάλλιπεν οἰωνοῖσιν ἕλωρ καὶ χῦρμα γενέσθαι, Ἤσιη. 
Οἀ. Γ, 269 5644.; ὉΠ] γΥ. 500}. » σα. --- 10. « Μελαυπέ- 
πλων Εὐμενίδων, 48 ΞἜβοἢγΥ]ο βαηΐ φαιοχίτωνες ΟΠΟΘΡΗ. 
1096, υδὶ ν. ΒΙομγῇ,, μέλαιναι Ἐπ]. 52, πθὶ ϑίδη]., μελα- 
νείμονες Επη). 372. Αἀ46 Ροίζίογ. δᾷ Τγοορηγ. 1137.» 8. 

ὈΟΟΧΗΥ͂Ι. « ὙΕΓβ5. 5616] ἃ Πἰ γα τηϑηῖ Θχδγδίιϑ, 
564 ΒῚ5 ἃ πυρδίονο γοροί{τι5, σοὶ {ΠΠπ|8. βου ρίαγαπι ὀχρυὶ- 
ΤΩΘ᾽ 6 Ὑ6]]6ΐ.. Τη Ῥοβίθυϊογ ᾿τηϊαίίοπθ ργὸ Ζᾶν ἀραϊΐ βοῦς » 
Ῥαιιῖ55. 516 : 

ὧδε μέγα: χεῖται βοῦς ὃν Δία χιχλήσχουσιν. 

ὈΟΟΧΙΗΥ͂ΤΙ. Πιϑτημπηᾶ : εἰς ᾿Ιουλιανὸν τὸν βασιλέα. « 51η6 
διοίουβ ποτηΐῃθ ἢοο ἀἰβίϊομοη ῥγοΐουξ Ζοβίτηιιβ ΠΠ, 34 
(υθὴ γν. Βεϊΐθηι. Ρ. 374: 564.), σαὶ ΤΠ] πὶ ἔπση]0 ἴηβ6α] - 
Ῥίπηι 6886 ργοαϊξ. Τη Ραμα δα ἰρ8ὶ Τα] ᾶποὸ ἱπορίθ {γἸθαϊ- 
ἴαγ. » 9κο. Ὑ᾽ά6 Οδησίαμη δὰ Ζομᾶν. Ρ. 39. δ. -- 
ἃ. « ὙΟΙΒ8 δὲ Ποιηθυίουβ, Π. Γ, 279. Ὑἱάθ Μοπᾶσ. δὰ 
Ατηγηΐ. Ρ. 201. » δι Ηρ τιη0 γϑῦϑα βου γαΐο οθίθυα 8}1{6 1 
Ῥγοίοτί Ζοπᾶγὰβ ΧΙΠ, 13, ᾿ἰβάθιηχαθ υϑυ 5 Οθάγθημβ. 
Οοηῖ. Βαπάπτὶ ἀπῇα4. Οοηβί. ἔ. ΠῚ, Ρ. 814. ὕαο. 

ὈΟΟΧΙΥ͂ΠΙ. Τιοτηπιὰ : εἰς τὴν πόλιν Ἡράχλειαν. « θπ- 
Βἰζαπάστῃ 46 Ἰοτημηαΐθ, φαοὰ Ποίΐαμη νἱἀθίυγ Θχ οουῦγαρίο 
ἀϊξίίομο υἱάπιο. » 8. Νοη 8818 ργοθαὈ ον 46 θηηρ]ο 
οἵ ἴαγττο ΒοΙΪ οορίίαθαΐ Βυξτηδηπυβ. « ΜΙδὶ ( Ἠθοκθνὰβ 
ἀϊδβραΐα! 1, ν. 171) Τίνγηίῖ8 τηοθηΐὰ οϑἰοθνανὶ ἡ υἱἀθηξιιν, 
αὐ ἀἰϊοαπίαν Κυχλώπια οὐράνια τείχη, πο ἀἰδδι τα Π ον ἴῃ 
γοῦβα ἱσποίϊ ἰγασίοὶ ἀπθὴ) 6χ ἀπάθιβ ἨΘΒΎΟΒ Ρ]ο 5518 
δρτορῖο οοποίππαν! Μοὶποκίαβ ἍΠ4]. ΑἸθχ. Ρ. 41 : 

Τιρύνθιον πλίνθευμα, Κυχλώπων ἕδος. 

Ραυβαηΐδε ΥἹΙ, 25, 3: Μυχηναίοις τὸ τεῖχος ἐτετείχιστο χατὰ 

ταὐτὰ τῷ ἐν Τίρυνθι ὑπὸ τῶν Κυχλώπων χαλουμένων. ΕΓ [5 

ΔΡΡυίπιθ οοπυθηϊί γοοᾶρυαπι χῶμα, Υ. 6 φυρηθέν, 46 Ορϑγθ 

τυίοτα αγίο ἰδεΐο.» -- 1. « Ἅπαν 8] 510 ΓΤ Θϑΐ, 60η- 

Ἰαπρὶ ἀοθθί συμ λάϊνον, ἰοΐππι ΘΧ Ἰαριαῖθι5 Θχϑί τοίη]. » 

7ας.-- ἃ σεμιράμεος Οοᾷ., αἰξογαμῃ ΡΙΔη. 56 ἃ 46 66 ΠΕ πιὰ 

(ουα Σεμιράμεος Ἰοουμ θηθνθ ροΐογαΐ. --- ὃ υἱὲς σοά. 

- κμ ἀθώεος (θᾶ. «᾿Αθωέος 51 β8ηππὶ οϑΐ, τοροίοπαδ δέ 

πῶς ἴοττα ἃ ποιηϊηδίϊνγο ᾿Αϑωεύς, απὸ παβαθδηη, Ζαδη- 

ἕατα 5οἷο, 4110] οοοαντῖί. » Η 60,6). δᾶτα 500]. Υ90}.: 

ζήτει δὲ τὸ ᾿Αθωέος ἀντὶ τοῦ Ἄθω. -- ὁ. « γοοὶ φυρηθὲν 

8680}. ὙΥ ΘΟ... (αἱ τοΐατη ΘδΥΤη θη 46 ϑ ΠΑ ΓΔΤΉ]α 5 δα ΠΟ ϊ5 

ἱπίογργοίαίαγ, δαϑβουρϑις : οὕτως εἶπεν διὰ τὴν ἄσθεστον. 

᾿ῬοΡαΐξ τὴν ἄσφαλτον. Ἠ6 οἅ]66 τηδοογίἃ οἵ βυροίδ δροῖ- 

Ἠδοκοῦ. οοηΐοτί ΡΊδη. θρ. 191, ἀθ πον" ππθρττο. 

ς θην. « Βάρος. 5680]. ΥΥ. : παρὰ τὸ Ὁμηριχὸν 

ερρρδο οὐδ τῆς ). ὙΙ46 ἀὐπρῆ δα τηθᾶ Απϑοᾶ. 

Ηδρο5 Οοαϊοῖβ ᾿ἰρβίαθ βου ραν 

Β. Οτηΐδιί μος ἀἰβέϊομοη ΡΊδη. Τὰ 

(σά. δάμος οἴ μαχάριστος ο΄ : ἶ 

(ἡράχλειος). Το μαχάριστος ἴπ ὁ04166 ΜθάϊοθΟ, 6Χ 400 

δος ἀϊδομοη ῥγοίοτί Βαπάϊπ. Οδίδὶ. Ρ. 102, 1ῃ Θοἀθμ 18 

ροβέ οὐρανίων γ. 8 Το] χαᾶ ἀοβαηΐ, 46 Ρ]ΔΠη0 δυΐετῃ 80- 

οαταΐο ϑδἸπιαβὶαβ : «Υ͂. Ο. οὐρανίων Σ εὐρυά- 

λων. Ἐξ τορϊοἴππι {Ππὰ βραίταχτῃ τϑοθη ογΘ τηάπα : νεφέων 

τεῦξεν ἐπ᾽, σᾶ ποπ οοηγοθηϊί. » Ἠ8 αι τῷ 86 γρῦ αϊ- 

ἄστη 116 ἀκριθομικρολόγος ΟΘΠΒΟΥ 80. 78 0008. Εὐρυάλων 6Χ 

ἱπξογροϊδέϊοπθ 6888 πὸη Ῥοίεγαΐ, 564 νοὶ τηδχῖπηδ ροβϑαηΐ 

Πρ 

᾿ἀα 541π|. ἱπαϊονῖί. Οἱ ͵δτα ποΥὰ 5ἰηΐ ἰοπίαπἀἃ οΥἸ Ἰοἱ8, 

δὲ βοὴ ροίεβξ αἱ Βη8 ἀοβ: ορ᾿ στατηπηδί!8, φαοἀ ἃπῖπιο 
90 

οἵ ἡραχλείης ΒΟΒΙ[Ο ο ΒΌΡΟΓ Ἢ - ᾿ 



δ14 

ββρίοαΐ5 6586 υἱάθιγ ΗΘΟΚΟΓιΙβ, 9 ΔΟΟΠΒ. : « Ἐογίδ586 
δου θοπυμ ὃς ἄστεσιν Ἡραχλῆος ἀτραπι τὸν νεφέων τεῦ- 
ξεν ἐπ᾽ εὐρυάλων, φιὲ υἱαην Ἡογοιΐθαηι αὐ πιῦθς ἴαὶθ 
ναραηἕο8 [510] ραγαοϊί, ἱ. 6. φαΐ Γαγγῖθι5 ἴῃ δἸέαπη οχβέγα- 
οἱ οἰθοι! αὐ ὁχ γρῖθυ8. δὰ πὰρ 68 δἀβοθπαϊ ροββοΐ. » 
ἬΔΟΚΟΓ.: « Ῥοραϊα8 Ἰσίίαν ΤΙΣ πὰ 5. ἢδρο τησηΐα τηπηϊτὶ 
ουγαγογαΐ, οἵ ροβίθα ἤδηο ᾿πϑοῦ ρ ΟΠ οι τ θυ 18 ἰηοϊαϊ 
Ἰαβ81{. ΤΊΓγ 5. δηΐπὶ δϑΐ ὉΓῸ05 ΗδγοΙ 5, υἱ ἩδγουΪϊο8 αἰοϊ 
Τιρύνθιος ἄκμων ἃ (ΔΙ τΔομο Ὀΐδη. 146. ϑοΥθο : 

δᾶμος ἀεὶ μαχαριστὸς ὃς ἄστεος Ἡραχλῆος 
οὐράνιον νεφέων τεῦξεν ἐπ᾽ εὐρνάλων, 

᾿ΑΝΝΟΤΆΤΙΟ ΙΝ ΟΛΡΌΤ ΥἹΙ. Ἣ Ἶ 

οὐράνιον πηρθ 8 οαπὶ τεῦξεν, αἵ ἴῃ ἀϊοίΐοηο, οὐράνιον ἀνα- 
θοᾶν », οἵ 8]1ὰ δἀπηονοί ἃ: ἰθηἰββίτηδ. ΡίθοοΪοβ Ὁ. 1 οοΥ- 
τὶρὶξ ὃς ἄστεσιν Ἡραχλεῖος (Φοϊῖοα ἔοσταᾶ ) ἁρμονίαν νε- 
φέων τεῦξεν ἐπ᾽ εὖρ., ἱπί 0 Προ η5 οοαρηιθηίαϊίοποηι, αρίαηι 
σοηιηιίβειγαηι, αἵ ἴῃ ΘΧΘΙΡ] 8. ἂρ. 78 0008. δὰ ΙΧ, θρ. 
439, 2: Βυργα δρ. 480, 2: ᾿ΐοπι ΙΧ, 6ρ. 306, 4, ἐποίησεν 
ἁρμονίαν τοῖς ἄστεσιν Ἡρακλέους Βδοὸ παραφράσει : 
οὕτω συνέπηξε χαὶ συνήρμοσε τὰ τῆς ἡ πόλεως 
τείχη, ὥστε διαμένειν ἀχλόνητα, καίπερ διὰ τὸ ὕψος τῶν νε- 
τῶν ἁπτόμενα χαὶ οἱονεὶ ἐπ᾽ αὐτῶν ὀχούμενα. Ουῶ ἤυχᾶ 
Βαπέ οτηηΐα, σαΐὰ ἢἀ68 ποὴ Ὠαρὶΐα ογαΐ ΒγαποΚΙο, αυῷ. 
ΠΌΠΟ ἀρθοίαν ϑδἰτηδβίο. 

-----δεοδο.-  ..-.--  ὄ 



ἘΚ ΤΩΝ ἘΠΙΓΡΑΜΜΆΤΩΝ 

Ξ:- -- ἤΡΟΥ ἈΤΊΟΥ 

ἩΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ. 

: “. Ἐπιτύμόιον εἰς Ἰωάννην χαὶ Θεοδόσιον. 

πγθάδε τύμόος ἔχει θεοειδέας ἀ ἀνέρας ἐσθλοὺς, 

θεῖον Ἰωάννην, τὸν πάνυ Θευδόσιον, 
ὧν ἀρετὴ πολύολδος ἐς οὐρανοῦ ἄντυγας ἦλθε, 

ο΄ χαὶ φωτὸς μετόχους δεῖξεν ἀχηρασίου. 

2. Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον τὸν Καισαρείας ἐπίσχοπον τῆς ἐν 
Καππαδοχίᾳ. 

᾿ Σῶμα δίχα ψυχῆς ζώειν πάρος. ἣ ἐμὲ σεῖο, 
Βασίλιε, Χριστοῦ λάτρι, φίλ᾽, ὠϊόμην" 

ἀλλ᾽ ἔτλην χαὶ ἔμεινα. Τί μέλλομεν ; οὔ μ᾽ ἀναείρας 
θήσεις ἐς μαχάρων σήν τε χοροστασίην : 

᾿ς Μή μελίπης, μή, τύμθον ἐπόμνυμι᾽ οὔ ποτε σεῖ 
᾿ς λήσομαι, οὐδὲ θέλων. Γρηγορίοιο λόγος. 

3. Εἰς τὸν αὐτὸν Βασίλειον τὸν μέγαν. 

Ἡνίχα Βασιλίοιο θεόφρονος ἥρπασε πνεῦμα 
ἥ Τριὰς ἀσπασίως ἔνθεν ἐπειγομένου, 

πᾶσα μὲν οὐρανίη στρατιὴ γήθησεν ἰόντι. 
᾿ πᾶσα δὲ Καππαδοχῶν ἐστονάχησε πόλις 

ο΄ αὖχ οἷον" χόσμος δὲ μέγ᾽ ἴαχεν" « Ὥλετο κήρυξ, 

ὥλετο εἰρήνης δεσμὸς ἀριπρεπέος ». 

Ε΄. : 4. Ἑῤ- τὸν αὐτόν. 

᾿ 
. Κόσμος ὅλος μύθοισιν ὑπ᾽ ἀντιπάλοισιν ἀειχῶς 

ε σείεται, ὃ Τριάδος χλῆρος δμοσθενέος" 
αἶατ! Βασιλίου δὲ μεμυχότα χείλεα σιγᾷ. 

ἜΕγρεο" χαὶ στήτω σοῖσι λόγοισι σάλος 
σαῖς τε θυηπολίησι" σὺ γὰρ μόνος σον ἔφηνας 

καὶ βίοτον μύθῳ καὶ βιότητι λόγον. 

5. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Εἷς θεὸς δψιμέδων" ἕνα δ᾽ ἄξιον ἀρχιερῆα 

ἡμετέρη γενεὴ εἶδέ σε, Βασίλιε, 
ἄγγελον' ἀτρεχίης ἐμινζω, ὄμμα φαεινὸν 

"Χριστιανοῖς, Ψυχῆς χάλλεσι λαμπόμενον, 
Τιόντου Καππαδοχῶν τε μέγα χλέος" εἰσέτι καὶ νῦν. 

λίσσομ᾽, ὑπὲρ κόσμου ἵστασο δῶρ’ ἀνάγων. 

ἘΥΕΟΡΥ Π ἘΡ ΤΎ ΠΡῪ Ὺ, 

ἡ τα 

6. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ἐνθάδε Βασιλίοιο Βασίλιον ἀρχιερὴῆα 

ΘΑΡΌΤ. γΠ]|. 

᾿ΒΕΒΕΟΤΑ ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺΑ 

ΒΆΑΝΟΤΙ 

ΔΆ ΕΘΟΘΆΙ ΤΗΕΟΙΟΟΙ. 
- πῶο---- - 

1. ΒΘΡΌ]ΟΓΑΙΘ πῃ ΤΟΔΠΠΘΠῚ ΟΠ Γυβοβίοπηαπι δὲ Ἱμδοάοβίαπι. 

Ηΐο ΒΘρυΪοσατ μα θοί Π60- 5: 1165 Ὑἱγοβ ΒΟΠΟΒ, 
αἰνίπαπ) ΦοΔηποπ, Θχοϑ! ]οπΐθμη ΤἼθοδοβίυτη : 

ΦθΟΓΕΙη Υἱγίτιϑ αἱ Εἰ 5βίτηδ ἴῃ ΘΟ] (Ογπΐοθβ ρογυθηϊξ 

οἵ ᾿ποῖ8 605- ῬΑΓΓΟἾρ65 Ἔχ θα ραν ββίπιδο. 

2. Τὴ τηδβητπὶ ΒΑ5:]ἸπΠ| Οεοβαγθῶ Θρίβοοραιπ 4185 68 ἰῃ 
σδρρδηοοίᾷ. 

ΟΡ 51η6 8Δηϊ πη ὙΙΎΘΓΘ ΟἹ τὰ ῬΟΐ[Π18 Χιιμη Πη6 δέηι6 ἴθ, 
ΒΑΒ111, ΟἸγ5Ε1 ἔγημ]6,, ἁτηῖοθ, ραΐαθδια; 

564 [0]1} 86 Τηδηβὶ. Οὐ ΟἸποίδυηΣ ἢ ΠΟΠΠ6 τη6 ἰη- ΔΙΌ Π- 
ΘΟἸ]ΟΟΔθΐ5 'π θϑδίογηι (πυτη 6 ΘΠΟΓΆΠΙ ἢ ἱταρίθηβ 

ΝΘ Τὴ6 ᾿ἰπαθδϑ, ΠΘ ' ΒΘΡΌΪΟΓμ ἰθϑίου : ΠῸΠ ἀπάαδχη ἑαὶ 
ΘΟ ΙΒΟΔΓ, ΠΘΟ 81 υβιθιη. ΟΥΘρΟΥΙ δυμηξ γουθα, 

σ, Τῇ δυπάοθπι ΒΑβ πὶ τηδρηιπι. 

υδηᾷο ΒΔ51}11 ἀν π8- 58 6 η 18 ταραϊξ βρί τ ἑατη 

ΤΓΗ 85 ΠΟ ΠΟΥ Ηΐπο ργορογδηΐ8, 

ουποίαβ Τυϊάθπι ο]6515 Θχθυοῖξα 5 σαν 8118 - 68 θυπίο; 

οαποία γ6ΓῸ Οδρρδάοσυχα ἱπροπιαὶξ οἰ γ (88 - 

ΠΟῊ ἰδηΐαπι, 564 Πα Π 15 ἱησοηΐ γοο6-οἰατηδγίξ : « Οοοἰαϊξ 

« ΟΟΟἰα1 ῥδοῖβ υἱπουυτη δα! ηΐδο». [Ρεῶοο, 

ἃ, Τὴ ουπάσδη. 

Μυμπαὰβ ἰοΐῃβ 5ϑυ ἢ θ05 (58 ) δάγογβίβ 6 

αυδίϊξαγν, ΤΥ δ 18 ροββθβ810 υἱγῖθα8- σα : 

Βρὰ, Βοὰ! οἱ Βαβι οἴπ88 Δ Όγἃ 5116 ηΐ. 

ϑύγρο; οἵ βίοξ ἐγαηχιζἝηε ἴα σοο6 581} 

ἐαίΐϊϑαιθ 58ου ἢ οἱἷβ. Τὰ Θηΐτ 5015 ρῬΑΓΘΙ. τη πϑίγαϑίϊ 

οἵ υἱΐδτῃ ογδίϊοπὶ οἵ υἱἕθθ ογδί!οἤ  . 

5. [η δυπάειῃ. 

ὕπι5 Π6α3 Δ] 6: ΤΟ ΘΉ8Πη8 ; πηυτη δυΐθτη ἀϊσηυπι ροη ἤσθι 

ποβέτα σοπογδίϊο υἱαϊΐ (6, ΒαβΠΣ, 

παυπέζτη νου αἱ 8} {50 Ππδπίθυη., ΟΟΌ] 1 Π ΘΟΓΒΟΌΠΩ 

ΟΠ βἐϊδηῖβ, δηΐπηοθ ἀθοουῖθιι5 ἐσ ἴθ 

Ροπί Οδρρδάοσυμηχαθ τηᾶσηδηη ᾿ἰδυαάθμη. Αἄππς οἰΐδτι. 

ΡΓΘΟΟΥ͂, ΡΓῸ πη] η80 568 ἀ0Πᾶ [ΈΓΘΗΒ. [πᾶπ6, 

θ. πη δυπάθπ). 

Ηΐς Βδβ1Π1 βἴζιυηι Βαβι στη ροπε ἤοθῖη 

ΙΑ 

Ὠϊνῖπος ᾿ς ἴεγγᾶ ΥἹΓΌ8, ΠΠΔΠΒΙΓΆΖΙΙΒ 56 ΠΈΡΕΓ. 

Νοπιῖπα, Τοβαηπθαι ΤἼδιἀοβίυτηχας ἀφαϊὲ : 

Ὁ Ν μὰ νυ... οὐ ως αν ἐσ οι ει θυ λάδι 

Ἂ τλρὰ Ὡς οὐ έσλῳ ᾿ ᾿ 

Οὐο5 5.8, 4088 5ιιπηπιιπι ροποίγαν! δὰ φίμεγα, υἱγῖυϑ 

Ναπο ἀαῖ ρεγρεῖαδ ᾿οἷ5 Βα θέ γα ἀοπιοϑ. 

Ἡῦσο Ο6Ά0Τ1. 

δ1ὃ 5: 



δ10 ἈΝΤΗΟΙΘΟΘΟΙῈ ΡΑΙΑΤΙΝἪ 

θέντο με Καισαρέες, Γρηγορίοιο φίλον, 
ὃν περὶ χῆρι φίλησα" θεὸς δέ οἱ ὄλξια δοίη 

ἄλλα τε, χαὶ ζωῆς ὡς τάχος ἀντιάσαι 

ἡμετέρης" τί δ᾽ ὄνειαρ ἐπὶ χθονὶ δηθύνοντα 
τήχεσθ᾽, οὐρανίης μνωόμενον φιλίης ; 

7. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Τυτθὸν ἔτι πνείεσχες ἐπὶ χθονὶ, πάντα δὲ Χριστῷ 
δῶχας ἄγων, Ψυχὴν, σῶμα, λόγον. παλάμας, 

Βασίλιε, Χριστοῖο μέγα χλέος, ἕρμ᾽ ἱερήων, 
ἕρμα πολυσχίστου νῦν πλέον ἀτρεχίης. 

8. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ὦ μύθοι, ὦ ξυνὸς φιλίης δόμος, ὦ φίλ᾽ ᾿Αθῆναι, 
ὦ θείου βιότου τηλόθε συνθεσίαι, 

ἴστε τόδ᾽, ὡς Βασίλειος ἐς οὐρανὸν, ὡς ποθέεσχεν, 

ὙΠΕΤΑΝ δ᾽ ἐπὶ γῆς χείλεσι δεσμὰ φέρων. 

9. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Καισαρέων μέγ᾽ ἄεισμα, φαάντατε ὦ Βασίλειε, 
βροντὴ σεῖο λόγος, ἀστεροπὴ δὲ βίος" 

ἀλλὰ χαὶ ὡς ἕδρην ἱερὴν λίπες" ἤθελεν οὕτω 
Χριστὸς, ὅπως μίξῃ σ᾽ ὡς τάχος οὐρανίοις. 

10. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Βένθεα πάντ᾽ ἐδάης τὰ πνεύματος, ὅσσα τ᾽ ἔασι 

τῆς χθονίης σοφίης" ἔμιπνοον ἱρὸν ἔης. 

10 ἡ. Εἰς τὸν αὐτόν. 

᾿χτάετες λαοῖο θεόφρονος ἡνία τείνας, 

τοῦτο μόνον τῶν σῶν, ὦ Βασίλει᾽, ὀλίγον. 

11. Εἷς τὸν αὐτόν. 

Χαίροις, ὦ Βασίλειε, καὶ εἰ λίπες ἡμέας, ἔμπης" 
Γρηγορίου τόδε σοι γράμμ᾽ ἐπιτυμόίδιον, 

μῦθος ὅδ᾽ ὃν φιλέεσχες" ἔχοις χερὸς, ὦ ὦ Βασίλειε, 
τῆς φιλίης χαὶ σοὶ δῶρον ἀπευχτότατον. 

Γρηγόριος, Βασίλειε, τεῦ κόνι τήνδ᾽ ἀνέθηχα 
τῶν ἐπιγραμματίων, θεῖε, δυωδεχάδα. 

12. Εἰς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα. 

"Ενθ᾽ ἑχατονταέτης, ζωῆς βροτέης καθύπερθε, 
πνεύματι χαὶ θώχῳ τεσσαραχονταέτης, 

μείλιχος, ἡδυεπὴς, λαμπρὸς Τριάδος ὑποφήτης, 

γήδυμον ὕπνον ἔχω, Γρηγορίοιο δέμας" 
ψυχὴ δὲ πτερόεσσα λάχεν θεόν. ᾿ἈΑλλ᾽ ἱερῆες 

ἁζόμενοι χείνου καὶ τάφον ἀμφέπετε. 

138. Εἷς τὸν αὐτόν. 

"Εχ με πιχρῆς ἐχάλεσσε θεὸς μέγας ἀγριελαίης, 
ποίμνης [δ ἡγεμόνα θῆχε τὸν οὐδ᾽ ὀΐων 

ἔσχατον᾽ ἐχ πλευρῇς δὲ θεόφρονος ὄλθον ἔνειμεν" 

γῆρας [δ ἐς λιπαρὸν ἱκόμεθ᾽ ἀμφότεροι. 
« λ - 

Ιρὸς ἐμῶν τεκέων ἀνανώτατος" εἰ δὲ τελευτὴν 

ῬΟΒΈΘΡΙΐ Πη6 Οἱ: βδυθη568, ΟὙΘσΟΥΪ δηΐου, 
46 γα] 6 δηΐπηο αἰ]οχὶ : Πθὰβ. δυΐθμῃ ἢΠῚ [δ] οἷα ἀομποῖ 

οοίογασιθ, οἵ υἱΐδυῃ οἰ ἰββίπηθ αὐ - βου ἴα 
ποβίγδπ). Οὐ Ὑ61Ὸ ἑαγαΐ ἴῃ ογτὰ οσυποίαπίοτα. 

{ΔΌΘβοογο, οὐ] βεϊθ τη ΘΙ  ΘΊὴ τη οἱ δ᾽ ὁ 

7. Τὰ δυπάθπ., : 

Ρδυ]υϊυμι δάμιιο Βρίγδθ88 ἴῃ ἕογγα ; δὲ οαποία ΟΠ βίο. 

ἀράθνδβ [ὉΓΘΠ8, ΔηΪΠηΔ ΠῚ, ΟΟΓΡῸΒ, ὙΟΘΘΙΙ,, ΠΠΔΠΙΙ8, 

ΒΑ5111, ΟΠ ἰ5Ε1 τπᾶσηθμη ἄδοι8, (Ὁ] τα βδοογοΐαχη, 

{Ὁ]ογι μὰ γδ] 6- αἰ γῖβεθ απο ΡΙΘητη γου (δε 5. 

8, Τὴ δυπάρῃηι. 

Ὁ ΒΘΥΠΊΟΠΘΒ, Ὁ ΘΟΙΏΠΊΙΠ6. Δι οἰ Εἰδθ ἀογη οἰ, ὁ οἀτῶ 
ὁ ἀἰγίης υἱΐῶ ἀυάμμι ἰηἰα- ἴα άογα, [Αἰποπῶ, 

βοϊ(οίθ οὐ, φυοα ΒΒ. ὰ5 ἴῃ οαἸαπι αδὲϊέ, αἴ οαρίοθαΐ, ὦ 

Οτορογίαβ γογῸ ἴῃ ἔθγγα δϑέ 1118 Ὑἱποῖα ἔΌΓΘηΒ. 

9. 10. δυπάδπη. 

Ο ϑδυ θηβὶ πὶ ἰησΘη8 ἰΔπ15., ΒΡΙ αἰ ἀἰβϑ πη ὁ ΒΔΒΙ,, 

τοιέγιι ἔπιι8 56 Υπη0., ΓΟ]σΌΓαΙΘ Υἱΐδ. 

Αἰΐατηθη δἔ βἰο βϑάθιηι βδογᾶμπι ᾿ἰφαϊβεὶ : νοϊοθαξ ᾿ξ 
ΟΠ γβίυβ, υἱ τηϊβοθγοῖ 6 οἰ ἰββίπηθ οοϊθβεδθιβ. 

10. Τὴ δυηάθδηι. 

Ῥρῃρίγα!α ουποΐα πον 88 ΚΡ  Γ[Π8., 86 Φαξθουτηαι6 βαηξ 

τογγθη ἀοοίνηδο : υἱγαμη ΓΘιρΙ απ ΘΓᾶ8., 

10 κ. Τῇ ουὐπάδῃ, 

Οοἴο-Δηηΐβ. ΡΟΡΟΪ αἰν᾽ηᾶ- βαρ 6 5. ΒΔ ΌΘηΔ5 συσμ- 5[8-Ἰ1ὴ0.. 

ΒοΟ ἀπῖπὶ ἐπογαι ΟΦ) ϊ.,.0 ΒΒ, Ῥδασαιη. [ἀοναΐα8, 

1411. 1 δυμάθδιῃ. 

ϑαῖγο, ὁ Βαβι 1, οἰβὶ ΓΙ Τα ΥἾ8. ΠΟβ, ἰδιΏθη, 

Ατδροῦὶ Πέροσθ 0] βου ρίϊο ΒΘΡΌ]ΟΓΑ} 15, 

ΒΘΓΠΊΟ ἰἰΐοοθ Ζαθ πὶ δηλ θα5. ΗΔΘαΒ Τηδηι18, ὁ ΒαΒ.11,. 

ΟΔΓδΒ, οἴβὶ Ε}ῸῚ ρου] 8116, ἀοηυτη. 

ατορουΐαβ, ΒΔ5}1, ἴα οἰποῦὶ ἢὰποὸ ρροβαΐ 

ΤὨΒΟΥΡοπατα, αἶνο, ἀποάθημμ- ΠυΠΘ Ὅμα, 

12. Ιὴ βύυπι Ῥδΐγ 6 Π), 

Ηΐς οοηίθπατίαβ, υἱΐδμη Βυπιδπδιη βυρτᾶ, 

βρὶ τα δὸ 8646 ορίβοοραϊὶ φυδάγαρθηδυῖαβ, 

ΤῊ 8, Βα Υ ΠΟ 15, οἷατιιβ Τυϊηϊ {15 ἹπΠίογρΓ 8, 

ἀυ]οθηι βοΓηππΠ ἢ Όρ6Ὸ ΟΥ̓ΘΘΟΥΙΪ ΘΟΤΡᾺΒ ; 

δηΐτηᾶ δαυΐοθιῃ αἰαΐα οϑί-βουὰ Πθαηι. Αἴ, ϑδοογαοίεβ,. 

γϑηθγδηΐθϑ 6] 8 δἴϊδτη ΒΘρα]Οσ πὴ ΟΟἰ 6... 

15. ἴῃ θϑυπάθδιῃι. 

ΕΧ 8ΙΏδΔΓΟ π|6 γοοδυϊΐ 6115 ΤΡ ΠΙ15 ΟἸΘΑΒΕῸ, 

δτοεὶβ ουδίοάθιῃ ἴδοι! χαΐ πΠ6 οὐ απῃ αυϊάθπι ΘΡδ μη : 

ἰἰπιυβ. Ε οοϑία ( τι 076} Ὑ6͵Ὸ ἀϊνίπα-βδρίεπίθ ἐθ]οἰἃ- 

βϑηροξαΐομα δ Βοϑίδμι ρουυθηϊ πλι5 ἅπῖθο. [ἴθ τὰ {τας : Ὁ 

ϑδοοΓᾶο8 65} τηθοσατα ΠΠΙΟΥΌΤΩ τη {ἰ5ϑίτηιιβ. 51 ὙΘΙῸ του. 



: τὰν Γρηγόριος, οὐ μέγα" θνητὸς ἔην. 

ἀδότῳ 4 ἐὰν ᾿ 

τἰ τις ὄρους χαθύπερθεν ἁγνῆς ὀπὸς ἔπλετο μύστης 
᾿ Μωσῆς, χαὶ μεγάλου Γρηγορίοιο νόος, 

ὅν ποτε τηλόθ᾽ ἐόντα χοὸς μέγαν ἀρχιερῆα 

ὴ Εν νῦν δ᾽ ἱερῆς ἐγγὺς ἔχει Τριάδος. 

ἊΣ Ξὰς 15. Εἰς τὸν αὐτόν. 

. Αὐτὸς νηὸν ἔρεψα θεῷ, χαὶ δῶχ᾽ ἱερῆα 
᾿ς Ῥρηγόριον καθαρῇ λαμπόμενον 'Τριάδι, 

᾿ς ἄγγελον ἀτρεχίης ἐριηχέα, ποιμένα λαῶν, 
ἠΐθεον σοφίης ἀμφοτέρης πρύτανιν. 

16. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Τέχνον ἐμὸν, τὰ μὲν ἄλλα πατρὸς καὶ φέρτερος εἴης, 

"τὴν δ᾽ ἀγανοφροσύνην. ἄξιος (οὔ τι πλέον 
εὔξασθαι θέμις ἐστί)". χαὶ ἐς βαθὺ γῆρας ἵχοιο, 

. τοίου κηδεμόνος, ὦ μάχαρ, ἀντιάσας. 

17. Εἷς τὸν αὐτόν. 

Οὐχ ὄϊς, εἶτ᾽ ̓ "- προφερέστατος" αὐτὰρ ἔπειτα 
ποιμὴν, εἶτα πατὴρ, καὶ νομέων νομέας. 

θνητοὺς ἀθάνατόν τε θεὸν μέγαν εἰς ἕν ἀγείρων, 
χεῖμαι ᾿ρηγόριος Γρηγορίου γενέτης. 

"Ολέόιος, εὐγήρως, εὔπαις θάνον » ἀρχιερῆιος 
ἀμ νεδΝ τε πατὴρ, Ἐγεγέριςς: τί πλέον; 

18. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Οὔτι μὲν ἐς πολύχαρπον ἀλωὴν ὄρθριος ἦλθον, 
ἔμπα δὲ τῶν προτέρων πλείονα μισθὸν ἔχω 

Γρηγόριος, ποιμήν τε χαλὸς καὶ πλείονα ποίμνην 

Χριστῷ ἀναθρέψας ἤθεσι μειλιχίοις. 

ἵ 
᾿ 

"19, Εἷς τὸν αὐτόν. 

Οὐχ ὅδσίης ῥίζης μὲν ἐγὼ θάλος, εὐαγέος δὲ 
Ἵ συζυγίης χεφαλὴ καὶ τεκέων τριάδος" 

ο΄ ποίμνης ἡγεμόνευσα ὁμόφρονος" ἔνθεν ἀπῆλθον 

πλήρης καὶ χθονίων κοὐρανίων ἐτέων. 

ἘΠ Δ ὙΝ ὙΤΎ ν 0 ΨΥ 

40. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Γρηγόριος, τὸ δὲ θαῦμα, χάριν καὶ πνεύματος αἴγλην 
ἔνθεν ἀειρόμενος δίψ᾽ ἐπὶ παιδὶ φίλῳ. 

21. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Τυτθὴ μάργαρος ἐστὶν, ἀτὰρ λιθάχκεσσιν ἀνάσσει, 
τυτθὴ χαὶ Βηθλέυ,, ἔμπα δὲ χριστοφόρος" 

ὡς δ᾽ ὀλίγην μὲν ἐγὼ ποίανην λάχον, ἀλλὰ φερίστην 

Γρηγόριος, τὴν σὺ, παῖ φίλε, λίσσομ᾽, ἄγοις. 
Ἄ 

Ἷ : 45. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ποιμενίην σύριγγα τεαῖς ἐν χερσὶν ἔθηκα 

Γ ρηγόριος" σὺ δέ μοι τέχνον ἐπισταμένως 

σημαίνειν" ζωῆς δὲ θύρας πετάσειας ἅπασιν, 

ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΘΒΕΘΟΆΙΙ ΤΗΚΟΙΟΘΘΙ. 17 

{(0}} αγθρουΐαβ, ΠΟῚ ΤῊ ΓΌΠῚ : ΤΟΥ ἐ8]115 ΘΓΔΙῚ. 

44, Τῃ διιπάρῃ, 

51 4υ}8 τηθηΐθ ΒΡΘΙ ρα Γὸ γοοΐ5 Θχυβίέ τηγϑία 
ΜΟΥΒ68, Θἔϊδη) πιᾶσηὶ ΟΥΘΡΌΥΪ Τη6Π5 δαί, 

4αθπὶ απ ΔΠὶ ΡΓΟΟῺ] βέδηΐθιη ργαΐία τηᾶρπαμτη ρομἐ Ποδπὶ 
ἔδοῖξ: πυης δαΐοθμπι βποΐαμη ργορίον ἀθρὶξ Τυϊηϊταΐθηι. 

15. 1η δυπάθπ). 

ἴρ56 φάθπι ογπᾶνὶ Π60, οἱ ἀθὰϊ βδοογδοίοπι 

Οτδρουίαμῃ ρα ἱπο πὰ Τυϊηϊ δ, 

παπέϊα πη νου ἐδΕ8 Δ] ΠΟ ΠΌΤ. Ῥαβίογθμ ΡΟΡΕΪ,, 

᾿πνθπθη ἀοοίτί δ αἰΓ  ΠΒ4 016 ΡΥϊποίρθιη. 

16. 1η δυπάδιῃ. 

ἘΠῚ τοὶ, οθίογα φυΐάθηι ρϑΐγθ δἔϊαται ργοθβίδη!οῦ 518., 

τηδηϑβαθίπαϊηο δαΐθηη ἐϊ0 ἀϊρηιϑ (ποθὴ ἀυϊοαιᾶγη Δ ρ] 8 

ῬΓΘοδΥΐ [85 651); οἵ δὰ ργουθοίδιη βοπϑοίαξθπι ρουυθηΐᾷϑ, 

[8] 6 ἀποθια,, ὁ Ὀθδΐθ., ἡδοίιϑ. 

417. Τῇ δυπάθδπ,. 

Νοη οΥἶβ, ἀθπᾶθ οὐΐϊθμῃ ΡΥϊμηᾶ ; (τ ροβίθα 

Ῥαβίου, ἀοὶπῆθ μαίθγ, οἵ ρββίοσυιιπη ραϑίου, 

ΤηΟ 4165 ᾿τηΟΥ ΔΡθηὰ6 ΠΘῸ ΠῚ ΓΔΡΉῊ} ἴῃ πΠῸη} Δ ΔηΒ, 

ἴδεθο αγορουῖαβ, ΟΥΘσΟΥ σοηοΓ. 

ἘΦ χ, θοπα- βοηθοίαΐθ, θοη8. ἢ] 115- σϑαθη8 τηουξαυβ-ϑυμη, 

Ροπίμεχχαρ ραΐθν, ατορογίαβ. Ουϊᾷ γα ἢ [ ροπί οῖ5 

18. ἴπ συμπάσῃ. 

ΝΟῚ ἰπ γα ρ  ἔογδ τὴ Ὑἱπθᾶμῃ Ὑϑηΐ τηδίυἐπι8., 

δἰίδπηθη ῬυϊουθΠ15 ΔΙ] ΟΥΘ ΠῚ. Τ]ΘΓΟΘα6 πὶ ΠᾶΌ60 

Ογθρουίαβ, Ῥαϑίογ 6 ΒΟΠῚ5 δἵ τ Δ[ΟΓΘΠῚ στ ΒΘ 

ΟὨγ βίο 4υ- πα ΓἾνὶ τηουῖθυβ τ δ ι5 

19. [η δυπάδπι. 

Νοη 58ποΐς γδα οἷβ 650 ΒΌΓΟΙ]ΙΒ, Ρ1] ὙΘΙῸ 

οοηϊυρῖ σαραΐ οἵ ΠΠΡΘγογαμη {γι ; 

στορὶβ ἀποίογ-] οοποογᾷϊ5 ; αη46 Δ] 

Ρἰδπαβ δὲ ἔθυγθηῖβ οἵ ου βϑέϊ 5. δηηΐβ. 

20. [π ουπάσπι. 

Οτορουῖαβ, τοῖγαμῃ ! σταίαπι οἵ βρ᾽ γα 5 ᾿στηθη 

Βἷπο ἀμιηη-δυίογίυτγ- Ἰοοἱζ ἴῃ {Πα πὶ ΘΔΓΊΙΠη. 

24. 1η δυπάθπι. 

Εχίριια τοδυραγϊία εϑί, βϑὰ 1η-Ἰὰρ  ἀΠθ5 Τϑρηδΐ ; 

οχίρσαδ οἵ Βοϑίμ!θθπι, δίζαμιθη ΟΠ γβίαμη-ἰ]1. 

δῖο δαΐθιι ράγυαμπι αυϊ 6 650 σγοσθπι 5πὶ βου {π|5, δοὰ 

Οτορουῖαβ; σαθαι ἔπι, Π]Ϊ οᾶΓ6, ΡΥΘΘΟΥ, ἀπ688. [ ΟΡ Ϊπλαμη, 

22} 1 ΘΠ] 6Π]. 

Ῥαβίον{ἴάτ Πδίυϊατη (αἰ8 ἴῃ τηδη 018 ΡΟϑυΪ 

ατοροτίαθβ; ἔπ δυΐθπι,, ταὶ παΐθ,, 5εἴ[8 

ϑυθογηα, Ὑἱ θα 6 ἴΌΓ65 ΓΌΒΘΓΘ5 ΟαπΟΙ8., 
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ἐς δὲ τάφον πατέρος ὥριος ἀντιάσαις. 

43. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Στράψε μὲν οἷς τὸ πάροιθεν ἐν οὔρεϊ Χριστὸς ἀμείφθη, 
στράψε δὲ Γρηγορίου τοῦ καθαροῖο νόῳ, 

τῆμος ὅτ᾽ εἰδώλων ἔφυγε ζόφον" ὡς δ᾽ ἐκαθάρθη, 
ἦσι θυηπολίαις λαὸν ὃν εἰσέτ᾽ ἄγει. 

24. Εἰς τὴν μητέρα ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου προσληφθεῖσαν. 

Παντός σοι μύθοιο καὶ ἔργματος ἦεν ἄριστον 
ἦμαρ χυριαχόν. Πένθεϊ πένθος ἅπαν, 

μῆτερ ἐμὴ, τίουσα, μόναις ὑπόεικες ἑορταῖς. 
Εὐφροσύνης, ἀχέων ἵστορα νηὸν ἔχεις" 

χῶρος ἅπας δάχρυσι τεοῖς σφρηγίζετο, μῆτερ᾽ 
μούνῳ δὲ σταυρῷ πήγνυτο χαὶ δάκρυα. 

25. Εἰς τὴν αὐτὴν μητέρα Νόνναν, 

Οὔποτε σεῖο τράπεζα θυηδόχος ἔδραχε νῶτα, 
οὐδὲ διὰ στομάτων ἦλθε βέδηλον ἔπος" 

οὐδὲ γέλως μαλαχῇσιν ἐφίζανε, μύστι, παρειαῖς. 
Σιγήσω χρυφίους σεῖο, μάχαιρα, πόνους. 

Καὶ τὰ μὲν ἔνδοθι τοῖα, τὰ δ᾽ ἔχτοθι πᾶσι πέφανται᾽ 
τοὔνεχα χαὶ θείῳ σῶμ᾽ ἀπέλειπες ἕδει. 

46. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Πῶς ἐλύθη Νόννης καλὰ γούνατα ; πῶς δὲ μέμυχεν 
χείλεα ; πῶς ὄσσων οὐ προχέει λιδάδας: 

Ἄλλοι δ᾽ αὖ βοόωσι παρ᾽ ἠρίον" ἣ δὲ τράπεζα 
οὐχέτ᾽ ἔχει χαρποὺς τῆς μεγάλης παλάμης" 

χῶρος δ᾽ ἐστὶν ἔρημος ἁγνοῦ ποδὸς, οἵ δ᾽ ἱερῆες 
οὐχέτ᾽ ἐπὶ τρομερὴν χρατὶ βαλοῦσι χέρα. 

Χῆραι δ᾽ ὀρφανιχοί τε, τί ῥέζετε ; παρθενίη δὲ 
καὶ γάμος εὐζυγέων, χέρσατ᾽ ἄπο πλοχάμους, 

τοῖσιν ἀγαλλομένη κρατὸς φέρε πάντα χαμᾶζε, 
τῆμος ὅτ᾽ ἐν νηῷ ῥιχνὸν ἀφῆχε δέμας, 

27. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Σάῤῥα σοφὴ τίουσα φίλον πόσιν᾽ ἀλλὰ σὺ, μῆτερ, 
πρῶτα Χριστιανὸν, εἶθ᾽ ἱερῆα μέγαν, 

, ᾿ ΕῚ Ἁ Ν᾽ 5 ,ὔ ᾿ ; 

σὸν πόσιν ἐσθλὸν ἔθηχας ἀπόπροθι φωτὸς ἐόντα. 

Ἄννα, σὺ δ᾽ υἷα φίλον καὶ τέχες εὐξαμένη, 
- ΕΣ Ν ω , χαὶ νηῷ μιν ἔδωχας ἁγνὸν θεράποντα Σαμουήλ᾽ 

ἣ δ᾽ ἑτέρη κόλποις Χριστὸν ἔθεκτο μέγαν" 
Νόννα δ᾽ ἀμφοτέρων ἔλαχε χλέος" ὑστάτιον δὲ 

νηῷ λισσομένη πάρθετο σῶμα φίλον. 

48. Εἰς τὴν αὐτήν. 

᾿Εμπεδόχλεις, σὲ μὲν αὐτίχ᾽ ἐτώσια φυσιόωντα 

καὶ βροτὸν Αἰτναίοιο πυρὸς χρητῆρες ἔδειξαν" 
᾽ ᾽ ΩΣ “-- ἃ τὮ , ᾿ ΄ὔ Νόννα δ᾽ οὐ χρητῆρας ἐσήλατο, πρὸς δὲ τραπέζη 

τῇδέ ποτ᾽ εὐχομένη χαθαρὸν θύος ἔνθεν ἀέρθη, 
χαὶ νῦν θηλυτέρησι μεταπρέπει εὐσεῤεέσσι, 

, , ἊΝ - 
Σουσάννῃ, Μαριάμ. τε χαὶ Ἄνναις. ἕρμα γυναιχῶν. 

ΑΝΤΗΟΙΘΘΙΖ ΡΑΤΑΤΙΝᾺΕ 

ἴπ486 ΒΘΡΌΪΟΙΠΩ δ ΓΒ Τί ΓΒ. Ὑϑηΐδβ. 

25. ἴῃ φυπάθῃι. 

Βοίυϑις ἐς φυΐθ8 οἸἑτη ἴῃ τηοηΐο ΟΠ τ βέιβ ἔγᾶηβη ραγαδίι8- 
Τί ]5ῖ! οἵ Οσοβου! ρυτὶ τηθηῖὶ, ἷ [ε5ῖ; 

ἴπηο φαδηᾶο ᾿ἀΟΙογαΙ {πρὶ{ ἐΘηογὰ5. Ὁδ γοῸ δβέ- ραγη- 

81:15 580 Υ 1 0115 ΡΟΡΌΪα μα βασπι δἀϊαοάστη γορὶξ, [οαΐα5,, 

2ἢ.. [π᾿ πηδί 6 βυδπι ΘΧ δἰ ατὶ δβϑιιηρίαμι. 

ΟἸμηΐ8 {{0ὶ βθιτηοηΐβ οἵ ρου 8 ογαΐ ργθοϊ θαῦμα 

ἀἴδ8 ἀοτηϊπίοα, ποία Ἰποΐτπ ΟΠΠΘΠι, 

Τηδίογ τηθᾶ, ΠΟΠΟΓΔΉ8, 5015 οοάθθα5 [6ϑ( 18. 
1μθ ἰὼ, ἀοϊογαπι σοηβοίατη (δ ΡΙατα πᾶ 65. 

Τιοου8 ΟΠηΪἶ5 ΔΟΡῚ ΠῚ15 (5. βίσπαθαίαν, τηδίου 

ὍΠ8 Ὑ6ΓῸ ΘΓ 5ἰβίθ θην οἵ δου Γηθο. 

25. Τὴ δαπάοπι τηδίγομη ΝΟΠΠΔΠ). 

Νιυηαύδιηη ἔπυϊη πηθηβᾶ (5 5Δου Ποϊυτη -Θχοῖριξ υἱαϊξ ἀογ- 

ΠΘΩᾺΘ ΡῸῚ οΥὰ 1{ ργοίδπαμη Ὑϑυθαμη ; ἴϑαμα: 

ὨΘΩῸΘ Τἰ5Ὲ8 ἰδ ηογὶβ ἰπβοαϊξ, βδουῦὶβ- ἐπ Εἰ δ- ΤΩ ὉἸΪΘΓ, σοηΐβ.᾿ 
5600 οὐουοβ (05, ᾿δαΐδ, ἸΔΌΟΓΟΒ. 

Βὶ φυώ ἱπίυβ ογδηΐξ, (δ]ῖα συ οχ ἐγ πβθοιβ οὐ 8. ρ6Γ- 

Ἰάοἶκοο οἵ ἀἰνίπα ΘΟΓΡῸΒ ΓΟ  Τυΐβί 1 ἰπ-ϑοᾶ6, [ϑρῖουδ. 

20. [ἴπ οἀηάδιη. 

Θυοτχηοᾶο 80] υΐδ-5ιηΐ ΝΟΠΠδ ΡΟ] σοηυᾶ ἢ φαοιηοάο 

Ἰαθῖα ἢ φυοτηοᾶο Θχ-  }}8 ποπ Ῥγοίαπαϊξ συ δ ἢ [οἰδιιβὰ 

ΑἸ δαΐοθμι οἰαπιδηΐ ἰαχίδ ἰυτηυϊαμη. 56 ἃ τηθηϑᾶ 

0. -ΔΤΉΡ] 18 Βαροΐ Γγάοίβ ΠΟὈ1]}18 τη Πὰ8 : 

Ἰωψυβαι 68: ΘΆΓΘΠΒ ΡΌΓΟ ΡΘα6: βδοογἀοίοϑααθ 

ΒΟΠ-ΔΙΏ ΡΠ 115 ἐγ υ]ὰπὶ ΟΡ Εἰ ἱτηροποηΐ τηδπῦτη. [ἀπΐθιι 

Υἱάμιδο γοῦο οΥρδπίααθ, «υϊὰ ἰάτῃ- ΓΔ οἰ 18} ὙἹγβίηἰα8. 

οἵ οοπϊρίυτη ργοθογα-ξοπίσ σιπη, ἰοπα 6 οἰποίηποβ, 
ἈΞ Φ Νν 

4αυΐθιι ογπδία σδρ [18 ροϑυϊξ ουποία Ὠυγηΐ, 

ἴυχμῃ Ζαθπτῃ ἴῃ Θοο] δῖα Γαροβυχη γΟΙ ΖαΪξ ΘΟΥΡῸΒ. 

27. Τῃ δαπάδιη. 

ϑΆΓΓὰ 58 ρΡΊ 65 {{π|| ΠΟΠΟΓΔἢ5. ΘΟΠ] ΚΘ τὴ : δῇ ἔπ, τηδίθυ, 

Ρτΐμηο ΟἸ τ βίϊαπυμη, ἀοίηα6 5δοθγἄοίθμι ΤηΔρΉ 

ζαστη οοπ᾽σθμ) ὈΟΏΙΙ ἔδοίϑιϊ.,, ῬΓΟΟΘῸΪ 8ἃ-ἰὰ06 «αϊ-Θγδΐ, 

Αππᾶ, ἔπ δαυΐθηι Π]ϊατα οαγατη οἵ σοπαϊβί ργθοδία 
οἱ Τθρ!ο δὰπὶ ἀδαϊβιϊ οαϑίυγη λυ Ὁ] πη ΒΔΓ, ΠΕΙ : 

δἰίογα υθῖο ἡηπα 5ϊπὰ ΟὨγβίαμη δοοδρὶξ τηδσηι : 
αἵ Νοηπᾶ Δι θάσιτὰ βου {8- ἕαϊξ σἹοτίατα ; ροβίγτοιηο δαυΐθιο 

1η- ΘοοΙδβὶδ ουδῃβ δ᾽ -ἀδροϑυϊξ ΘΟΓΡῸΒ βαυτη. 

28. πῃ Θδ πύθῃ. 

Ετηροάοοϊο5, [6 5ἔδξπη γἂπᾶ υτηθηΐθιη 

80 τιουΐίδ]οιη ΨΕἴποδο ΠΠπηπγὸ ΟΥαΐθγο8. οβδίοπαθγαηΐ; 

ΝοΠηᾶ ὙΘΙῸ ΠΟη ΟΓδίογαϑ ἰηβη]υἱξ, 56 ᾿αχία Τ ΘΠ 1 

Βδηῆσο6 Ζυοπδηι ΟΥ̓Δ, ΡΌΓὰ Ὠοϑίϊα, Ὠἰπο-ταρία οϑέ, 

δ πιΠ0 ΠΝ] ΘΓ6Β-ἰηΐ6  ΘΟΠΒΡΙ μὰ -Θϑΐ μ88, 

ΒΒδηηδη), ΜΑυΔΊ 46 δὲ Αππᾶ5, ργοβιἀἰ απ ἔθ πάτιιη, 



; 29. Εἰς τὴν αὐτήν. 

᾽ “Ὥραις, ̓ Βμπεδότιμε, ἸΤροφώνιε, εἴξατε μύθων, 
σύ γ᾽ ̓ Αρισταίου χεγεαυχέος ὀφρὺς ἄπιστε" 

εἷς μὲν θνητοὶ χαὶ οὐ μάχαρες παθέεσσι" 
ῷ ῷ δ᾽ ἄῤῥενι Νόννα βίου τμήξασα χέλευθον, 
σ ; σταυροῖο λάτρις ; χόσμοιο περίφρων, 
τ᾽ ἐπουρανίην εἷς ἃ ἄντυγα ὡς ποθέεσχε», 

οὐρα ἐν νηῷ σῶμ᾽ ἀποδυσαμένη. 

30, Εἰς τὴν αὐτήν. 

βοόωσα παρ᾽ ἀνθοχόμοισιν ἀλωαῖς 
τρ μῆτερ ἐμὴ, ξείνης ἄπο γισσομένοισι 

᾿ χεῖρας δ᾽ ἀμπετάσασα φίλας τεχέεσσι φίλοισι, 
᾿ Γρηγόριον βοόωσα" τὸ δ᾽ ἔζεεν αἷμα τεχούσης 

ἕ τοὔνεχα χαὶ σὲ τόσοις ἐπιγράμμασι, μῆτερ, ἔτισα. 

31. Εἰς τὴν αὐτήν. ᾿ 

Ἄλλη μὲν χλεινή τις ἐνοιχιδίοισι πόνοισιν, 
Ἴ ἄλλη δ᾽ ἐχ χαρίτων ἠδὲ σαοφροσύνης, 

᾿ς ἄλλη δ᾽ εὐσεδίης ἔργοις χαὶ σαρχὸς ἀνίαις, 
᾿ δάχρυσιν, εὐχωλαῖς, χερσὶ πενητοχόμοις" 

Νόννα δ᾽ ἐν πάντεσσιν ἀοίδιμος" εἰ δὲ τελευτὴν 
τοῦτο θέμις χαλέειν, χάτθανεν εὐχομένη. 

82. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ὑέχνον ἐμῆς θηλῆς, ἱερὸν θάλος, ὡς ἐπόθησα, 
οἴχομαι εἰς ζωὴν, Γρηγόρι᾽, οὐρανίην" 

χαὶ γὰρ πόλλ᾽ ἐμόγησας ἐμὸν χομέων πατέρος τε 
γῆρας, ἃ καὶ Χριστοῦ βίόλος ἔχει μεγάλη" 

ἀλλὰ, φίλος, τοχέεσσιν ἐφέσπεο, καί σε τάχιστα 

δεξόμεθ᾽ ἡμετέροις φάεσι προφρονέως. Ἵ ἐν 

πῶσ χα ἡ πὰ 93. Εἰς τὴν αὐτήν. 

ων ὦ... Ψυχὴ μὲν πτερόεσσα πρὸς οὐρανὸν ἤλυθε Νόννης, 
σῶμα δ᾽ ἄρ᾽ ἐκ νηοῦ Μάρτυσι παρθέμεθα. 

Μάρτυρες, ἀλλ᾽ ὑπόδεχθε θύος μέγα, τὴν πολύμοχθον 
σάρκα χαὶ ὑμετέροις αἵμασιν ἑσπομένην, 

αἵμασιν δμετέροισιν, ἐπεὶ ψυχῶν ὀλετῆρος 
δηναιοῖσι πόνοις κάρτος ἔπαυσε μέγα. 

34. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Οὐ μόσχων θυσίην σχιοειδέα, οὐδὲ χιμάῤῥων, 
5“ δι ΄ δ᾽. Ὁ 2 Ὡς 

οὐδὲ πρωτοτόχων Νόνν᾽ ἀνέθηχε θεῷ 

ταῦτα νόμος προτέροισιν, ὅτ᾽ εἰχόνες" ἣ δ᾽ ἀρ’ ἑαυτὴν 
δῶχεν ὅλην βιότῳ, μάνθανε, χαὶ θανάτῳ, 

35. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Εὐχομένη βοόωσα “παρ᾽ ἀγνοτάτῃσι τραπέζαις 

Νόννα λύθη, φωνὴ δ᾽ ἐδέθη χαὶ χείλεα χαλὰ 
γηραλέης. Τί τὸ θαῦμα; θεὸς θέλεν ὑμνήτειραν 

: γλῶσσαν ἐπ᾽ «εὐφήμοισι λόγοις χληΐδα βαλέσθαι" 
ο΄ χαὶ νῦν οὐρανόθεν μέγ᾽ ἐπεύχεται ἡμερίοισιν. 

᾿ ἀμφοτέροις αμὸ παισὶ, μάλιστα δὲ θρέμματι θηλῆς" 

ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ]. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΘΒΕΘΟΒΙ ΤΗΕΟΙΟΟΙ. 819 

29. Ιῃ ΘΑπαοπ,. 

Ηργουϊο5, Ἐπηροαοίίπιθ., Ττορμοπὶθ, οϑαϊίο (α1}}15, 

οἵ ἔὰ, ΑΥἰβίςοι Ὑδηᾶ- Θ ρου ὈΙ θη 18 ΘῈ ΘΓ ΟΠ ατῃ ἰπἤάατη : 

Υ08 αυϊάθιη τηογία 168 οἵ πὸπ θθδίϊ δ δοξα τη - οδιιβὰ; 

ΔηΪΤ.Ο ὙΕΡῸ Τηδϑοι]ο ΝΟΠΠὰ υἱΐθ βϑουϊέ ἰΐον, οἱ 

ΟΠ γβίο- ρθη, ογιοἶβ. ἕαπηα]α, τη παϊ οοπίοιηξτεϊχ, 

᾿πϑι 1 οαἸοβίθμα σαγγαχῃ οὖ ουρίοθαΐ, 

ἴον (δ ἰχ ἴῃ ΘΟ βία οουρι8 σαφ-θχαΐ. 

0. [πὶ φαηθδμη. 

ΟὙΘΡΟΡΙ Τὴ ἱπο]γηΔη8 ᾿πχία {ΠΟΥ ΓῸΘ ΟΔΙΏΡΟΒ 

ΟΟΟΌΓΓΘΌΔΒ,, Πηᾶΐου τηθᾶ., ΡΘΡΘρυἷπἃ 6χ ἔθυγα υϑθηϊθπ θα8, 

ΤῊΔΠΠΒΠᾺΘ δχίθπάθη8 [π85 [1118 ΟαΥ 8, 

Οτθρου απ ἱπο]δπηδη8. ἘΒΌΠ]ΠΘθαΐ δυΐθηι βδηραΐβ τηδίτὶ 5 

ἀσοθυ8 ΒΌΡΟΓ {Π115, Ῥγορβθυ τ ὙΘ1Ὸ 81,067 ΔΙ ΌΒΏΠΟ ΤΠ ατηδὺ 

ΘύυδΓα οἵ δ οί Ἰῃβου ΡΠ ΟΠ θα 8, τηδίϑυ, Ποποσανὶ. [ἐπι 

51. [ἢ δαπάριῃ, 

ΑἸῖα αυϊάθπι οἰᾶγὰ ἀοιηθβίϊοὶβ ἸΔθοΥ θ 8, 

8118 δχ Ἰθρουῦῖθιβ δὸ οαϑεαΐο : 

8118 μἱοίδεϊβ. ορϑυῖθιιβ οἵ οαγπὶβ. οὐαί θαι5, 

ἸΔοΥΪτἶ8., ργθοῖθα5,, τη η]θῈ5 4: -ουγδηΐ- ΡΔΌΡΟΙΕΒ : 

ΝοΠΠᾶ Υ6ΓῸ ἴῃ απο 5 οοἸογαπᾶδ. Οὐοᾶβὶ τπιογίθιῃ 

ἰᾷ γόοσᾶγθ ἴᾷ8 ϑϑέ, ᾿πουΐαδ- οϑΐ ογδη8. 

52. Τῃ Θαμπαδπί. 

ΕἸΠ Τηθδθ ΤΠΔΙΏΠΊ86., 5ΔΟΓῸΠῚ σοττηθη., αὖ ΟσὈΡΙΥΪ, 

8060 ἰπ Υἱΐδιη, αὐθρουΐ, σα] βίθηι. 

Εἰθηΐπι πηὰ]ξδ 65- ῬΡΘΓΡΘΟΒΘῈ15 ΤΉ 681}} ΟΓΔΠ5 ρα 546 ᾿ 

βϑηθοξαυΐθοιῃ, χα οἵ ΟΒγ 5 ΠΡ 6 μα τηᾶρηα8. 

Αἴ, ὁ Οᾶγ6, Ῥᾶγθηΐθβ βθοίαγο : οἵ ἴθ οουτβ 

ΔΟΟρΙ θα ἰη-ΠΟΒΕΓΟΒ ΒΡΙΘπάοτ 65 ΠΠθΘπΐου. 

55. 1ῃ ΘΔ Π66Π). 

Απϊμηᾶ ἰδία δὰ οοϊυτῃ γθηϊξ Νοηη, 

ΘΟΓΡῈΙΒ Υ6ΓῸ 6χ δοοϊθβϑἰᾶ ἂρ ἀ- Μαυἔυγ658 ἀθρΟβ Πη118. 

Μαγίνγοβ, δ δχερι ἔθ μοβίδηι τπᾶσηδηι, ᾿Δ ΟΓ Οϑᾶχῃ 

ΟΑΥΠΘΠῚ 80 ὙΘϑΕΓΟΒ ΟΓΟΓΒ ἰΠΒΘΟΙ ΔΠῚ, 

ΟΥ̓ΌΟΓΟΒ γΘϑίτο8 : ἀυδηθοαχαϊθπ) ΔΗ ΓΌΤΩ ΡΟΥἸΓΟΥ 8 

αϊυξυτηῖβ ἸΔθουῖθυ5 Ροΐοπίϊατη ἔγοσὶζ τηδσπᾶτη. 

84. [π Θαηάδῃ). 
, 

Νόοι υἱζυ]ογιιμι 5δουι ποῖαι τη γαῖ ]6., πο 6 ΠΙΓΟΟΓΌΠΙ, 

ΠΘ(ᾺΘ ΡΥΪμηοσοηϊζογαμη Νοπηᾶ οθία! Π60.. 

ΠῚ4 {676 Ἰϑχ ρυϊουῖθιβ, φυδπὰο ἥσυχο οδέέποθαηπί, Βέρο 

ἀοάϊξ ἑοΐδῃῃ υἱΐα, ἀΐβοθ ἄοο, οἵ τηουίθ. [Υ61Ὸ 86-᾿ρϑᾶτη 

ὅ5. [π΄ ΘΔΠ46Π). 

ΟΥ̓ΔΗ5., ΟἸΔΙΏΔη5 [χΐδ ΌΤΙ 551 Πη85 ΤΩΘη585 

Νοππᾶ 80] υΐα-65ΐ, γόχααθ Ἰσαΐα οἵ δῦ γα Ῥυ ΟΠ Γὰ 

γοίυ!θ. Ουἱά τηΐγυτη ἢ Π6ι5 γοἹ ἱξ ΠγηηἰΒοηϑη 

ἴῃ Ἰἰπσαδηι ἔδιι5015 Ὑ θυ Ὀ]5. υθοΐθιη ἱπ|166 [6 : 

80 ἢὰπὸ ΟΟἸ [5 τηυ] τη οΓαΐ ρΓῸ- ΠΟΥ Δ θα. 



ὃ90 Ἵ 

36. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Εὐ χωλαῖς χαὶ πόντον ἐκοίμισε Νόννα θεουδὴς 

οἷς τεχέεσσι φίλοισι, καὶ ἐχ περάτων. συνάγειρεν 
ἀντολίης δύσιός τε, μέγα κλέος, οὐ δοχέοντας, 
μητρὸς ἔρως" γοῦσόν τε πιχρὴν ἀποέργαθεν ἀνδρός" 

λισσομένη, τὸ δὲ θαῦμα, λίπεν βίον ἔνδοθι νηοῦ. 

37. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Πολλάχις ἔχ με νόσων τε καὶ ἀργαλέων ὀρυμαγδῶν, 
σεισμῶν τε χρυερῶν, καὶ ἄγρια χυμαίνοντος 

οἴδματος ἐξεσάωσας,, ἐπεὶ θεὸν ἵλαον εἶχες" 
ἀλλὰ σάω χαὶ νῦν με. πάτερ, μεγάλῃσι λιτῆσι, 
χαὶ σὺ, τεχοῦσα, μάχαιρα ἐν εὐχωλῇσι θανοῦσα. 

38. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Νόνναν ἐπουρανίοισιν ἀγαλλομένην φαέεσσι, 
χαὶ ῥίζης ἱερῆς πτόρθον ἀειθαλέα, 

Γρηγορίου ἱερῆος ὁμόζυγα , καὶ πραπίδεόδσιν 
᾿εὐαγέων τεχέων μητέρα, τύμόος ἔχω. 

39. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Εὐχαί τε στοναχαί τε φίλαι καὶ νύχτες ἀύπνοι, 
χαὶ νηοῖο πέδον δάχρυσι δευόμενον, 

σοὶ, Νόννα ζαθέη,, τοίην βιότοιο τελευτὴν 
ὥπασαν, ἐν νηῷ ψῆφον ἑλεῖν θανάτου. 

40. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Μούνη σοὶ φωνὴ περιλείπετο, Νόννα φαεινὴ, 
πάνθ᾽ ἅμυδις ληνοῖς ἐνθεμκένη μεγάλοις, 

ἐχ χαθαρῆς χραδίης ἁγνὸν θύος" ἀλλ᾽ ἄρα χαὶ τὴν 
ὑστατίην νηῷ λεῖπες ἀειρομένη. 

41, Εἷς τὴν αὐτήν. 

Οὐδὲ θάνεν νηοῖο θυώδεος ἔχτοθι Νόννα, 
φωνὴν δὲ προτέρην ἥρπασε Χριστὸς ἄναξ 

«λισσομένης᾽ πόθεεν γὰρ ἐν εὖ ὑχωλῇσι τελέσσαι 

τόνδε βίον πάσης ἁγνότερον θυσίης. 

44. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Νόνν᾽ ἱερὴ, σὺ δὲ πάντα θεῷ βίον ἀντείνασα 
ὑστάτιον ψυχὴν δῶχας ἁγνὴν θυσίην" 

- : ὅ 3 ΄ Α , ,ἶ ω 

τῇδε γὰρ εὐχομένη ζωὴν λίπες" ἣ δὲ τράπεζα, 

υῆτερ ἐμὴ, τῷ σῷ δῶχε χλέος θανάτῳ. 

48. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ἰ[ῆσδε πατὴρ μὲν ἐμὸς λάτρις μέγας ἦε τραπέζης, 
μήτηρ δ᾽ εὐχομένη πὰρ ποσὶ λῆξε βίου, 

᾿ , , Ὁ Ἐπ ποτὰ δ λῳ τὸν ] βηγόριος Νόννα τε μεγαχλέες" εὔχομ᾽ ἄναχτι 
τοίαν ἐμοὶ ζωὴν χαὶ τέλος ἀντιάσαι. 

ἀᾳφ, Εἰς τὴν αὐτήν. 

« Πολλὰ, τράπεζα φίλη, Νόννης καὶ δάχρυ᾽ ἐδέξω" 
δέχνυσο καὶ ψυχὴν, τὴν πυμάτην θυσίην. » 

ἈΝΤΗΟΠΟΘΙῈ ΡΑΓΑΤΙΝΕ 

56. Τη οαπάθι. 

Ῥγροῖθιιβ οἵ τηᾶγο βορί νυ Νοηπὰ αἰνίηᾶ 

518 {118 οαγὶβ.; οἵ οχ Πηϊρθα8 δα πᾶν 

οὐ θης5 οοοἰἀοπεϊβααο (188 τηᾶσῃ) ΠΟῚ βρογδη 68. . 
τηδίγ 5 ἈΠΊΟΡ : ἹΠΟΓΒΌΤΩΤΘ στᾶΎθἢ ΔΥΘΡΕΪ ἃ- το. Ὁ 
ΟΥδη8, τπΐγαμῃ, ΓΘ χυϊξ υἱέαμη ἱπέγα δοοϊοϑίδιη,. 

57. ἴῃ φἀπάσαι. 

ΒΦΡΟ. ΘΧΖῸΘ ΤΟ Ὀἷ5 τὴ6 οἱ σγανήθα5 ἔα ἷ5, 
το θυ 5486 -ἰογγ αἰγῖβ,, οἵ βνὰ ζυτη!υδηῖὶ 

8810 βογυδϑί!, ᾳυΐὰ θαμι ργορ ἔστη ΠαΌΘ 8. 

Αἴ βοῦν δὲ πππο τὴ8, Ῥδίθυ, γδ] ας ργθοῖθιβ, ἢ 

δἔ τα, τιδΐθυ, Ὀοαίδ- {Πα Ὁ ἱπ-τηρα 8 ογα οὨ 8 65-τηογίαᾷ. 

58. 1π δαπάθπι.. 

Νομπηδπὶ οἰ Θβ θα 5 δχϑυϊδηΐοπι βριοπἀουῖθιβ, 

οἵ τδάϊοϊβ βδοῦθ ΒΌΓΟΌΠ") ΒΘΙΏΡΟΥ-Ὑἱγθηΐθι, 

᾿ ΟγοροΥ βδοθγάοεβ οομΐασοιι,, δὲ τηθηξθ 

Ρίογυτῃ Πἰθογογαπι τηδίγοι, ἔτη] 5 ἔδηθο. 

59. 1ἢ οαπέριπ. 

Ἢ ῬγροΟΒΩῈ6 ροπ ἀβααρ οατὶ οἵ ποοίαβ ᾿πβοτηΠ68, 

οἵ δοοϊθβις βοϊ αν ον πη τηδἀοίδοξα ν., 

{101, Νοηππὰ αἰνίηδ, ἴδίθι υἱέ ἤποιὴ 

ἀοαογαηΐ, ἴῃ Θοο βία οδου τὴ δοοῖρογ τπογ 8, 

λἀθ, ΤΏ ραπάθπι. 

5018 {ΠῚ γοὸχ δγαί- το! οἵα, Νϑηηδᾶ ργοἴδγᾶ, ! 

εὐποίδ 5: π}}} ἸΔΟΌ] 18. ̓πηρΟΏΘ 5 τη σηΐβ, 

δΧ Ῥαγὸ οὐγᾶθ ραγᾶμῃ ᾿οβίϊαιν. 56 ἃ δᾶπι Ζυοα.8 
Ροβίγοιηδιη ϑοοϊθϑίδο πιο θα8 Φαυτη-τρἔδ-68. 

1, Τῇ δαπάθδηι. 

ΝδΟ τηουξὰ- 6ϑί δοοϊθβίδι ᾿δχίγα {Ρσγδηΐθιη ΝΟ πᾶ, 

60 γ οθπ Ῥγΐτ5 γὰρ ΟΠ ΙβέιΒ. ἀμ Π115 

οΥδΠ 5 : σαρίοθαξ δηΐπη ᾿πΐοῦ ῬΡΘ 68 ΠΗΪγ6 

δις υἱΐδιη οπιηΐ ραγίογοιη Ὠοβέϊδ. 

. 42, ἴπ ΘαΠ6Π|, 

Νοηηᾶ βδογὰ,, ἴπ ἰοΐδπη Π60 υἱέδιη 4 88- Ῥ θη ἀΘΓ88, 
Ροβίγθιηο δηϊιηδιη ἀθα δέ, Ῥυγαπι Ποϑβέϊϑιη : 

Βῖο δηΐπη οὐδ ἢ8 υἱΐαμη Πα ϊβΕϊ : Τηθηϑᾶ Υ6ΓῸ, 

τηδίϑυ πιθᾶ,, ἔπι88 ἀρᾷ ἀθοιιθ πιο Π!. 

ἀδ, Τῇ ϑαπάδῃ. 

Ηυ75 Ραΐον φυϊάθι ΠΙΘΙ15. [ἈΠ 11} 15 Ἰῃ5Ί 618. ογαΐ Ἰηθηϑθ : 

τηδίρυ. Ὑ6 9 ΟΥ̓ΔΠΒ [υχία 6715 σνδά 5. ἀ6β1 υἵνογο, 

Οτορουῦίηβ ΝΟΠηΔάι6 ΘΘΙΘθ γγ ἢ}. ῬΓΘΟΟΥ ἀΟΙΉΪΠΙΣ 

[4115 τἱΐ υἱΐα δὸ ἢπηῖ8 υἱ- οοπίησδηΐ. 

ἀλη, Τὴ δαπάβδιη. 

« Μυϊΐα, πιθηβᾶἃ οανᾶ, Νοπηθ οἷ Ἰδοῦ τηᾶ8 δοοορίϑέϊ ; 

« Δ0Ερ6 οἱ δηϊμηδηη,, ὉΠ Εἰ γὴ Ὠοβίϊδιη ». 



᾿ 

ἐὲ 
. 

ΠΡ Ύ Ύ ὙΧΡ ΤΟ τι 

Ε: ἄδοιν ἔνθα μένειν χαὶ νέχυς ἐδούθξως 

Ἔνθα ποτ᾽ εὐχομένη Νόννη θεὸς εἶπεν ἄνωθεν" 

᾿ χειρῶν ἀμφοτέρων τῇ 

᾿ “Ῥίζης εὐσεθέος γενόμην καὶ σὰρξ ἱερῆος, 

Ἴ πάντ᾽ ̓ ἐχένωσα φέρουσα" τὸ δ᾽ ἔσχατον, ἔνθεν ἀέρϑην 

Γ πίστις 

ἔνθεν ἀναιμάχτοισιν δμοῦ θυέεσσιν ἀέρθη 

Οὐ νόσος, οὐδέ σε γῆρας δμοίϊον, οὔ σέ γ᾽ ἀνίη, 

: 

χαὶ ἐκ μελέων χέαρ ἔπτατο" ἕν δ᾽ ἄρα μοῦνον, 
ταῖν ἐπόθει, τεχέων τὸν ἔτι λειπόμενον. 

“ἀξ. Εἰς τὴν αὐτήν. 

χ ποτ᾽ εὐχομένης τόσσον νόος ἔπτατο πόρος: 
᾿μέσφ᾽ ὅτε καὶ ψυχὴ ἕσπετ᾽ ἀειρομένῳ" 
Ἷ δὲ νέχυς ἱερῇ παρέχειτο τραπέζῃ. 
πε ἐπερχομένοις θαῦμα τόδ᾽, εὐσεδέες. 

46. Ἑὶς τὴν αὐτήν. 

Τίς θάνεν ὡς θάνε Νόννα,, παρ᾽ εὐαγέεσσι τραπέζαις, 
τῶν ἱερῶν σανίδων χερσὶν ἐφαπτομένη: 
λύσεν εὐχομένης Νόννης τύπον; ὡς ἐπὶ δηρὸν 

47. Εἰς τὴν αὐτήν. 

« ΓἜρχεο: » ἣ δ᾽ ἐλύθη σώματος ἀσπασίως, 
μὲν κατέχουσα τράπεζαν, 

τῇ δ᾽ ἔτι λισσομένη" « Ἵλαθι, Χριστὲ ἄναξ. » 

48. Εἰς τὴν αὐτήν. 

καὶ μήτηρ' Χριστῷ σῶμα, βίον, δάχρυα, 

νηῷ γηραλέον Νόννα λιποῦσα δέμας. 

49. Εἰς τὴν αὐτήν. ' 

βνὼχ μετέθηκε χαὶ Ἠλίαν, ἐν δὲ γυναιξὶ 
᾿ ἐμὴν πρώτην" οἶδε τράπεζα τόδε, 

Ι μήτ 

εἰσέτι λισσομένη σώματι Νόννα φίλη. 

δ0. Εἰς τὴν αὐτήν. 

καίπερ γηραλέην, μῆτερ ἐμὴ, δάμασεν" 

ἀλλ᾽ ἄτρωτος, ἄχαμπτος ἁγνοῖς ὑπὸ ποσσὶ τραπέζης, 

εὐχομένη Χριστῷ, Νόνν᾽, ἀπέδωχας ὄπα. 

΄ 

51. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Δῶχε θεῷ θυσίην Ἁδραὰμ πάϊν, ὡς δὲ θύγατρα 

χλεινὸς Ἰεφθάε, ἀμφότεροι μεγάλην" 

ΘΟΑΡΌΤ ΨΠῚ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΘΠ ΕΘΟΒΙΠ ΤΗΕΈΟΠΘΘΙ. 

μἶτερ ἐμὴ, σὺ δ᾽ ἔδωκας ἁγνὸν βίον, ὑστάτιον δὲ 

ψυχὴν, εὐχωλῆς, Νόννα, φίλον σφάγιον. 

52. Εἷς τὴν αὐτήν. 

Σάῤῥα φίλη, πῶς τὸν σὸν Ἰσαὰχ λίπες, ἢ ποθέουσα 

τῶν ᾿Αδραὰμ, χόλπων ὡς τάχος ἀντιάσαι, 

“Νόννα, Γ ρηγορίοιο θεόφρονος; ἢ μέγα θαῦμα 

μηδὲ θανεῖν νηῶν ἔχτοθι χαὶ θυέων. 

52". [Εἰς τὴν αὐτήν. 1 

Μάρτυρες, ἵλήκοιτε" βόγοις γε μὲν οὔτι χερείων 

Νόννα φίλη, χρυπτῷ χἀμφαδίῳ πολέμῳ. 
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Ῥἰχίξ, δὲ οχ πιδπηθτίβ θοῦ δυοϊανίί. ὕπᾶπι γθῦὸ βοΙ απὰ- Γοπὶ 
ΠΙΐατη ἀοβιἀογαραΐ, 6 ΠΠθογὶβ δάμαο ΒΡ γβ ἔθη. 

δ. 1ῃ ϑαπάβδιῃ. 

Ηΐο Δ Φαδηᾶο Ῥγθοδηΐ8 ἰδηξατη τηθη5 ϑυοϊαυϊί ΝΟΠΠΦΟ, 

ἄοπρο οἵ δηΐμηᾶ βθουΐα- 68: γαρίδπι:; 

ΡΥΘοδη 5 δυΐθῃ) δυο 580 γ Δα]Δοο δῇ ΤηΘη820. 

ΒΟΥ θΙ6 Ῥοβίογϊ 8. τηϊγδοα πὶ ΠΟΟΟΘ, ΡΪ]. 

λ2ἀθ. Τὴ ϑπάρμ. 

Ουϊϑ5 Θϑί-τηογέαιϑ αἵ οϑί-τηοσέαα Νοηηδ, ΡΓΟΡΟ Ῥα  ββἰμηδϑ 

58 0Γ85 [Δ θ0}85 ΓΔ 115 ΔΉ σΘη8 ἢ [π|θη888, 

Οὐδ 501 ν]ξ ογδης5 Νοπηα ἤριγατη ἢ Π8 ΠῚ αἴπ 

γοϊοθαΐ Πἴο Γουηδηθγα οἰϊατα οδάδυοῦ ῬἰυΓη. 

47. Τῇ βᾶαπάδπι. 

Ηἰς ἰϊφιδπᾶο ρυθοδηΐ! ΝΟηη86 Πθὰ8 αἰχὶξ οχ ἃἸῖο : 

« εηΐ ». ΠΙᾺ γοιὸ βοϊυΐα- 6ϑῇ ΘΟΡΟΓΘ ΠΙθΘπΐθγ, 

ΔΉ θ 15 Τηδηΐθ5, Πδο αυϊάομη ἔθ 68 ΤηΘη ΒΔΓ, 

{Πὰ γογο δάϊιις ογδηῃ8 : « ῬΙΟΡ Εἰ 5-5815, ΟΠ βίο ἀογηΐηθ ». 

48. Τῇ φαπᾶδπι. 

Βδάϊοθ οχ μία οτία- ϑπη οἵ {πὸ οᾶγῸ βδοογ οἵ 

οἵ τηδίου : Ομγϑίο σουρα8, υἱΐδτα, Ἰδοῦ  Πη88, 

οχτηηΐα οἰ απαϊ ργομηρία ; οἵ βοβίγοπιο, εἷπο 0] αἴ - Βα τη. 

Θοοϊοϑίο νοΐυϊαπι Νοηπᾶ ᾿ἰΠ4ΈΘη8 ΟΟΓΡΌΒ. 

49, [π δαπάρπι. 

ΕΠά65 Ἐποοίνασα ἐγαηβία!ξ οἵ ΕἸΊΙάτὴ., ἱπέθι τη] 665 δυΐθπι 

τηδίγϑτι τ θδτὴ ΡεΪπηᾶπι. ΝΟΥΪ ΤηΘη88 ΠΟΟ, 

“απο ἱπογαθηξ5. ὑπᾶ- απ ΠΟΞΕ15 5 01ΐδ- 65ὲ 

δάπαυς οὐδπ8 οοῦΡρογο, Νοηπᾶ αἰ θοἴδ. 

50. 1ῃ Θαπά 61). 

Νοπ ΠΟΥ θ5., ΠΟΑῈ6 ἔθ βθπθοΐα8 ΘΟΙΠΠΊΠΠ6 ΠΊΔ] ΠΤ, ΠΟΙ} ἴθ 

ἀαδτηαν δ ἀππιτη, πιδίου τηθᾶ, ἀοτηαέ ; [ΠΟ ΤΟΥ, 

5β6ἃ ποη-Ὑυἱπογδΐα, ποη- ουτγαΐα ρῈΓ15 580} στα 118 ΤηΘη529, 

οὔδη5 ΟΠ νβίο, Νοπηδ, το  ἀἰβ(] γοοθιη. 

51. [η θᾶπάδπ,. 

Ῥοᾶϊε Ῥθὸ μοβίϊαπι ΑθγΒᾶπηιϑ ΠΠΙαπη; βίοααθ {ἴδ 

οἷαγιβ Τορμΐμδ, αἴογαιθ ἡ οδίἑαν ΤλδΡηΔ ΠῚ; 

πηδίον πηθᾶ, ἔπι ὙΘΓῸ ἀοά 51] οϑίδπη νἱΐαιη, ροϑβίνθιηοαιθ 

Δηϊηδπι, ΟΥ̓αἰΟηἶ5, ΝΟΙηδ,, 'Ῥγορυΐδπη ἢοϑί 8. 

] 562. Τῇ δαπάθσπι. 

ϑᾶτα οᾶτᾶ, Τυοτποᾶο ἔπαπι 1βδᾶοῦτη Πα υΐϑ.1, ἃ. ΟΊ ΘΠ 5 

ΑΡγδῃδιηΐ β'πατη ΟΟΥΤΙ5 5ΟΓΕΪΓΙ, [που 

Νοππᾶ, ΟΥΟσΟΥΙΪ ὑ 4 Ὸ 7 αἰ γ᾽ πᾶ- 88 6 η 18 ἢ Ρτοίδοΐϊο τησηθτῃ 

π τηοτΐ φυΐάοπι (ομηρ απ οχίγα οἵ 580 Ποἷᾶ, 

525, Τὴ δδπάβθῃ. 

Μαγένγθα, ῬγΟ ΙΕ οϑίοίθ. ΤΠ θουῖθιι8 «υΐϊάσῃι Ποη ἱμ ΘΓ ΟΣ 

Νοπηϑ οὔτ, ἰπ ΘΟΟυ]ο δ ἀρθυΐο θ6]]0. 
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Τοὔνεχα καὶ τοίης κύρσεν βιότοιο τελευτῆς, 

εὐχῆς καὶ ζωῆς ἕν τέλος εὑραμένη. 

58. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ἡ Τριὰς ἣν ποθέεσχες, ὁμὸν σέλας, ἕν τε σέδασμα, 

ἐκ νηοῦ μεγάλου σε πρὸς οὐρανὸν ἥρπασε, Νόννα, 
εὐχομένην" ζωῆς δὲ τέλος καθαρώτερον εὗρες. 

Οὔποτε χείλεα μίξας ἀνάγνοις χείλεσιν ἁγνὰ, 
οὐδ᾽ ἀθέῳ παλάμη καθαρὰν χέρα μέχρις ἐδωδῆς, 

μῆτερ ἐμή" μισθὸς δὲ λιπεῖν βίον ἐν θυέεσσιν. 

δά. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ἄγγελος αἰγλήεις σὲ φαάντατος ἥρπασε, Νόννα, 
ἔνθα ποτ᾽ εὐχομένην, χαθαρὴν μελέεσσι νόῳ τε᾿ 
χαὶ τὸ μὲν ἥρπασε σεῖο, τὸ δ᾽ ἐνθάδε χάλλιπε νηῷ. 

55. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Νηὺὸς ὅδ᾽ (οὐ γὰρ ὅλην Νόνναν θέμις ἦεν ἐρύξαι), 
ψυχῆς οἰχομένης, μοῦνον ἐπέσχε δέμας, 

ὡς πάλιν ἐρχομένη καθαρώτερον ἔνθεν ἀερθῇ, 

σώματι τῷ μογερῷ δόξαν ἐφεσσομένη. 

86. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ἄλλοις μὲν Νόννης τις ἁγνῶν ἐσθλοῖσιν ἐρίζοι, 

εὐχωλῆς δὲ μέτροισιν ἐριζέμεν οὐ θέμις ἐστίν’ 
τέχμαρ καὶ βιότοιο τέλος λιτῇσι λυθέντος. 

57. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ὦ στοναχῶν δαχρύων τε χαὶ ἐννυχίων μελεδώνων' 
ὦ Νόννης ζαθέης τετρυμένα γυῖα πόνοισι! 

Ποῦ ποτ᾽ ἔην. νηὸς μόχθων λύσε γῆρας ἄχαμπτον. 

58. Εἰς τὴν αὐτήν. 

[νηῷ. 
α. Νόννη Φιλτατίου. β. Καὶ ποῦ θάνε: α. Τῷδ᾽ ἐνὶ 

β. Καὶ πῶς; α. Εὐχομένη. β. Πηνίχα; α. Γηραλέη. 
β. Ὦ καλοῦ βιότόιο καὶ εὐαγέος θανάτοιο ! 

59. Εἰς τὴν αὐτήν. 

ἢ - 
Ἅρματι μὲν πυρόεντι πρὸς οὐρανὸν ᾿Ηλίας ἦλθεν" 

Νόνναν δ᾽ εὐχομένην πνεῦμ᾽ ὑπέδεχτο μέγα. 

600. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ἐνθάδε Νόννα φίλη χοιμήσατο τὸν βαθὺν ὕπνον, 
ἵλαος ἑσπομένη ᾧ πόσι Γρηγορίῳ. 

61. [Εἰς τὴν αὐτήν. ] 

Τάρδος δμοῦ καὶ χάρμα! πρὸς οὐρανὸν ἔνθεν ἀέρθη 
εὐχῆς ἐκ μεσάτης Νόννα λιποῦσα βίον. 

62. [Εἰς τὴν αὐτήν.] 

Εὐχῆς χαὶ βιότου Νόννη τέλος" ἣ δὲ τράπεζα 

μάρτυς ἀφ᾽ ἧς ἤρθη ἄπνοος ἐξαπίνης. 

ἈΝΤΗΟΘΙΟΘΙΖἙ ΡΑΙΑΤΙΝᾺΕ 

Οὐυδτο δ ἔαϊοπι οὈἐϊη υἱέ ἤπϑιῃ., 

οΓαΙοἢἶ5 οἱ υἱΐο ὑπὰπὶ ἐουτηϊηατα ηδοίᾶ. 

ὅσ, [ῃ Θαπάθῃ, Ψ 

Τυϊηϊί85., ἀυδηη ΟΡ 6 θα8., ἀΠΌΤη ἸΌΤΊΘ ἢ ὉΠΔΩ͂Θ τηδ᾽ οβίδ8, 

ΘΧ δοοϊοβία τηᾶσπᾶ [6 δὰ φασι γαραϊξ, Νοηπδ, 

ογδηΐθηι ; υἱέος πηι Ῥατίοτοπι ἡδοίδ-[υἰϑὲ!.Ὁ Ὁ 
ΝαΠααδπι Ἰαῦγὰ ταἰβοιϊβίϊ ἱπη ρον 5 ἸΔ Ὀγῖβ8 ΡΌΓα, 

ΠΟΩῸ6 ἱπηρῖδρ ΤΠ ΠΕΪ ῬΌΓΔΠῚ τη ΠῸ ΠῚ ἀϑάπ6 δὰ οἴθητη, 

Τηδέθι πηθᾶ : ΠΊΘΓΟΘΒ. Ὑ6ΓῸ ΠΙαυΐ586 νἱΐδηι ἰη βδογὰ. 

δι. Τῇ δαπάδῃ. 

ΑΠΡΘΙ 5 γδάϊδη8 ἰ6 [Ὁ] 1 ἀἰββ᾽ ΠλῸ5 τὰρυί . Νοηπᾶ, 

ΒΟ ΔΙ Φαδηο ὁγαπέθμι, βυγᾶπι τη ΠῚ Ὁ 8 τηθηΐθαα ; ἰ 5ἰῶ. 

οἵ πος αυϊάδιηι γαραΐξ ἑαΐ, ἡ γογὸ μῖς ἀθγο! χυΐξ δοο}6- 

δδ. 10 φαπάδπι. 

ἘσοΙοβῖα προ (ποη δηΐπὶ ἐοΐδπι ΝΟπηᾶμ ἴὰ5 Θγαΐ γο Π6 6), 

δηϊπιὰ ορτοβϑᾶ, 80} πη τοί ΠΟΡΡῸΒ ; 

ὈΓ ΤΌΓΒΙΙΒ ὙΘηΐΘἢΒ5 ΡΌΓα 5. ἢΐηο Θχβυσσαΐ, 

ΟΟΥΡΟΥΪ ΦΓΌΤΏΠΟΒΟ σἠογίατη ἱπαυΐαγᾶ. 

ὅδ. Τῇ. δαηάθδιῃ. 

ΑἸ15 χυϊάομῃ Νοπη ΔΙ 45 βαποίου απ ΟΠΐ5 απηαϊθίαγ; 

ΟΥ̓Δ ΙΟΙἾ5. ὙΘΙῸ ΠΊΘΗΒΌΓΕΘ ΦΘΪ]ΔΥ ΠΟῊ [ἃ5 6ϑὲ : 

ἀοουμπεδηΐαμη 65: οἵ υἱΐδ ἢΠηβ ἰηίο  - ΡΥ 65 βο] αἴ. 

57. Τῇ δαπάθιῃ, 

Ο φοημέιβ, Ἰδοῦ πηᾶϑαθ δὲ ποοίαγπὰϑ 80]}1Οἱ 1 Π68 ! 
ὁ Νοημηδ αἰνίπϑ αἴξ ἃ ταθιηθγα ἸΔθουῖθα8: [ἰπουγνδι. 

ὕὶ αἰϊψαδπᾶο δγαΐ, βοοθβία ἑυατηηΐβ 5 υἱέ βοπθοΐδμι ποη-- 

58, Ιῃ δαπάθῃ). 

α. Νοπηὰ ΡΒ ΔΕ]. ὃ. ἘΞ αὶ οϑἔ-πιουέαα 9 α. δα ἴῃ δοοϊοβία. 

ὃ. Ἐξ φυοιηοᾶο 9 α. Οτᾶηβ. ὃ. Οὐυδηᾶο ἢ α. Απα5, 

ὃ. Ο γυμνά υἱέδπι οἱ μίδμι τπουΐθιι ! 

ὅ9, Τῇ δαηάριῃ, 

Ουστὰ αυϊάσῃι ἴρηθο δᾶ οαϊυτη ΕἸΪὰ5 γοηϊέ 

ΝΟΠΗΔΠῚ ΥΘΙῸ ΟΥΔΗΐΘΙῚ ΘΙ 18 5 βοθρῖξ ΠηᾶσΠι8. 

60. [πΠ δαπάδπ). 

Ηῖο Νοπηᾶ οδγὰ ἀουτἶν" ΡΓΟ Πα πΠ ΒΟΓΏΠΙΙΠ,, 

Ἰὰθ θη 5 ϑθουΐα ϑιππ οοη σοι ΟΥΘσου τα η. 

θ1. 10 δαπάθπι. 

ΤΊΠΊΟΙ 51 π|0] οἵ ραυαϊυμη ! δα σα] απ Εἰπο 50} ]δΐ - δὲ 
οὐδίΐομθ δχ τηράϊὰ Νοηπᾶ ᾿ΪΠ4 165 Υἱΐατη. 

602. Τὴ ϑαπέοπ. 

Ὀνδ Ἰοηἶβ 80 υἱέ Νοπηὼ ἤηΐ5 ἑάδηι γιι:. ἨξΟ τηθη52 
(οϑι15., οχ 4πἃ βιιθ]αἴα- 65ὲ Θχδηΐτηῖ8 τορθηΐθ. 



: 63. Εἰς τὴν αὐτήν. 

θά. [Εἰς τὴν αὐτήν. ] 

τε θνητοὺς, θνητῶν γένος" εἶ δέ τις οὕτως 
ς Νόνν' εὐχομένη κάτθανεν, οὐ δαχρύω. 

ἣ 65. Εἰς ἐν αὐτήν. 

- ζόμενος ἁγνὸν βίον, ἅζεο μᾶλλον 
αἱ τέλος" ἐν νηῷ χκάτθανεν εὐχομένη. 

66. [Εἰς τὴν αὐτὴν. ] 

᾿ Υὖν δ᾽ ἄρ᾽ ἐν εὐσεδέων λίσσεται ἱσταμένη. 

Τρ, 67. Εἰς τὴν αὐτήν. 

᾿Στήλη σοὶ θανάτου μελιηδέος ἥδε τράπεζα, 
Νόννα,, παρ᾽ ἧ λύθης εὐχομένη πύματα. 

Μιχρὸν ἔτι ψυχῆς ἦν τὸ πνέον" ἀλλ᾽ ἄρα χαὶ τὸ 
Νόνν᾽ ἀπέδωχε θεῷ ἔνθα ποτ᾽ εὐχομένη. 

68. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Πέμψατε ἐχ νηοῦ θεοειδέα Νόνναν ἅπαντες, 
πρέσδειραν μεγάλην πέμψατ᾽ ἀειρομένην. 

69. [Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ἔχ με θεὸς χαθαροῖο πρὸς οὐρανὸν ἥρπασε νηοῦ 
᾿ Νόνναν, ἐπειγομένην οὐρανίοις πελάσαι. 

ὩΣ 

70. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Νόνν᾽ ἀπανισταμένη νηοῦ μεγάλου τόδ᾽ ἔειπε" 
« Τῶν πολλῶν χαμάτων μείζονα μισθὸν ἔχω ». 

71. [Εἰς τὴν αὐτήν.] 

Νόννα φίλης εὐχῆς ἱερήϊον ἐνθάδε χεῖται" 
Νόννα ποτ᾽ εὐχομένη τῇδ᾽ ἐλύθη βιότου. 

72. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ἔνθα ποτ᾽ εὐχομένης ψυχὴ δέμας ἔλλιπε Νόννης: 
ἔνθεν ἀνηέρθη Νόννα λιποῦσα δέμας. 

73. Εἰς τὴν αὐτήν, 

Ἔχ νηοῦ μεγάλοιο θύος μέγα Νόνν᾽ ἀπανέστη" 
νηῷ Νόνν᾽ ἐλύθη" χαίρετε, εὐσεδέες. 

74. [Εἰς τὴν αὐτήν.] 

δε τράπεζα θεῷ θεοειδέα Νόνναν ἔπεμψεν. 

758. Εὐχὴ παρὰ τῶν γονέων εἰς τὸν μέγαν Γρηγόριον. 

Εἴη σοὶ βίος ἐσθλὸς ἐπ᾽ εὐλογίησιν ἁπάσαις 
δσσάτιαι τοχέων υἱέσι γηροχόμοις" 

χαὶ χούφης βιότοιο τυχεῖν ὁσίης τε τελευτῆς, 
οἵην ἡμετέρῳ γήραϊ δῶχεν ἄναξ, 

Ἔνθα ποτ’ εὐχομένη πρηνὴς θάνε Νόννα φαεινή" 

ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ἙΒΕΘΟΗΙ ΤΗΕΟΙΟΘΙ. 829. 

; 65. Ιῃ δαηάεπι. 

ΝΟΠΠΦ ΞΘΡΌΪΟΓΠῚ Θὰ πη οαϑέο . 4πῷ ρογΐδβ 
δἰ! οαὐἸοβίθβ, ἀπίθαυδηι υἱΐα βοϊγδγοέῃν. 

θΆ. Ιῃ βᾶπάριῃ, 

ΕἸοΐθ τηογί8]68, τηουίδ! πτη ΘΘΠῸΒ. 5᾽ γὙ6γῸ Δ] [{π]8 5ἷ6 
αὖ ΝΟΠΠδἃ ΟΥ̓Δη5 ΠΟΤ ππ15- 51, ΠΟ ἢθο. 

θὅ, Τὴ δαηᾶρῃ. 

ΝΝΟΠΠ 88 ὙΘΠΘΓΔῊβ ῬΡΌΓΔΠ Υἱΐδη), ὙΘΠΘΓΆΓΟ τηδρὶβ 
οἵ ποι : ἴῃ δοοϊϑϑία τηογἔπδ-θϑξ ΟγΔη8. 

66. Ιπ οᾶπάδθῃ, .ὅ 

Ηΐο δἰ ἰψαδπαο ογἂἢ5 ῬΓΟπδ Οὔ ΝΟΠπᾶ οἶαγὰ: 
ὨΌΠΟ δυΐθιη ἴῃ ῬΙΟΓΕ ΠῚ ΓΘρίοπο ογδΐ βίδηβ. 

67, Τῃ φαηᾶθῃ. 

ΟἿΡΡαΒ ΓὈἱ ππουεῖϊβ ἀυ]οἶβ ὁεέ Πέβοο6 τηθπβᾶ, 
Νοπηδ, ἰαχία σαδπι 501 8 65- ΟΥ̓ΔΠ5 Ὁ] ΕἸ Πα τη. 

Τοπυΐβ δᾶμος δηΐπηςθ ογδΐ βρ γα δὲ δἵ ἢπης 
Νοπηᾶ γοααϊαϊξ 60 Βἴο δ φυδηᾶο ογδηβ. 

68. 1 δαηάδῃ. 

Θοάποϊξο ὁχ δοοϊθϑῖα αἰνίμδτη ΝΟ ΠΆΓα εὐποῖϊ : 

8} 0 ΠῚ ῬΓΘΘΟΙάγάτη ἀρατιοὶΐα 50] αἴδιη, 

69. Ιῃ δδηάδιῃ. 

Ἐχ ΡυΓὰ πη6 608 δα οοἸυτη γδρυϊξ δου θϑία 

ΝΟΠΠΔΠῚ, ρΓΟΡοΓδηΐθμῃ ΘΟ ΘΕ! θῈ18 ΡΓΟΡΙΠΖΌΔΥΘ. 

70. [Ιῃ βᾶπᾶθπι. 

ΝΟΠΠδ ΘΧΘΌΓΘΘΠΒ δχ-Θοοϊοβἰα τηᾶσηᾶ ΒοΟ αἰχ[ξ : 

« Μυϊογαπη ἸΔΡΟΥΊΙτὰ ΔΙ] ΟΓ ιὴ τηθγοθάθση μΔ 060. » 

᾿ 71. Τὴ δαπάσπηι. 

Νοηπδ 81:0 ογδίϊοηῖβ Βοβίϊα Βΐο Ἰδσδί: 

Νοππᾶ 8] 118 Π0 ΟΥΔΠ5 Ὠΐο(6 80] {8 -68{ υἱία. 

72. ἴθ δαπάδμῃ. 

Ηΐς δι φυδπάο ογδηΐ15 δηϊπιὰ ΟΟΓΡῸΒ ΓΘΙααΪϊξ ΝΟΠΠΦ :; 

Βῖπο ϑυγϑατη ταρίδ- δὶ ΝΟΠΠδ ΤΟΙ ΘΠ ΘΟΓΡΙ8. 

75. 1ῃ βαηάοη). 

Ἐχ δϑοϊοβϑῖα τηᾶσπᾶ ποϑίϊα τηᾶσηᾶ ΝΟηΠδἃ 5Ό,ΓΟΧΙΐ: 

ἴῃ δοοϊοϑῖα Νοππᾶ τοϑοϊαΐα- οϑί. σδαάβδίθ, μἱϊ. 

7λ.. 1ῃ βαπάδιῃ. 

Ηδος τηθηβ8ᾶ ἀ60 αἰγίπδιη ΝΟΠΠΔΠῚ 5ΌΓΒΌΙΩ-Τηϊϑιζ, 

75. νοΐαπι ραΓοηί απ ῬΓῸ ᾿πᾶση0 ΘΓΘΡΟΓΙΟ. 

Οομήϊηρσαί [0] υἱέα [δ] χ οὐτὰ θδποαϊοξ οἰ θ8 σαηοίί5 

χα Ραγθμέιιηι διυηέ ἰμ- ΠΠ108 βαπθοΐϑμη- ΘΙΓΑ ΠΕΡ 8, 

80 ἴδοῖθηι υἱξο πδηοίβοὶ βαποίαμηιθ ἤπ6 πὶ, 

φυδίοπι μοϑβέγο βοπμθοΐας ἀθα!ξ ἀοτηΐπυβ, 



10. 

ΡΎΝν ΣΎ ΓΨ ΡΟ" 

δ. ΑΝΤΗΟΙΘΟΙΑ ῬΑΙΑΤΙΝᾺ ' 

ἠϊθέων λογίων τὸ μέγα κράτος, ἠδ᾽ ἱερήων, 
καὶ πολιῆς σχίπων, Γρηγόρι᾽, ἡμετέρης. 

76. Παρὰ τῶν γονέων. 

Ἀσπάσιοι χθόνα τήνδε φίλαις ὑπὸ χείρεσι παιδὸς 
ἑσσάμεθ᾽ εὐσεόέος Γρηγορίου τοχέες" 

ὃς καὶ γῆρας ἔθηκεν ἑοῖς μόχθοισιν ἐλαφρὸν 
ἡμέτερον, καὶ νῦν ἀμφιέπει θυσίαις. 

Ἄμπνεε γηροχόμων χαμάτων, μέγα φέρτατε παίδων 
Γρηγόρι᾽, εὐαγέας Μάρτυσι παρθέμενος 

σοὺς τοχέας" μισθὸς δὲ μέγαν πατέρ᾽ ἵλαον εἶναι, 
πνευματιχῶν τε τυχεῖν εὐσεδέων τεχέων. 

77. Ἑὶϊς τὸν πάντων αὐτῶν τάφον. 

Λᾷᾶας ὁ μὲν γενέτην τε χαὶ υἱέα χυδήεντας 

χεύθω Γρηγορίους, εἷς λίθος ἶσα φάη, 
ἀμφοτέρους ἱερῆας" ὃ δ᾽ εὐπατέρειαν ἐδέγμην 

Νόνναν σὺν μεγάλῳ υἱέϊ Καισαρίῳ. 
Τὼς ἐδάσαντο τάφους τε χαὶ υἱέας" ἥ δὲ πορείη, 

πάντες ἄνω" ζωῆς εἷς πόθος οὐρανίης. 

78. Τίς πρῶτος χαὶ τίς μετέπειτα ἀπῆρε. 

ΤΙρῶτος Καισάριος ξυνὸν ἄχος" αὐτὰρ ἔπειτα 

Γοργόνιον, μετέπειτα πατὴρ φίλος" οὗ μετὰ δηρὸν 
μήτηρ. Ὦ λυπρὴ παλάμη καὶ γράμματα λυπρὰ 
Γρηγορίου" γράψω καὶ ἐμὸν μόρον ὑστατίου περ. 

79. Εἰς ἑαυτόν. 

Πρῶτα μὲν εὐξαμένῃ με θεὸς πόρε μητρὶ φαεινῇ " 
δεύτερον, ἐχ μητρὸς δῶρον ἔδεχτο φίλον: 

τὸ τρίτον αὖ, θνήσκοντά μ᾽ ἁγνὴ ἐσάωσε τράπεζα᾽ 
τέτρατον, ἀμφήχη μῦθον ἔδωχε Λόγος" 

πέμπτον, Παρθενίη με φίλοις προσπτύξατ᾽ ὀνείροις" 
ἕχτον, Βασιλίῳ σύμπνοα ἦρα φέρον" 

ἕδδομον, ἐκ βυθίων με φερέσόιος ἥρπασε χόλπων" 
ὄγδοον αὖ δσίοις ἐξεχάθηρα χέρας" 

εἴνατον ὁπλοτέρῃ Τριάδ᾽ ἤγαγον, ὦ ἄνα, Ρώμῃ: 
βέδλημαι δέκατον λάεσιν ἠδὲ φίλοις. 

80. Ἑἰἷς ἑαυτόν. 

Ἑλλὰς ἐμὴ, νεότης τε φίλη, χαὶ ὅσσα πεπάσμην, 
χαὶ δέμας, ὡς Χριστῷ εἴξατε προφρονέως. 

Εἰ δ᾽ ἱερῆα φίλον με θεῷ θέτο μητέρος εὐχὴ 
καὶ πατρὸς παλάμη, τίς φθόνος ; Ἀλλὰ, μάχαρ, 

σοῖς με, Χριστὲ, χοροῖσι δέχου, χαὶ χῦδος ὀὁπάζοις 
υἱέϊ Γρηγορίου σῷ λάτρι Γρηγορίῳ. 

81. Ἐπὶ τῷ ἰδίῳ τάφῳ. 

Πρηγορίου ΝΝόννης τε φίλον τέχος ἐνθάδε χεῖται 
τῆς ἱερῆς Τριάδος Γρηγόριος θεράπων, 

καὶ σοφίη σοφίης δεδραγμένος, ἠΐθεός τε 
οἷον πλοῦτον ἔχων ἐλπίδ᾽ ἐπουρανίην. 

82. Εἰς ἑαυτόν. 

Τυτθὸν ἔτι ζώεσχες ἐπὶ χθονὶ, πάντα δὲ Χριστῷ 

Ταγθπιιπὶ ἀοΟ[ΟΥΙΠΉ 16 - ὙΙ ΓΟΓῸ ΠΣ Τηδρηστη ργδί απ 86 
οἵ ὁδη ἶοἱ θαου]απα, Ογοροτὶ, ποδίσ. [58οογἀοίμμι, 

70. Ἐχ ρμϑύβοπᾶ ρᾶγθηίαμ, 

᾿ΤΡΘηΐο5 [6] αγθ τὰ ΠᾶΠΟ ΘΔΓᾺΒ ΡΘΥ πδηι5 ΠΙΙ 
ἰπαα ϊ- 8 πλι5 Ρἱΐ ΟΥΘρου ραγθηΐοθ 

ααϊ οἱ βοηθοίιξθη (δοἰξ 818 ἸΔθοσ 5. ἸΘυθιὰ 
ποβίγδῃ, οἵ πη ἐπδίυν βου πο ΐβ. 

ἈΘΒρίγᾶ ἃ ἐπὲ5 ἴῃ -βθηθοία-οασὰ ποσίν ἸΔθογθα8, ργῶ- 
Οτορβουΐ, μἷο8 ΜΡ ΤΙ θ}8 ΔΡΡΟΠΘΗΒ [βέδη ἰβδίπηθ ἢ Οσατη. 

ἔμο8. Ῥᾶγθπέθβ. ΜΘΓΟΘΒ5 Δαΐθι, τηδρηι πὶ ρδΐγομηι Ῥσορ ἔα τα 
ΒΡ᾿ ΓΙ ΔΙΟβααθ ἐθ πδποίβοϊ μὶοβ ΠΠΡΘΓΟΒ. ἴ6586, 

71. Τὴ πη ἑππὶ ἰρΒΌΓΕΠῚ ΒΘΡΌΪΟΓΕΠΙ, 

1 ΡΪ8. ΔΙ[6 ρδίγθιηαθ δὲ Πα πὶ β]ουΐο808 : 

ΟὐΟΌΪΟ ΟΥ̓ΘΡΌΤΙΟΒ, Δ Ρ 8 ἀΠῸ8 ρᾶτία Ἰαμηϊηὰ, 

᾿ ΔΙΉΒΡΟΒ 5δοογαοίθϑ ; ΔΙῚ σΟΠΘΓΌβ Τὴ γϑοθρὶ 

ΝΟΠΠΔΠῚ ΟῸΠῚ τηᾶρσηο ἢ] ο Οωβασίο. 

510 Β0ΠΕ- ΑΓΕ ΒΘΡΌΪΟΓ 6 δ ΠΠΪῸΒ : ἴ6 . γθτο, 

Οὐποϊ ΒΌΓΒΌΠΩ : Υἱδῶῦ ἈΠῸ ΔΠΊΟΥ ΘΟ 6 Ε18, 

78, Ουἱβ ρα πηῈ8 εἴ 4υ}8 ἀοίποορϑ Υἱΐα τη συν, 

ῬΓΙΓΉΠ5 Ο, 5 05, ΘΟΙ 1 Ϊ58 ̓ ποΐα5᾽; θυ ἀοίπᾶθ 

ἀογροηΐτμι ; Ροβέθα ρδίθν αἰ]δοίιβ ; πο αΐα ροβὲ 

τηδίδν, Ὁ {γιβίομι ἀθχίγαμ οἵ βογὶρία {γέ : 

ατθρουῖὶ ! ΒΟΥ θδνὴ δὲ πηθὰπὶ ἕαία πη αἰ Ενηΐ ἰδπθη. 

79, Τῇ 86 ἰρβιπι), 

Ῥγΐπιο φυϊάθηῃη ργϑοδηΐὶ πὶ Πθιι5 ἀραϊξ τηδένὶ οἰαγώ : 

Βθουπᾶο, ἃ πιδίγα ἀοπυπι Δοοορὶ  σταίαμη ; 

ΤΟΓΕΪΟ ΤΌΓΒΙΙΒ, ΤΩ ΟΥ ΘΠ Θ᾽ Τὴ ΡΌΓἃ ΒΘΟΓΥΔΥΪΕ ΓΘ η8ᾶ : 

ἀυδτίο, υἱτ 4 6-Δουξ πὶ ΒΟΥ ΘΠ 6 πὶ ἀραϊξ ὙΘγθατη : 

᾿ ᾳηϊηΐο, Ὑἱγριπἰ[δ5. Τὴγ6 δι οἶ8. ΔΉ ΡΙΟχᾶ- δέ ΒΟ η 185 : 

βοχίο, Βαβι] Θοηβρ  γδηΐθ- δηΐτηο συδ ἢ οατὶ βέυαϊ ; 

βθρεμηο, 6χ Ῥγο πη 15 Τὴ 6 Ῥδΐοῦ γαραΐξ ΔΌΥ 8515; 

οοΐδγο, 586 {15- ΡΟ θ 05 ΡΟΣ ἢ οαΥΐ ΤΊ Δ ΠῚ ; 

ΠΟΠΟ, ἰηϊοτγὶ Τυϊηϊ αἴθ, ο ἀοιηΐπθ, δάδυχὶ Βοχηῶ : 

ῬΘΓΟυββι8- αἱ ἀθοίπηο Ἰδρί αἰ θ5. δὲ ἀν.διηϊ οἶδ. 

80. 1 86 ἰρϑιπη. 

Θτοἷδ πηθᾶ, ἡπυθηξαβαιθ οᾶγὰ οἵ φυςθουμηααθ ροββθαϊ, 
“ΘΕ ΘΟΡΡΟΒ,, αυδηη ΟΠ βίο οϑββιβΕ15 δίδου ο ἢ 

51 γ6ΓῸ βϑδοογαἀοΐθμι αἰ! θοίατη τη6 Π60 ἔδοϊξ τηδίτἰβ σοί 

οἵ γαίγ!β ἀθχίγα, χυθ ἰην]αϊα ἢ Αἴ, Ὀραΐθ, 

ἴπο5 π16, ΟΠ ΓΙ βίθ, ἱπίθυ -Ὁ ΠΟ ΓῸ8 βαβοῖρα, οἵ βρ]ουγίδηι ἐγ διὰ 5 

ΠΠο αΥΘβοΥΙ (πο ΔΏλ]0 αΓΘρΡΟΥΙΟ. 

81. Τῇ ῬΓΟΡΥΪᾺΠῚ ΒΘΡῸΪΟΓΆΠ, 

Οτθροῦῖ Νοηηθαια ἀἰθοίαβ ἢ] 18 ἢἷς ἰδοθέ, 

βδηοίο ΤἩΥΙηΪ {15 ΟΥ̓ΟΡΟΥ 5 ἈΠ. Ό]115, 

οἵ ἀοοίτίηα ἀοοίγπδπὶ ἀυ- ΡΥ θη, πα νϑηΐβαιθ 

580185 ἀἰν 5 ΠΑ ΌΘΙ5 ΒΡ πὶ ΘΟ] βίθμι. 

82. [πῃ 86 ᾿βρ811Π). 

. Ῥαυλυϊαμι δάμιιο νἰγθθαβ Βρου ἔθυγϑι ; 564 οἰποία Ομ βίο 



δῶχας ἑχὼν, σὺν τοῖς χαὶ πτερόεντα λόγον" 
ἱερῆα μέγαν σε χαὶ οὐρανίοιο, χορείης 

οὐρανὸς ἐντὸς ἔχει, κύδιιχε Γρηγόριε. 

838. Εἰς ἑαυτόν. 

με βρέφους ἐχάλεσσε θεὸς νυχίοισιν ὀνείροις" 

λυ ἐς σοφίης πείρατα, σάρχα λόγῳ 

καὶ χραδίην" χόσμου φλόγα γυμνὸς ἀλύξας, 
ν σὺν ᾿Ααρὼν Γρηγορίῳ γενέτη. 

᾿ 8ή. Εἷς ἑαυτόν. 

ΝΗΣ Ἠὼ ζαθέοιο καὶ οὔνομα χαὶ θρόνον ἔσχον, ᾿ 

χαὶ τάφον᾽ ἀλλὰ, φίλος, μνώεο Ῥρηγορίου ὃ 
Τρητορίου, τὸν μητρὶ θεόσδοτον ὥπασε Χριστὸς 

᾿ φάσμασιν ἐννυχίοις, δῶχε δ᾽ ἔρον σοφίης. 

85. Εἰς Καισάριον τὸν ἑχυτοῦ ἀδελφόν. ᾿ 

ΘΟΑΡΌΤ ΥὙΠ|. ἘΡΙΟΒΆΜΜΑΤΑ ΘΒΕΘΟΒΠ ΤΗΕΟΙΠΟΘΙ. 
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0. 

ἀοαογὰβ βϑροηΐθ,, οὔτ Πίϑα6 δἰδἔμιμη ΒΘ ΓΟ ΠΘΙῊ. 

ΝαΠΟ γ6ΓῸ βδοογἀοΐθιῃ τηᾶσηθμη [6 οἵ οοἰθβίθῃι οἰογθδηι. 

ἰηΐγα σΌ απ Ὠδθοΐ, σἹουῖοβα Οτὐδρουῖ. 

85. Ιῃ 56 ἰρβιπι. 

Α ΡΑΓΎΌ]Ο Τη6 γοοᾶυϊξ Π 6115 ποσί ΓΠΪ5 βοτηη 5: 

γϑηΐ δα ἀοοίν! πὸ θυ πο 5 ; ΘΛ ΘΙ τίϊοπα 

Ῥυγοανὶ οἵ Θοὺ ; ΤῊ Π4Ὶ ἰσηθιῃ παάτι8 οἰ ρ!- οἱ 

βίθεϊ οἰπὶ ΑΔΙΌΠΘ γορουΐο ραΐτθ. 

84. Τὴ 86 ἰρβᾷμι. 

᾿ Ρδΐν 8. 650 αἰνίηὶ δὲ ποιιθὴ δὲ βθάθηιν Βθθθᾶμπι., 

οὕ βθρι]ογαη). Αϑὲ, διηῖοθ, τϑοογᾶδγο τθρΟ ΣΙ, 

᾿ ΟΥ̓ΘΡΟΡΙΪ, 4 Θ μὴ τί] ἃ- Π6ο-ἀοηῖπι ἀ6α 1 ΟΠ ἰδέα 

Σχέτλιός ἐστιν ὃ τύμδος. " ἔγωγε μὲν οὔποτ᾽ ἐώλπειν, 
ὥς ῥα χαταχρύψει τοὺς πυμάτους προτέρους 

αὐτὰρ ὃ Καισάριον, ἐρικυδέα υἷα τοχήων, 
τῶν προτέρων πρότερον δέξατο" ποία δίχη : 

8ὅ ". 

Οὐχ ἔσθ᾽ ὁ τύμόος αἴτιος: μὴ λοιδόρει. 
Φυόνου τόδ᾽ ἐστὶν ἔργον" πῶς δ᾽ ἤνεγχεν ἂν 
νέον γερόντων εἰσορῶν σοφώτερον; 

86. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Γρηγόριε, θνητῶν μὲν ὑπείροχον ἔλλαχες υἷα 

᾿χάλλεϊ χαὶ σοφίῃ, καὶ βασιλῆϊ φίλον᾽ 
χρείσσονα δ᾽ οὐχέτι πάμπαν ἀπηλε ξγέος θανάτοιο. 

Ύ Ἢ μὴν ὠϊόμην" ἀλλὰ τί φησὶ τάφος: 
« Τέτλαθι Καισάριος μὲν ἀπέφθιτο᾽ ἀλλὰ μέγιστον 

« υἱέος εὖχος ἔχεις, υἱέος ἀντὶ φίλου. » 

87. Εἰς τοὺς γονεῖς τοῦ μεγάλου Γρηγοςίου χαὶ Καισαρίου. 

Ὥριοι εἰς τάφον ἦμεν, ὅτ᾽ ἐνθάδε τοῦτον ἔθηκαν 
λᾶαν ἐφ᾽ ἡμετέρῳ γήραϊ λαοτόμοι:" 

ἀλλ᾽ ἡμῖν μὲν ἔθηχαν᾽ ἔχει δέ μιν οὐ χατὰ κόσμον 
Καισάριος, τεχέων ἡμετέρων πύματος. 

Σ , , , 2 , 
Ἔτλημεν πανάποτμα, τέχος, τέχος᾽ ἀλλὰ τάχιστα 

δέξαι ἐς ὁμέτερον τύμδον ἐπειγομένους. 

88. Εἰς τὸν αὐτὸν Καισάριον. 

Τόνδε λίθον τοχέες μὲν ξὸν τάφον ἐστήσαντο, 
ἐλπόμενοι ζωῆς μοῖραν ἔχειν ὀλίγην" 

Καισαρίῳ δ᾽ υἱῆϊ πικρὴν χάριν οὐκ ἐθέλοντες 
δῶχαν, ἐπεὶ πρότερος τοῦδε λύθη βιότου. 

89. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Γῆρας ἐμὸν δήθυνεν ἐπὶ χθονί- ἀντὶ δὲ πατρὸς 
λᾶαν ἔχεις, τεχέων φίλτατε, Καισάριε. 

Τίς νόμος: οἵα δίκη; θνητῶν ἄνα, πῶς τόδ᾽ ἔνευσας - 
Ὦ μαχροῦ βιότου ! ὦ ταχέος θανάτου ! 

Υἶβ15 ποςίαγηἶβ, ἀδαπ|6 δὲ ΔΙ ΠΟΥ 6 Πὶ βδρ᾽ θη. 

8ὅ. Τὴ (ρβαυί απ ἰμβἰα5 [γαῖγ 6), 

Τηΐϊᾳαι5 δ ἰυτη 5. ΕΧαυϊάθι Πα Π ΔΙ ΒΡΟΥΔΥΘΓΆΤΩ. 

τοοΐαγαγη 6.1} ὉΠ ΕΠ ΠΟΒ. ῬΥΪΟΓΘΒ. 

ψ  γ ἰδίθ Οφβδυϊαμη, ἰηοἰ νι ἢ] Πα ραν Θηξαμη,. 

ΡῬΓΪΟΡΙθ 5 ῥυϊογοιη οχοθρὶξ. 8115 [50 {16 

85 “. 

Νοὶ οβέ {πὴ} 8 ἐδαδᾶ : Π6 ΘΟΟΠΥΪΟΙΔΓΘ. 

Τηγϊαϊοο πος οϑέ (δοῖϊπιβ. Οτιοιησο διιΐθπι ως βυδίπυΐδϑθξ 

᾿ανθηθηι ϑθηΐθι8 Ὑἱ 6 γ6 98} 1 ΘΠ ΓΙ ΟΓΘΙῺ ἢ 

86, Τὴ δαπάθρῃ. 

Οτθρουῦῖ, τοῦδ! απ φαΐ) ργϑοϑίδη ἰββιπγατη 80  Π{π18-65 

Ρυϊουϊξαιαϊπο οἕ ἀοοίνίπα, δ ἱπηρογαίουϊ διηίουμη; [{ΠΠΊατη. 
(ΟΥΙΟΛΘ ἢ ὙΘΙῸ ΠΟῚ ἰδηι ΟΠἸμΐηὺ βῶγᾶ ποτΐθ. 

Ρτγοίδοίο ορίπαθδν. 56 «υἱὰ αἱΐ ἐπτη] 8 

« Ῥογίον. Οὐ ϑαυῖα8 φαϊάθηι ΡΘΕ; 564 τη ΧΙ Δ ΠῚ 

« δ} ρ᾽ονίαμη Π 8065 Π]ο ῥτὸ αἰ]θοΐο ». 

87. Τὴ ρατοηΐο8 πιασηὶ Ογοβοῦὶ! οἵ σαν], 

᾿ Μαζΐυτὶ 5ϑρυ]οτο ϑτηι8, ἀυᾶηᾷο Ὠΐο ἤσπο ροϑαθιαηΐ 

ἸΔρ᾿ἄθιῃ ΒΌΡ6. ποβίγα βϑηθοίιέθ Ἰαρίοἰἀ ; 

564 πορῖβ φυϊάθιῃ ροβαθγαμέ : Βαθ θὲ Ὑ6ΓῸ θαμὰ Ποὴ ἀθοβπέθ, 

Οεϑατίαβ, ΠῚ ΟΓ τ ΠΟΘ ΓΟΓΌΓΤΩ ὉΠ 1 Πγ118. 

Ῥαββὶ -5ΌΠΩ 18 ΟἸΩΠἶΠΟ- βουσί πη, παΐθ,, πδίθ. Αἴ ργοίίηιβ., 

5 ΒΟΙΡΘ ἴῃ ἔπ ἔστ Ππ1Πὶ ΡΓΟΡΟΓπίββ. 

88, Τὴ ΘυπΠἄσπιὶ ΘΟ: βαΓ 01]. 

Ηύυης Ἰαρίἄθγη ρδγθπίθβ {αυϊάθιη 810Π| 510] ΒΘΡΌΪΟΓΌΙΩ 5[ἃ 

Βρδγδηΐαβ υἱἕθθ ρογξϊοηθιη Πα ἰ[ΓῸ5 86 Ῥᾶγγάΐη ; [{Ὁ6Γ6, - 

Οαϑδγῖο δυΐθηι πδίο δου 8πὶ σγδίίδηη ἰηΥ 

ἀοάοτγυηξ, φυϑηδοσυϊ θη ῬΥΪΟΡ ἤδοοθ βοϊαξι5-68ὲ Υἱΐ. 

89, Τῇ δ πα 6Π,. 

᾿ Βαπροίαβ τηθᾶ την ἴδ. ϑ[ ΞΌΡΘΙ ἔθυγΠὶ ; ῬΓΟΘΙΙΘ Ῥδίγθ 

Ιαρίάδθμι μ8 068, ΠΟΛ τη οδγ ββἰ πηθ, Οαϑβασί. 

Οὐῷ ΙΟΧ! 408115 [π5{{{|4 1 τιον] απ ἀογηῖπθ, φαομοο ἢοο 

Ο Ιοηρδπη υἱΐϑηῃ ' ὁ σϑίθγθιῃ τηουΐθιῃ [δηπυϊβ(1Ὁ 



520 ἈΝΤΗΟΙΟΘΙἍ ῬΑΤΙΑΤΙΝΑΕ 

90. Εἷς τὸν αὐτόν. 

Οὐχ ἄγαμ᾽, οὐχ ἄγαμαι δῶρον τόδε" τύμϑον ἐδέξω 
μοῦνον ἀφ᾽ ἡμετέρων, Καισάριε, χτεάνων, 

γηραλέων τοχέων πιχρὸν λίθον" δ᾽ φθόνος οὕτως 
ἤθελεν. Ὦ ζωῆς πήμασι μαχροτέρης! 

91. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Πᾶσαν ὅση σοφίη λεπτῆς φρενὸς ἐν μερόπεσσιν 
ἀμφὶ γεωμετρίην χαὶ θέσιν οὐρανίων, 

χαὶ λογικῆς τέχνης τὰ παλαίσματα, γραμματικήν τε 
ἦδ᾽ ἰητορίην, ῥητοριχῇς τε μένος 

Καισάριος πτερόωντι νόῳ μοῦνος χαταμάρψας, 
αἰαῖ] πᾶσιν ὁμῶς νῦν χόνις ἐστ᾽ ὀλίγη. 

92. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Πάντα χασιγνήτοισιν ἑοῖς λίπες" ἀντὶ δὲ πάντων 

τύμθον ἔχεις ὀλίγον, κύδιμε Καισάριε" 
ἢ δὲ γεωμετρίη τε, καὶ ἀστέρες ὧν θέσιν ἔγνως, 
ἥ τ᾽ ἰητορίη οὐδὲν ἄκος θανάτου. 

93. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Κάλλιμον ἐχ πατρίης σὲ μεγαχλέα τηλόθ᾽ ἐόντα, 
᾿ς ἄχρα φέροντα πάσης; Καισάριε, σοφίης, 
πέμψαντες βασιλῆϊ τὸν ἔξοχον ἴητήρων, 

φεῦ] χόνιν ἐχ Βιθυνῶν δεξάμεθ᾽ αὖ σε πέδου. 

94, Εἰς τὸν αὐτόν. 

Σεισμῶν μὲν χρυερῶν ἔφυγες στονόεσσαν ἀπειλήν, 
ἡνίκα Νιχαίης ἄστυ μίγη δαπέδῳ" 

νούσῳ δ᾽ ἀργαλέη ζωὴν λίπες. Ὦ νεότητος 
σώφρονος, ὦ σοφίης, χάλλιμε Καισάριε! 

98. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Γρηγορίου Νόννης τε θεουδέος υἷα φέριστον 
τύμῥος ὅδ᾽ εὐγενέτην Καισάριον χατέχω, 

ἔξοχον ἐν λογίοισιν, ὑπείροχον ἐν. βασιλήοις, 
ἀστεροπὴν γαίης πείρασι λαμπομένην. 

90. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Καισαρίου φθιμένοιο χατήφησαν βασιλῆος 
αὐλαὶ, Καππαδόχαι δ᾽ ἤἥμυσαν ἐξαπίνης" 

χαὶ χαλὸν εἴ τι λέλειπτο μετ᾽ ἀνθρώποισιν ὄλωλεν, 
οἵ δὲ λόγοι σιγῆς ἀμφεθάλοντο νέφος. 

97. Εἰς τὸν αὑτόν. 

ἘΠ΄ τινα δένδρον ἔθηχε γόος, καὶ εἴ τινα πέτρην, 
εἴ τις χαὶ πηγὴ ῥεῦσεν ὀδυρομένη, 

πέτραι καὶ ποταμοὶ χαὶ δένδρεα λυπρὰ πέλοισθε, 
πάντες Καισαρίῳ γείτονες ἠδὲ φίλοι" 

Καισάριος πάντεσσι τετιμένος, εὖχος ἀνάχτων, 
(αἰαῖ τῶν ἀχέων !) ἤλυθεν εἰς ἀΐδην. 

98. Εἷς τὸν αὐτόν. 

Χεὶρ τάδε Γρηγορίοιο" Κάσιν ποθέων τὸν ἄριστον, 

ς χὰ δ δὰ 

90, Τῇ Θυ πάθη. 

Νοη δυο, ποὴ Ἰαο ἀοηαπι ΠΟΟ : ἔπτη α]ατη δοςορίβεϊ 
ἰδηΐαπι 6 ποβίτβ, σωβασὶ, Βοηΐβ, Ὁ 

ΒΘΠΪΟΓΌΤΩ ῬΡΘηΐατη ΔΟουθυχη Ἰαρίάθτη. Την αϊα 18 

γολυϊξ. Ο υἱΐδυη δι - ΓΟ ΠΔ8 ἸοΠσίογθι ἢ 

91. ἴῃ δυπάσιηῃ. 

ΟἸπθηη, Φυδθουτηαιι ἀοοίτί πα 5Ὲ 001} 18 65έ Ἰηρσϑηΐὶ ἱπέοι μο- 

οἶγοᾶ σϑοχηθίγίαηη οἵ βοβι Ποπθῖὰ οοἸθβασα, ἰπϑηθβ 
80 Ἰορίοςθ ἃγ(18 Ἰυοίαβ,, στδιησηδ δι Π 06 

οἵ τηϑαϊ! οἴπδτη, γποίοστ θῦσαι υἱπὶ, 

Οὐ βδυῖι8 δἰαΐα τηθηΐθ 5018 4 ρρυθμθηδογαΐ, 

Βοα, Βα! ΘΠ ΟΥ 5. πᾶ - δἰ πη] ἢ ὑπὸ Ρυϊνί8 οδί οχίσυμϑβ. 

92, πη ουπᾶδσπι, 

Ουποίδ ἔγαίγ! 5 (υ8 ΤΟΙ Τα ϊβεϊ, Ῥγόααθ σα μο 8 

τἀ μιπὶ ΠΔ65 ὈγΘύθτη,, ΠΟΡἢ]} 15 Οβατί. 

Οϑθοπηρίτία γοιῸ,, οἱ δϑίτα 4υογυτη 5 π|πὶ ΠΟΥΘΓΔΒ, 

τηραϊοϊηδιιθ., Πυ]]υπὰ γοιηθάϊ τὰ διέ τηου 8. 

95. Τὴ ουπάρηῃ. 

ΡΟ σαπι οχ Ῥαΐτγία ἔθ, σϑ  ορουτίημτὴ Ἰδίθ.,. 

ῬΓΪΠΊ85 [ογοηΐοτα ουποίο, σωβαῦΐ., ἀοοΐνϊηδο, 

αϊ- Π Βογδπηι5 ἱπιρδγαίουὶ ργϑβίδη ἰββίπησμη τηθαϊοογαπι,, 
Π6ὰ ' Ῥυϊγγοτη οχ ΒΙ ΤΥ ΠΟΓΌΤ ΤΘΟΘΡΙ ΓΔΒ ΓΟΓΘΌΒ ἄρΓΟ. 

94, Τῃ δυπάθπι. 

1 Τουγῶ-τηοπιυχῃ αἰΓΟΓΌΓη οἰ Παρ 861 ἐγ 8.65 ΤΠ 88, 

αυδηᾶο Νίοδοϑ ον [88 τηϊχίδ- υἱΐξ 5010 : 

ΤΉΟΥΌΟ δυΐθπι βέογὸ υἱΐδτη ΓΟ] αυΐδίϊ. Ο ἱανοηΐαΐοηι 

οδϑβίδτῃ ; ὁ ἀοοΐγίπδηη, ΡΌ] ΟΠ Οωβατί ! 

9ὅ. Τὴ οπάσπι. 

ατορουῖ Νοπηθαι αἰνγὶπο Πα μὴ ργϑοϑίδη  5ϑ᾽ πη υ τη 

{πη} 8 Ὠΐοο6 ΠΟΌΙ]Θ τ Οδοβαγίπι ἴθηθο, . 

δστορίυτῃ ἱπίον ἀοοΐοβ, Θχϊπηΐατη ἴῃ ἐπι ρογαξου 8. ἄοηο, 

{σὰν {6} τὶ8 δὰ ἢη65 ΒρΡΙ ΘΠ 6Π8, 

96. Ιη δυπάθπι. 

Οεβατῖο πιουῦΐαο,, πῃ ΟτοΌγ - ἀθργοββᾶ- αἱ τη ρ γαἴου8 

81α, σαρρδάοοθβαι  ἀθηγΐβουο οἂραΐ τορϑηΐο ; 

οἵ ρυϊοῦγυμη 8ὶ χυϊὰ το χαυπη-ογδΐ ἰηΐον ΒΟ ΐπ68 Ῥου; 
ΒΟΙΙΠΟΠΘΒ(ΕῸΘ 5116 Π{Π| 86- ΠγοἸγογαπΐ πα 6. , 

97. [πῃ δυμπᾶσπι. 

51 Ζαθη ΔΥΌΌΓΘΙῚ θοἰξ ἀο]θτ, 80 δὶ {16} ΓΌΡΘΠΙ, 

δὶ 4υ}5 οἱ ἴοπβ Πυχὶΐ φΘΙΊΘηΒ, 

ΓΌΡΘΒ οἱ Πανὶ οἵ ἈΥθΟΓ 8 {τϑίδ5 Παΐ18, 

οὐποί! σεβαγίο υἱοίηὶ δὲ διηϊοὶ. 

Οὐ βδγίαβ, ὁαηο18 Βοπογδίιϑ,, ἀθϑι ἀθυ τὴ ΡΥ Ποραμι, 

(δα! Β6α ' ΒΙΟΤΌΓΟΙῺ 3} ΔΡ 1 δ ἸηΈΓΟΒ. 

98. Ιη ουπάσπ. 

ἱ Μαμιϑ ΠΟ ὁεὶ Οτοροτὶῖ : ἘΓδΐγθμη ἀοϑί ἀθυδη8 Θρυορίαμι, 



κηρύσσω θνητοῖς τόνδε βίον στυγέειν. 

αισαρίῳ τίς χάλλος ὁμοίϊος : ἢ τίς ἁπάντων 
τ: τόσσος ἐὼν τόσσης εἷλε χλέος σοφίης ; 
Οὕὔτις ἐπιχθονίων" ἀλλ᾽ ἔπτατο ἐκ βιότοιο 

ὡς ῥόδον ἐξ ἀνθέων, ὡς δρόσος ἐκ πετάλων. 

ΣΌΣ τΝ 99, Εἰς τὸν αὐτόν. 

είτονες εὐμενέοιτε χαὶ ᾿ κόλποισι δέχοισθε, 
᾿ Μάρτυρες τυρες,, ὑμετέροις αἷμα τὸ Γρηγορίου, 
Γρηγορίου Νόννης τε μεγαχλέος,, εὐσεόίη τε 
᾿ χαὶ τύμόθοις ἱεροῖς εἷς ἕν ἀγειρομένους. 

: 100. Εἰς τὸν αὐτὸν χαὶ εἰς Φιλάγριον. 

Κλῦθι, Ἀλεξάνδρεια" Φιλάγριος ὥλεσε μορφὴν 
τῆς λογιχῆς Ψυχῆς οὔτι χερειοτέρην, 

Καισάριον δὲ νέον φθόνος ἥρπασεν οὔποτε τοῖα 
᾿ς πέμψεις εὐΐπποις ἄνθεα Καππαδόχαις. 

ἡδδόλυ ἐμμωΣν;" 

101. Εἰς Γοργόνιον τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφήν. 

᾿ Ἐρηγορίου Νόννης τε φίλον τέχος ἐνθάδε χεῖμαι 
ο΄ [οργόνιον, ζωῆς μύστις ἐπουρανίης. 

102. Εἰς Γοργόνιον. 

Οὐδὲν Γοργόνιον γαίῃ λίπεν, ὀστέα μοῦνα" 
ο΄ πάντα δ᾽ ἔθηχεν ἄνω, Μάρτυρες ἀθλοφόροι. 

104. Εἰς τὴν αὐτὴν χαὶ εἰς ᾿Αλύπιον τὸν αὐτῆς ἄνδρα. 

Κτῆσιν ξὴν σάρχας τε χαὶ ὀστέα πάντ᾽ ἀναθεῖσα 
᾿ς Τοργόνιον Χριστῷ, μοῦνον ἀφῆκε πόσιν" 

οὗ μὰν οὐδὲ πόσιν δηρὸν χρόνον" ἀλλ᾽ ἄρα χαὶ τὸν 
ἥρπασεν ἐξαπίνης κύδιμον ᾿Αλύπιον. 

Ὄλθιε ὀλθίστης ἀλόχου πόσι: τοῖς ῥα λοετροῖς 
. λύματ᾽ ἀπωσάμενοι ζῆτε παλιγγενέες. : 

104. Ἐπιτάφιον εἰς Μαρτινιανόν. 

Εἴ τις Τάνταλός ἐστιν ἐν ὕδασιν αὖος ἀπίστοις, 
εἴ τις ὑπὲρ χεφαλῇς πέτρος ἀεὶ φοδέων, 

δαπτόμενόν τ᾽ ὄρνισιν ἀγήραον ἧπαρ ἀλιτροῦ, 
χαὶ πυρόεις ποταμὸς, χαὶ ζόφος ἀθάνατος. 

ταρτάρεοί τε μυχοὶ χαὶ δαίμονες ἀγριόθυμοι, 
τ΄ ἄλλαι τε φθιμένων τίσιες εἶν ἀΐδι" 

ὅστις Μαρτινιανὸν ἀγαχλέα δηλήσαιτο 
τύμδον ἀνοχλίζων,, δείματα πάντα φέροι. 

108. Κατὰ τυμξωρύχου. 

Οὔρεά σοι καὶ πόντος, ἀτάσθαλε, χαὶ πεδίοισι 

ο΄ πέρπῃ πυροφόροις τετραπόδων τ᾽ ἀγέλαις" 
χαὶ χρυσοῖο τάλαντα χαὶ ἄργυρος, εὐγενέες τε 

λᾶες χαὶ σηρῶν νήματα λεπταλέα, 
πάντα βίος ζωοῖσι" λίθοι δ᾽ ὀλίγοι τε φίλοι τε 

τοῖς φθιμένοις. Σὺ δέ μοι χἀνθάδε χεῖρα φέρεις, 
οὐδὲ σὸν αἰδόμενος, τλῆμον, τάφον, ὅν τις ὀλέσσει 

ἄλλος σοῖσι νόμοις, χερσὶ δικαιοτέραις. 

ΘΑΡΌῸΤ ὙΠ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤᾺ ΘΒΕΘΟῈΠ ΤΗΕΟΙΠΟΘΙ. 
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ἱπάϊοο πιουί! 5 παξ παης υἱΐδπι οἀοτίηΐ. 
ΟἰβΆΓ]Ὸ 415 ρα] ΟΠΥ ἐμ απο πὴ 51 π|}}15 δαξ αιΐ8 Θ-οαποίϊα, 

(4115. ιιυπι-οββθί, (8115. ἀββϑουζιι8- δέ Ἰδυᾷθπὶ ἀοοίγίπο., 
ΝΘΙΓΩΟ τηου δ] τη. 56 ἃ ϑγοϊαυὶξ 6 υἱΐα 

γοϊυΐ τοβᾶ δχ Πουϊθυ5, υϑὶαξ ΓῸ5 6 [0] 118. 

99. [ἡ δι ηάθῃ. 

ΥἹοΣπὶ, ργορ  ]- οβίοίϑ δὲ ἴῃ βίπυτη γϑοίρίξα, 

Μαγΐγγοϑ, Ὑβϑί γα πη 5Δηρ 6 πὶ ΟὙΘΡΌΓΙ, 

ΟΥ̓ΘΘΟΓΙΠΤΩ ΝΟΠΠΔΓΊΓΙΙΘ [απ σογ ἰββίτηδτη,, ρἰθίδίθαια 

οἴ βθρυ]ου 8 580 118 ἴῃ ὩΠΌΤΩ δα πηδΐοβ. 

00. [ῃ εὐπάθπι εἴ ἱπ ΡΠ Δστίτπι, 

Αὐβουϊία, ΑἸοχαπαγία. ΡΒ] δουΐα5 ρογαϊαϊξ ΓΟυπδτὼ 
ΓΔΕΟΠΔΙ Δηΐτηδ ΠΟῚ ΡΘΙΟΓΘΙῺ:; 

ΟΘΒΔΓΙΠ ΠῚ ὙΘΓῸ ᾿ᾳυ ποῖ ἰην αἶα γραϊξ. ΝΠ αδΠ 8168. 

το [65 Θααδϑβίγιθει8 ἤογθ8 Οδρρδαοοίθυβ. 

101. Τὴ Θσογβοηί!π) ΞΟγΌΓΘΊη, 

ΟΥ̓ΘΡΟΥ ΝΟΠΠπέραι6 αἰοοΐα ἢ]1ὰ Ὠΐο ἴδοθὸ 

Οογροπίυμῃ, Υἱΐς ᾿ηἰἰαΐα οοἸοβίϊ. 

102. Τῇ Θογβοηίυπ). 

ΝΙΒῚ Θοτγροπίαμ ἕδγτῶ ΠΙχυΐ,, οββᾶ 5018: 

ουποίδ 568 ΤΟΡΟΒΕΪΕ ΒΌΓΒΌΤΩ,, ΜΑΓΕΥΓΟΒ υἱοΐουαϑ. 

105. Τὴ δαπάσμῃ οἵ Αἰγρίυτῃ δ᾽ 5 υἱγῦτη. 

᾿ ΒοΟΠδᾶ 8518, (ΔΙΠΟΒΩῸΘ οὗ οδϑϑ8, σαποία ΘΟΠΒΘΟΓΔΠ5 

αογροηΐυτη Ογβίο,, 501 πὶ ΓΘ Ταϊξ τηδτϊ στη. 

Αἰξδτηθη π6 0 ΤἈΔΥΪ ΤΩ Ρ6Γ-ἸΟΠσΌΓΩ - ἔΘΙΩΡῚ 5 ; ὙΘΓΌΙΩ δἰ Γὴ 

Γαραυϊξ ἀδγορθηΐθ, ΠΙυβέγθμυ ΑἸΥΡίΌ μη. [ἢππη6 

Ἐφ ῖχ (6 1 οἰ ββίγηβθ ΘΟ αρὶ5 ΥἹΓ ; ΠῚ ἸΔΥΔΟΓΙΒ 

ΒοΓ65 ροβίαυδηη-Γο  οἰβϊβ, υἱνῖθ γοπδίϊ. 

104, Ἐρ᾿τἀρῃΐυπι πῃ Μαριπίδηυτα. 

51 υὶβ Τδηΐϑ!ι8 δϑΐ ἴῃ δ 5 βίοοιιβ ἱηβα 5, 

5 φυοα 5ΌΡΘΙ Θαραξ 5ΆΧΌΓΩ ΒΘΠΊΡΘΙ ἔθιτθηβ8, 

Ἰαηϊδέυτηαθ ΔΥΪΡῚΙ5 ΠΟΙ - 56 ΠΘ ΒΟ ΘΠ 8 ΘΟῸΓ 50Θ]ογοβί, 

οἱ ἰσηθὰβ Ππανΐα8, δὲ ποχ δοΐουπᾶ, 

ἰογίδγοῖ 6 γθοθβϑι8 δὲ ἀϑ ΠΟ Π65 ἱπητηδηϊ -οογάθ, 

ΔΙ} 416 τηουί ΓΤ ΡΟ Πδ ἴῃ ἱΠΊ6ΓΊ8 : 

φαϊουμηαιθ Μαγεϊπίδηο ἱποϊγέο ποοποτῖΐ, 

ΒΘΡΌΪΟΓαπι Ὑθοῖθ- ΘΠ ΡΤΩΟΎΘΗ5, ἔθγΓΌΓ68 σπποίοβ Ρδ Δ ὉΓ, 

106. 1π ΞΕΡΕΪΟΓΟΓΌΠΙ ρΡΘΓΙΟβΒΟσεπι. 

Μοπέεϑ 0] διιπέ δὲ τρᾶγθ, πηρῖθ; δὲ δρσυὶβ 

σαπᾷο5 ἔγιρ  ἔοτῖβ φυδατιιροάυτησιια στ ρῖθαβ 

οἔ δυτὶ ἰα]οπία εἴ δγσθηΐαπι, ΠΟὈΠΘΒ4α6 

ἰαρίᾷ65,, οἵ βϑγιμι ἰοχία ἑθπυΐδ, [αὐἀπ6 οαγίαυθ 

 φαποῖα ἤδὸο 5μηΐ υἱΐᾶ (ϑοπαὴ υἱνθηῖθα8 ; ἸΔρ᾿ 465 ὙθγῸ ρδὰ- 

ϑυοὺ ἐσ δρδονταρ μα ἐσοοίρι 

τηογέαϊ5. ΤῸ υϑγὸ ταὶ οἵ ΠΟ ΤΠ ΔΠΌΓΩ ἱπίο ΓΒ, 

π6 ἔμτιτι Ταϊάθ γα ΧΟ ΘΓΘΠ8, ΤΩΪ56Γ, ΒΘΡΌΪΟτατα ; απο ΔἸ {18 

Α[ϊα5, [πῖ5 1οσίθιι5, ΤΩϑηΪθῈ8 5 ΟΥἹθα8. [Ροβϑαῃ) ἀΔ0 1 
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100. Εἰς Μαρτινιανόν. 

Ἡνίχα Μαρτινιανὸς ἔδυ χθόνα, μητέρα πάντων, 
πᾶσα μὲν Αὐσονίων ἐστονάχησε πόλις" 

πᾶσα δὲ Σικανίη τε, καὶ εὐρέα πείρατα γαίης 
χείρατ᾽, ἀπ᾽ ἀνθρώπων οἰχομένης Θέμιδος. 

Ἡμεῖς δ᾽ ἀντί νυ σεῖο τάφον μέγαν ἀμφιέποντες, 
αἰὲν ἐπερχομένοις δώσομεν ὥς τι σέφας. 

107. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Οἱ Χριστὸν φορέοντες ἀκούσατε, οἵ τε θέμιστας 
εἰδότες ἡμερίων χαὶ φθιμένων ὁσίην' 

πάντα λιπὼν, βασιλῆα, πάτρην, γένος, εὖχος ὑπάρ- 
αἰαῖ ! πᾶσιν δμῶς νῦν χόνις εἴμ᾽ ὀλίγη, [χων, 

Μαρτινιανὸς πᾶσι τετιμένος" ἀλλ᾽ ἐπὶ τύμόῳ 

βάλλειν ἡμετέρῳ δάχρυα, μὴ παλάμας. 

108. Εἰς τὸν αὐτόν. 

᾿ Μουσοπόλον, δῥητῆρα᾽, δικασπόλον, ἄκρον ἅπαντα , 
τύμδος ὅδ᾽ εὐγενέτην Μαρτινιανὸν ἔχω, 

ναύμαχον ἐν πελάγεσσιν, ἀρήϊον ἐν πεδίοισιν" 
ἀλλ᾽ ἀποτῆλε τάφου, πρίν τι χαχὸν παθέειν. 

109. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Μὴ πόλεμον φθιμένοισιν ---- ἅλις ζώοντες, ἀλιτροί ---- 
Νὴ πόλεμον φθιμένοις" Μαρτινιανὸς ἐγὼ 

ταῦτα πάσιν ζώοις ἐπιτέλλομαι. Οὐ θέμις ἐστὶν 

τῶν ὀλίγων φθονέειν τοῖς φθιμένοισι λίθων. 

110. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ὦ Θέμι, τῆς πολλοῖσιν ἐγὼ νώμησα τάλαντα 
ὦ φοδεραὶ ψυχῶν μάστιγες οὐχ δσαίων" 

οὗτος ἐμοῖσι λίθοισι τίσι στονόεντα σίδηρον" 
οὗτος ἐμοί, Φεῦ, φεῦ ! ποῦ δὲ λίθος Σισύφου ; 

111. Ἑὶϊς τὸν αὐτόν 

Ολόιος, εὐγήρως, ἄνοσος θάνον, ἐν βασιλῆος 
πρῶτα φέρων, ἱερῆς ἄ ἄκρον ἔων σοφίης" 

εἴ τινα Μαρτινιανὸν ἀχούετε" ἀλλ᾽ ἀπὸ τύμόδου, 
μηδὲ φέρειν ἐπ᾽ ἐμοὶ δυσμενέας παλάμας. 

113. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Χάζεο, χάζεο τῆλε χαχὸν τὸν ἄεθλον ἐγείρεις, 
λᾶας ἀνοχλίζων καὶ τάφον ἡμέτερον᾽ 

χάζεο: Μαρτινιανὸς ἐγὼ, χαὶ ζῶσιν ὄνειαρ 

χαὶ νέχυς οὖχ ὀλίγον ἐνθάδε χάρτος ἔχω. 

13. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Καππαδοχῶν μέγ᾽ ἄεισμα, φαάντατε Μαρτινιανέ, 
σεῖογ βροτῶν γενεὴ, καὶ τάφον αἰδόμεθα" 

ὅς ποτ᾽ ἔης βασιλῆος ἐν ἕρχεσι κάρτος ὑπάρχων, 
δουρὶ δὲ Σιχανίην χτήσαο χαὶ Λιδύην. 

111. Εἰς τὸν αὐτόν. 

΄ Ὁ 
Ομνυμεν ἀθανάτοιο θεοῦ χράτος ὑψιμέδοντος, 

.--...τὔ...-ΠρὖρὖΔΜΠΨΠ..ῦϑ.ῸΘῷ-ΞῸῳΞὨ0Ο0ϑ0ι.. ..... » .....ς 
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ΑΝΤΗΟΙΠΟΟΘΙΖ ΡΑΤΑΤΙΝῈΕ 

106, Τὴ ΜαΑγΕΠἰδιναπη. 

᾿ Θυδηο Μδυ ηΐδηι18 5.011: ἐ6]] σοι, πιδέγθμι ΟΠΠΠΪ ΠῚ, 
ΟΠΊΠἾ8. ΑἸΙΒΟΠΙΟΓΌΤῚ ἱησοιαϊέ ἐέξδετς 

Ἰοΐασιιο διοδηΐα οἵ Ἰαἱἱ ἢπ65 6] τ 5 

ΟΡ Π108-8:1-ἰοἱοηἀογιηΐ, 6χ Πομηϊηθι5 ἀϑδυπίε Τμδπη 
ΝΟΒ δυΐοπι ΡΓῸ 6 ΒΘΡ.]ΟΓΙΙΠῚ τᾶ πν ΘΟΙΘηΐ68, 
ΒΩ Ροβίθυ 5 ἰγδάθιηιβ υὐ χυϊὰ 5δοΓΌπι. 

107. Τῃ ουπάθπι. 

ΟΠ γιβέσμη αυΐ (γΕ8. δυιβου!αίθ, δίψυδ ᾿αγὰ 

(υ -Οα]]6 15 νἱ γογαπη οἵ πιογίπογαμη γο ἰρίοπθιι {[δοίογυτη, 

Ουποία πα τ6 5, Ππηρογαίουθιη, ρα τἰπ, σθημι5, ΒΟπογθθ ργῶ- 

ἢθα, μὰ" οὐποίβ Ῥαγ ΓΟ ΠαπῸ β0πὶ ῬαΪνῖ5 ὀχίσαιιβ, 

Μαυιπΐδηιιβ οποῖῖ5 Ποπογαΐαβ8. Αβῇ ἰπ ζυχηαϊαμη 

ἰη]ϊοϊΐα ποβέγιαι μη ̓ΔΟΓΙ Πιᾶ8., ΠΟ ΤΩΔΠΌΒ. 

108, Τὴ δυπαάοθπ|, 

ΜΆΒΔΡΙ- ΟΠ] ογθμῦ., ογδΐογθμη, ἡ ϊοθπι, βυσηπηαμι ἴῃ -Ὁ- 
ΒΘΡΌΪΟΓΟΤΩ ἤθοΟ6 ΠΟΡΙΙΘ πὶ Ματγηΐδπαμτ ἔθπθο, [πηηΐα8, 

᾿ ἀ6-Παγο-ἰπηοδηΐθπη ἴῃ τηδγὶ,, πη ΙΔΙ6 τὰ ἴῃ ΟΔΙρΡΐ8. 

56 ἃ ῬγΌΟΙ] αδέ 8-5Θρυϊογο, ρυϊαβααδπι φαΐ τηδὶὶ ρα δτῖβ. 

109. η΄ δυπάθῃ, 

ΝΘ ὈΘΙ] πὴ ποτ 8 ---- 5δ{15 διιηΐ Υἱγὶ, ὁ 506] 68{] ---- 

η6 ὈΘΙΠαγτ του 8 1 Μαγεϊπίη5 ΘρῸ 

ἢδθο ουποίῖβ αυϊ- υἱγαηΐ ἱπᾶΐοο. Νόοη [85 68 

ΘΧχίραοϑ ἰπυ ἄθγθ τη 118 ἸΔρ 468, 

110. ἴῃ δαπάθσιι. 

Ο ΤΠΘιΐβ,, ουὐ8 τ} 8 650 ΤΟΥΪ ἸΔη068! 

ὁ (οΥ ΒΠΠ ἃ δηϊπιγατη {Π856}18 ποη Ρίδυαηι! 
Ὠΐο τηθῖὶβ βᾶχῖβ ᾿ἰπίογξ Ἰδοῦ τ ΔΌ}}6 (ΟΥΓΌΓΩ, 

ῖο τὶ. δι, θὰ ! Οἱ δυΐθηι Ἰαρὶ5 5,5 υρ}} 

411, 1 δυπάθῃ, : 

Ἐδ]ῖχ, θομδ- 8185- βθηθοίδ, 5[Π6- ΤΩ ΤΌ 5 ΟὈΪΪ, ἴῃ ἱτρογίου 5 

ῬΥΪΠΙΔΒ. ΓΌΓΘΉΒ, 580Γδθ ΘὈΪΓΊ61 ἔθ Π6η8 ἀοοίτίποο, [ἀοηιο 

8 ιθιῃ Μαγ ηϊδηστα δι βέϊβ. Αἱ ργοοιῖ αδὲ ἃ ΒΘΡΌΪΟΙΟ, 

Πθιι ἴδ γἃϑ ἴῃ τὴ6 ὨΟΒΕ11658 ΓΔ ΠῈ5. 

412. Ιῃ δυπάδιῃ, 

Ῥἰβορᾶθ, ἀϊβοθᾶθ ργοοῦ. Ἐπποϑίαμη οου διηθη οχοίίαβ, 
Ἰαρί 65 σϑοΐθ- ΠΠΟυΘἢ8 80 ΒΘΡΌΪΟΓΙΠΙ ΠΟΘΙΓΠ. 

Ὀἰβορᾶδ : Μαγεπίδηνβ 6ρο, οἵ σὶν!8 αἰ Π|8ςἴαὶ, 
86 τηογίττι8 ΠΟῊ Τηϊηϊτηδηὴ ἢΐο Ῥοΐοπέδιι ΠΔΌ6Ο, 

4115, Τῇ δυπάθιν 

Οδρρδάοουμ τηδϑπὰ 8018, ΒΡ]Ο Πα αἰββίτηθ Μαυ πίϑηθ, 

ἔαθην, πιου ] πὶ σΘππ8, Θἔϊδπη ΒΘΡΌΪΟΓΙ ὙΘΠΘΟΓΔΠΉΠΓ, 
(ἀαΐ σαοπᾶδηη δγἃ8 ἱπηρογαΐουϊβ 'ῃ ΔγΟθ 8. ΤΟΡῸΓ ργϑῖθο- 

Βαβίδαμϑ 5: οδηΐϊδπὶ δου β᾽ γίβιϊ οἱ ΓΙ 1. [ἴοσιτὰ, 

114. Τὰ δυπάστῃ. 

Φαγδη8. ἱπηπΠοΥ [8118 Π οὶ ροΐθπίϊδιι δ! 0-τορηδηΐβ, 



χαὶ Ψυχὰς νεχύων, χύδιμε, σήν τε χόνιν, 
μήποτε, Μαρτινιανὲ, τεοῖς ἐπὶ χεῖρας ἐνέγχαι 
"ἢ στήλῃ καὶ τύμόῳ- οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἱεροῖς. 

115. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ῥώμη καὶ βασιλῆες ἐμοὶ χαὶ πείρατα γαίης 
στῆλαι Μαρτινιανῷ, τὰς χρόνος οὗ δαμάσει" 

ἀλλ᾽ ἔμπης ὀλίγῳ περιδείδια, μή τι πάθῃσι, 
τῷδε τάφῳ’ πολλῶν οὐχ ὁσίαι παλάμαι. 

116. Εἰς τὸν αὐτόν. 

 Μαρτινιανοῦ σῆμα μεγαχλέος, εἴ τιν᾽ ἀχούεις 
 Καππαδοχῶν Ρώμης πρόθρονον εὐγενέων, 

παντοίαις ἀρετῇσι χεχασμένον, ἀλλὰ κόνιν περ 
ἁζόμενοι στήλην καὶ τάφον ἀμφιέπειν. 

117. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Οὐποτ᾽ ἐγὼ φθιμένοισιν ἐπέχραον, οὐδ᾽ ἀπὸ τύμδων 
ἔργον ἔγειρα, δίκην ὄμνυμι καὶ φθιμένους" 

τοὔνεκα μηδ᾽ ἐπ᾽ ἐμοῖσι φέρειν λάεσσι σίδηρον" 
εἰ δὲ φέροις, τὴν σὴν ἐς χεφαλὴν πεσέτω. 

Μαρτινιανὸς ἐγὼ τάδε. λίσσομαι" εἴ τις ἐμεῖο 

χύδεός ἐστι χάρις, τύμῥος ἀεὶ μενέτω. 

118. Εἰς Λιδίαν τὴν γαμετὴν ᾿ΔΑμφιλόχου. 

εἷς δόμος, ἀλλ᾽ ὑπένερθε τάφος, χαθύπερθε δὲ σηχός" 

τύμόδος δειμαμένοις, σηχὸς ἀεθλοφόροις" 
χαί ῥ᾽ οἱ μὲν γλυχερὴν ἤδη χόνιν ἀμφεδάλοντο 

ὡς σὺ μάχαιρα δάμαρ Ἀμφιλόχου, Λιῤίη, 
χάλλιμέ θ᾽ υἱήων, Εὐφήμιε" τούσδ᾽ ὑπόδεχθε, 

μάρτυρες ἀτρεχίης,, τοὺς ἔτι λειπομένους. 

119. Εἰς τὴν αὐτήν. 

Ὥρφελες, ὦ Λιθία, ζώειν τεκέεσσι φίλοισιν" 
ὥφελες ἄχρι πύλης γήραος ἐμπελάσαι" 

γῦν δέ σε μοῖρ᾽ ἐδάμασσεν ἀώριον, εἰσέτι καλὴν, 
εἰσέτι χουριδίοις ἄνθεσι λαμπομένην. 

Αἰαῖ! ᾿Αμφίλοχος δὲ τεὸς πόσις ἀντὶ δάμαρτος 

ἐσθλῆς καὶ πινυτῆς τλήμονα τύμῥον ἔχει. 

120. Εἰς τὴν αὐτὴν Λιδίαν. 

Αἴατ! χαὶ Λιδίαν κατέχει κόνις. Οὕποτ᾽ ἔγωγε 

ὠϊσάμην θνητὴν ἔμμεναι, εἰσορόων 
εἶδος, μειλιχίην τε σαοφροσύνην τε γυναιχὸς, 

τοῖς φῦλον πασέων καίνυτο θηλυτέρων" 

τοὔνεχα χαὶ τοίῳ σε τάφῳ χύδηνε θανοῦσαν 
σῶν τε τριὰς τεχέων χαὶ πόσις ᾿Αμφίλοχος. 

1521. Εἰς Εὐφήμιον καὶ Ἀμφίλοχον αὐταδέλφου,,. 

Ἣν δυὰς ἦν ἱερὴ, ψυχὴ μία, σώματα δισσάς 

πάντα χασιγνήτω, αἷμα, χλέος, σοφίην, 

υἱέες Ἀμφιλόχου, Βὐφήμιος ᾿Αμφίλοχός τε, 

πᾶσιν Καππαδόχαις ἀστέρες ἐχφανέες. 

Δεινὸν δ᾽ ἀμφοτέρους φθόνος ἔδραχε' τὸν μὲν ἄμερσε 

ἈΝτποιοοιλ. 1. 

ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ|. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΘΠΕΘΟΒΠ ΤΗΕΟΙΠΟΕΙ. 
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ἃ ἹΠΟΓΓΌΟΥ ΠῚ ΔηΪΠΊ88, ἱποϊ γέθ, ἐπατηαθ Ρϊγθγοπι, 
Παμααδη, Μαυηΐδηθ., ἔυ5 Τηδηι8 ἱπΟΥΤΘ 

οἶρρο ἃ6 ἔσπιμ]ο : ΠΘαα6 Θηΐπι πθῸ 580 Υ5 ἐγ ἑηυις. 

118. 1 δυπάδπι. 

Ἐοιηδ, οἵ ἱπηρογαΐογθβ πηδὶ, δὲ Ππ68 (6]ατῖβ., 
ΕΙ͂ΡΡΙ δυυπέ Μανεϊηΐδηο,, 4105 γοϊαβίαβ ποη ΔΡο θἱξ. 

Αἰξαπιθη οχῖραο υδ]ἀθιηθίπο, πα αυϊᾷ ραίϊδξαν, 

Βαΐοο6 ΒΘΡΌΪΟΓΟ : ΤῊ] ΓΤ. ΠΟῸΠ Ῥἷδο ΠΊΔΠῚ8.᾿ 

{1{6, Τὴ δαπάθριῃ, 

Μααν ηΐδηϊ τηο πη πία τη πη σο 155] Πηΐ, δὶ ΦΆΘ δα ϑ.] 

Οδρρδάοουμη, Βοιηᾶ, ργϑοδίἄριη ποθ αι, 

ΟΠ ΠἾσοἢἶ8. Ὑἱγέα Ἶθι18 ογπδίαμη; δῇ, Ῥυ]γουοτη ΤυδΙΩΥ 5 

γϑπογδηΐθβ,, οἰρραπι δ βρα]οσατα οΟἸ 6. : 

4117, 1 δυπάσιῃ, 

ΝυΠΑ4ΊΔΠ, 690 ΠΟΥ ὉΪ5 ᾿πϑυ]ΐανϊ, ΠΘάπ6 46 5ΞΘΡΌ] ΓΘ 

ΟΡαΒ δχβίγαχὶ : ΤυβΕ Πἅγὰ ᾿πτῸ οἵ τηογίπιο8. 

Τάοἶγοο ΠΟΩῸὰ6 ἴῃ Πη608 ἴδγίθ ᾿δρί 468 (ΘΥΓΌΓΙΩ : 

81 δυΐοπι (ὉΓΒ., ἔπ ἴῃ σαρυΐ οδαδί. 

ΜδΥ ἰδ Πι18 650 ἰδ. ῬΓΘΟΟΥ : 8] 48 Τηθ80 

δἰουῖδο οϑὲ σγδίϊδ., ΒΘρΌ ΓΙ Π 5ΘΙΏΡΘΥ Γοιηδηθδί. 

118. 1π Πἰνίδπι ἀχοόύθῖα ΑἸ ρΡὨ]ΟΟἾΪ. 

ὕπ ἀοπηιβ, 56 ᾿η θυ α5. 656 ΒΘΡΌΪΟΓΌΠΙ, ΒΌΡΓἃ ΒΟΥ ΠῚ, 

ΒΘΡΌΪΟΓαΤη σΟΠα ΤΟΥ 8, 5δογδυ τη υἱοΐου 8 Ματίγ- 

ἘΦ ΠῚ: φυΐάθτη ἀμ]θθτ δηλ Ρα]γθγοπὶ ἱπάπουυηΐ, [τῆρυ8. 

γοὶαΐ τὰ θοαΐα ὈΧΟΥ Ατηρ] οἰ, Τὐνία, 

Ρυϊοπογααα ΠΠοσ πὶ, ΕῸΡΒΘΙΪ. Π]Ι05 δυΐθιῃ δχοϊρίΐθ, 

ΤηΔΓΎΤ 5 γουδέϊβ, Ταΐϊ-ϑαπΐ δάθυο Βα ρογβε 65. 

419. 1ὴῃὴ φαηάδῃι. 

ΠΟθυργα5', ὁ 1ὐνία.,, υἱγϑγο ΠΙΡΘΥΒ ΟΔΓΙΒ ; 

ἀθθαθγαβ 5486. δὰ ̓Ἰπηΐπὰ βοηθοίας5 ΔοΟΘ 6168. 

Ναπςο τοῖο ἴθ ἰδΐαπῃ ἀοπιαϊξ ἱπητηδίθγαμι, δάμπο Ρυ]ο τη, 

δάδπαυς [αν  θι5. ΠΟΥΙΡ8 πἰἐθηΐθπι. : 

Ἥρα, Βα! ΑἸΩΡΒΠΟΟΝ5 δυΐθιη ἔχ ΘΟΠΪῸΧ ῬΓῸ ὈΧΟΤῈ 

Βοηᾶ 80 ργυάοπῇ ἐγίβίθ βθρυ!ογατα ΒαΠϑί. 

120. Τη οαπάδιμῃ 1Υ]8Π|. 

Ηρα, Βδὰ! οδἔ 1ὐνίδπι τοίϊποί ρυ]νῖ5. Ναμαυδηη οαυϊάαῃ 

ορίπϑίιϑ- γᾶτη ΠΟΤ 816 ΠῚ 6886, ἱπίθ 6 8 

Γουτηᾶγῃ., τηδηβαδίπαϊποιηχαθ οἵ οαϑεἀΐθπι [ΘΠ η88. - 

φαΐθαβ σοπὰβ οὐποίαγαπι ΥὙἱποθθαΐ ἐΘΠΙΪΠΔΓΌΤΩ. 

Τἀοίτοο δ (411 δ Βθρ!οτο μοπογαυῇ τη υ8Π| 

ταογατηαιια ἐγῖδ5 Ἡθθρογιμῃ δ οοηαχ ΑἸΩΡΒΠΟΟΠα5. 

21. 1η Ἑυρποιηίαπι οἵ ΑἸηρΠοσμυπι ἔγαίγοβ ΘΟ ΠΔΠΟβ. 

Ἐκαΐ ογὰΐξ Ὀἰπαυίι5 5806, δηΐπηᾶ 1Πη8, ΟΟΥΡΟΓἃ ἀπο, 

ἱπ- οι 05 ἐγαίγαϑ., βδηραϊπ6, β]οτία,, ἀοοίτίπα, 

ΠΗ ΑπιρΡΆ ΠΟΙ, ἘῸΡΠΘπηϊα5. ΑΤΩΡΒΠΟΟΒυθααθ, 

οαποίί5 σδρραάοοϊθυβ ϑίγα Γ]σθηΐία. ' 

ΤΟΥΥᾺΠῚ γογῸ ἅτΉ}005 ἰην αϊα ἀβροχίξ ; πο ρτίναν!ς Ϊ 

σ᾽ 
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ζωῆς, τὸν δ᾽ ἔλιπεν ἥμισυν ᾿Αιμφίλοχον. 

12... Ἔϊ Εὐφήμιον. 

“Ῥήτωρ ἐν ῥητῆρσιν, ἀοιδοπόλος δ᾽ ἐν ἀοιδοῖς, 
χῦδος ἑξῆς πάτρης, χῦδος ἑῶν τοχέων᾽ 

ἄρτι γενειάσχων Εὐφήμιος, ἄρτι δ᾽ ἔρωτας 
ἐς θαλάμους χαλέων, ὥλετο: φεῦ παθέων ! 

ἀντὶ δὲ παρθενικῆς τύμδον λάχεν, ἠδ᾽ ὑμεναίων 
ἤματα νυμφιδίων ἦμαρ ἐπῆλθε γόων. 

153. Εἰϊς τὸν αὐτόν. 

Εἰχοσέτης πᾶσαν Εὐφήμιος, ὡς μίαν οὔτις, 
«Ἡ , ᾽ " , "Ὁ΄ Ἷ 

Ἑλλάδα κ᾿ Αὐσονίην μοῦσαν ἐφιπτάμενος, 

στράπτων ἀγλαΐῃ τε χαὶ ἤθεσιν ἦλθ᾽ ὑπὸ γαῖαν. 
Αἰαῖ!; τῶν ἀγαθῶν ὡς μόρος ὠχύτερος. 

24. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Χρυσείης γενεῆὴς Εὐφήμιος ἦν ἔτι τυτθὸν 
λείψανον, εὐγενέτης ἤθεα καὶ πραπίδας, 

μείλιχος, ἡδυεπὴς, εἶδος Χαρίτεσσιν ὁμοῖος" 
τοὔνεχα χαὶ θνητοῖς οὐχ ἐπὶ δὴν ἐμίγη. 

125. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Στράψε μέγ᾽ ἀνθρώποις Εὐφήμιος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τυτθόν᾽ 

καὶ γὰρ καὶ στεροπῆς οὗ μακρόν ἐστι σέλας" 

στράψεν ὁμοῦ σοφίη τε καὶ εἴδεϊ χαὶ πραπίδεσσιν᾽ 
τὰ πρὶν Καππαδόχαις ἦν χλέα, νῦν δὲ γόος. 

126. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Τίς; τίνος ; --- Ἀμφιλόχου Εὐφήμιος ἐνθάδε χεῖται, 
οὗτος ὃ Καππαδόκαις πᾶσι διὰ στόματος" 

οὗτος ὃν αἱ Χάριτες Μούσαις δόσαν" οἱ δ᾽ ὑμέναιοι 
ἀμφὶ θύρας: ἦλθεν δ᾽ ὃ φθόνος ὠχύτερος. 

. 

127. Εἷς τὸν αὐτόν. 

"ἔρνος ἀμώμητον, Μουσῶν τέχος, εἶαρ ἑταίρων, 

χαὶ χρύσεον Χαρίτων πλέγμα ἰοστεφέων, 
ᾧχετο ἐκ μερόπων Εὐφήμιος" οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀνίσχεν, 

εἶαῖ ! σοῖς θαλάμοις πυρσὸς ὃν ἦψεν Ερως. 

128. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Αἱ Χάριτες Μούσαισι" « Τί ῥέξομεν ; οὐχέτ᾽ ἄγαλμα 

χειρῶν ἡμετέρων Εὐφήμιος ἐν μερόπεσσιν ». 
Χαὶ Νοῦσαι Χαρίτεσσιν" « ᾿Επεὶ φθόνος ἐστὶν ἀλιτρὸς; 
τόσσον ἔχοι" ἡμῖν δὲ τόδ᾽ ὅρχιον ἔμπεδον ἔστω, 
μηχέτ᾽ ἀναστῆσαι τοῖον μερόπεσσιν ἄγαλμα ». 

129. Εϊς τὸν αὐτόν. 

Κρᾶναι καὶ ποταμοὶ χαὶ ἄλσεα, χαὶ λαλαγεῦντες 
ὄρνιθες λιγυροὶ καλὸν ἐπ᾽ ἀχρεμόγων, 

αὖραί τε μαλαχὸν συρίγμασι χῶμα φέρουσαι, " 
καὶ χἧποι Χαρίτων εἰς ἕν ἀγειρομένων, 

χλαύσατε. Ὦ χαρίεσο᾽ Εὐφημιάς ὥς σε θανών περ 
Εὐφήμιος χλεινὴν θήκατ᾽ ἐπωνυμίην. 

ἈΝΤΗΟΘΙΘΟΜΕ ΡΑΠΑΤΙΝΑ͂ 

Υἱἱὰ, ΠΠαστ Ὑ6ΓῸ ΤΟΙ ΤαΪΐ ἀἰγηϊάϊωι ΑἸ Β]]ΟΟΝ. 

122. Τῇ ΕῸρδπηϊυμη. 

ἈΠοίου ἱπέον τῃϑίογοβ, ροθίδαιθ ἱπίου ρορίαϑ., 

Εἰονία βι18 Ρδίγίδθ, β᾽ουϊα ΒΌΘΓαμ Ῥᾶγθηΐ 

ΠΌΡΟΥ ΡΕΡοβοθηβ ἘΠΡΒ ΘΗ 8, ΠΌΡΘΟΓααΘ. ΔΠΊΟΓΘΒ 

δα {Πδ]δπηοβ γοοδηβ, ἰπίου ἢ. Ηδα ὠγυτηηῷ ! 

ΡΓΌΖΕΘ υἱγρῖηθ ΒΘΡΌΪΟΓΙΙη δβί -βου 8. οἵ ΠΥ Θμ δου Ων ᾿ 

ἀἴδ8 βροπϑδιαση ἀἴθ8. ἰηβθουία-οϑέ σοι μι. 

425. Τῇ δυπάδπ), 

Ὑ᾽ρί πε -Δηποϑ- παΐιι8. ἰοΐδιη ἘῸΡΒΘιηἶμ8., αξ ἀπδῖη ΠΟΙΠΟ., 

ατοδιη οἱ Αὐὐβοηΐδγῃ Τητιβᾶτη ἱηγ ἰἔδη8, 

(Ἰσθηβ ἀθοοόγθάαθ οἵ τπου 8, ΒΌ ΡῈ ἔθυτδη). 

δι, μϑὰ ! Βοποῦιπ ἀαδη ΠΊΟΥ5. οϑέ οἰΐα- ὐτηΐβ " 

424. 1ῃ. δυηπάομι. 

Αὐγοῷ οἴαι5 ἘῸΡΠΘμΐυ5. ογαΐ δάδυο οχίσυδ 

ΡδΓΒ-Τ Ἰ χα, ΠΟΡΙ 5. του 8. δὲ Θομ δ 15, 

τιδηϑαδίιβ, ἀ] οἰ οααῦβ., Του πδιὴ Οὐδ 15 ΡΔν. 

Ταἀαῖγοο οἵ τιοτίδ! 8. πὴ αἶα τηϊχίαβ- αὶ. 

425. 10. δυπάςπι. 

Βοβρίθμάυϊξ να]ὰθ ἰμίογ- μοιηΐηθ5 ἘΘρΡμθμΐι5, 568 ἴῃ θγΘΥΘ 

οἰδηΐπι Γ]σαγ8 φαοααθ πο ἸΟησαμ δϑΐ ἸμΠΊ6ὴ : 

γοβρὶ οπάυϊξ βίμι! ἀοοίγίπδαι 6 οἵ Τογπλὰ οἵ Θοηβι 15: 

4 ρΥῖι8 Οἀρρδάοοϊθιιβ ϑυδηΐξ ἀθοογᾶ, ΠΌῸΠΟ ΠΠΟΤΌΡ. 

126. 10 δυπάεπι. 

Ουΐβ ἢ οὐ 8 ἢ --- ΑἸΩΡ ἈΠ ΘΟ ἢ] 18. ἘΠΡΒθιηΐα5 Ὠΐο ἰδοοί,, 

116 σαρραάοοϊθιιβ οαποῖ 8 ἴῃ ΟΓΟ, 

16 φάθι ατγαί Μυβὶ5 ἀθἀογδηΐ. ΗἩγμθηδοὶ δυΐθνῃ θγαη 

δὰ ἴοτς3; υϑηϊξ υϑγοὸ ἰηυϊάϊα οἰ ἴον. 

427. 10. δυπάσιῃ. 

Θδγθη ἱπου]ραηάϊμι, Μαβάγαμη ἢ] πι5, Ὑ6ὺ ΒΟ δανῃ,, 

οἱ δυγοαμι ταί γα πὴ Βογξα μη Υἱο }}8- ΟΥΟΠδίδυΠπὶ, 

Ὁ ἀἰβοθββδὶξ 6 υἱνῖβ ΕΌΡΒΘΙΪαΒ : ποααθ ἢ] υχὶΐ 

᾿θιι, μϑὰ ! ἐαϊ8 {ΠΔ] τ5 ἰορα 4υδη Δοοθ μα ἈΠΊΟΥ. 

428. 1ῃ δυπάδιῃ, 

αταΐϊ Μυὶ5 : « Οὐἱᾷ (δοί θη 8 ἢ ΠΟῚ ΔΙῚ Ϊ5 Β᾽ Πυ ]ΔΟΡ ΤΩ 

τηδησαϊῃ ποβέγαγα τι ΕᾺΡΒΘΠΐ 15 ̓πΐου ΠΟΤ ΪΠ68, » 

Εἰ Μυβῶ Οτγαί 8. : « Οποηΐδηι ἰπναϊα οϑί ἱτωρίᾶ, 

14-ἰἀηέατα μαροαΐ. ΝΟὶβ γθὸ ΠοΘΟΟ ᾿ϑ᾽ Γαπάππι 5{80}}}6 

π0ὴ Ἶδιη ογίσογο [816 ᾿πίθυ-ΠΟΠΑΪΠ65 5: πλ ]ΔΟΓ πὶ». [6βἴο, 

429, Τῃ δυπάθηι. 

Ἐοηΐοβ οἱ Πανὶ οἵ πριηογᾶ, οἵ βγη ϊθηΐθϑ 

δ Υ65 οδηογδδ Ὀ6}16 ΒΌΡΘΙ ΓΑΙῺΪ5., 

ΔΌΓΘΡαΙΘ ΤΉΟ]]Θ ΠῚ 511}18 ΘΟΡΟγΘῚ ἔθυθηΐθϑ, 

αἴχαο πογίϊ Ογαϊἀγατη π᾿ ἀηὰπι διἀαῃδίΆ ΓΙ ), 

Ἰυροία. Ο βρθοϊοβα ἘΠΡ Θιηΐᾶ5 ἃ πάτα ἴθ τηογἔιι8 Ἰιοοὶ 

ἘΘΡΒΘηνα5. οἷαγδηὶ ἴθοῖξ ουρποιηΐπθ. 



ἰϑρχοι οι ἐεόρεος, 

ΘΟΑΡΌΤ ΜΠ. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΘΒΕΘΟΘῊΠ ΤΗΕΟΙΠΟΕΙ. 

130. Εἰ: τὸν αὐτόν. 

Κάλλιμος ἠϊθέων Εὐφήμιος , εἴποτ᾽ ἔην γε 
ἐν χώροις χῶρος δὸ᾽ ἠλύσιος" 

το θικωα εἰς ἕν ἄγερθεν' ἐπεὶ ζωὴν μὲν ἔλειψεν, 
οὔνομα δ᾽ ἐν χώρῳ χάλλιπεν ἠγαθέῳ. 

181. Εἰς ᾿Αμφλοχίον. 

Ἤλυθε χ᾽ ᾿Αμφιλόχοιο φίλον δέμας ἐς μέγα σῆμα, 
ψυχὴ δ᾽ ἐς μαχάρων ᾧ ᾧχετ᾽ ἀποπταμένη. 

᾿Πηοῖς πάντα πέπασσο » μαχάρτατε᾽ βίδλον ἐῴξας 

πᾶσαν ὅση θνητῶν, δ τις ἐπουρανίη. 
Γηραλέος φιλίην ὑπέδυς χθόνα" τέχνα λέλοιπας 

χρείσσονα χαὶ τρχέων' τὸ πλέον οὐ μερόπων. 

182. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ἄλσμενος ἧ τε δάμαρτι καὶ υἱέϊ πάρθετο σῶμα 
Ἀμφίλοχος, λιπαροῦ γήραος ἀντιάσας, 

ὄλθιος, εὐγενέτης, μύθων χράτος, ἄλχαρ ἁπάντων, 
πηῶν, εὐσεδέων, εὐγενέων, λογίων, 

χαὶ μύθοιο δοτὴρ περιώσιος. ἑταίρων 
σῶν ἑνὸς, ὦ φιλότης, γράμμ᾽ ἐπιτυμδίδιον. 

133. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ὦ μάχαρ᾽, ὦ ξυνὸν πενίης ἄχος, ὦ πτερόεντες 
μῦθοι, καὶ πηγὴ πᾶσιν ἀρυομένη, 

ἄσθματι πάντα λίπες πυμάτῳ᾽ τὸ δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο μοῦνον 
ἔνθεν ἀειροιμένῳ χῦδος ἀεὶ θαλέθον. 

Γρηγόριος τάδ᾽ ἔγραψα, λόγῳ λόγον ὃν παρὰ 
Ἀμφίλοχ᾽, ἐξεδάην ἀντιχαριζόμενος. 

184. Εἷς τὸν αὐτόν, 

᾿Ἀμφίλοχος τέθνηχεν" ἀπώλετο εἴ τι λέλειπτο 
χαλὸν ἐν ἀνθρώποις, ῥητορικῆς τε μένος, 

χαὶ Χάριτες Μούσαισι βεμιγμέναι' ἔξοχα δ᾽ αὖ σε 
ἡ Διοχαισαρέων μύρατο πάτρα φίλη. 

135. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Τυτθὸν μὲν πτολίεθρον, ἀτὰρ πολὺν ἀνέρα δῶχα 
βήμασιν ἰθυδίχοις ἣ Διοχαισαρέων, 

᾿Διμφίλοχον᾽ φθιμένῳ δὲ συνέφθιτο καὶ πυρόεσσα 
δήτρη, καὶ πάτρης εὖχος ἀριστοτόχου. 

186. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Τὸν ῥήτρην πυρόεσσαν ἐπ᾽ ἀντιπάλοισι φέροντα, 
τὸν μέλιτος γλυχίω ἤθεα καὶ πραπίδας 

Ἀμφίλοχον κατέχω τυτθὴ χόνις, ἔχτοθι πάτρης, 
υἱέα Φιλτατίου Γοργονίας τε μέγαν. 

137. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ῥητῆρες, φθέγγοισθε" μεμυχότα χείλεα σιγῇ 
Ἀμφιλόχου μεγάλου τύμόος ὅδ᾽ ἀμφὶς ἔχω. 

138. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ἠρίον ᾿Ἀμφιλόχοιο μελίφρονος, ὅς ποτε δήτρῃ 

] 
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! 

91 

450. Ιη. δου πάοιη. 

Ῥ]ΟΠοΥ δἀοἸθβοθηξί πὴ ἘΠΡΗ ΤΩ 5, 81 {αΐ5. ἕαϊξ ὑπααδμη ; 

ΡΌΪΟΒΘΥ ἰπΐθυ' ΘΔ ΠρῸβ. Οδρ8 ἢΐς ΕἸ 5.185. 

ΟὐδΓδ ἴῃ ἀπιπὶ αὐ ιῦο ΘΟ απο -ϑαπξ ; πδπὶ υἱξατη φαϊάθμ 

ΠΟΠΊΘῺ ὙΘΙῸ ἴῃ ΟΔΠΊΡΟ ΤΟΙ χαϊξ ἀϊνίπο. [τοϊφυϊ, 

151. Ιῃ ΑΠΙΡΕ]]ΟΟ πη. 

γϑηϊ οἵ ΑηρΡ ἈΠ ΟΟΩΙ ἀϊ!θοΐαμηη. ΘΟΓΡιι8 ἴῃ πηᾶσηθστη 56Ρα]- 

ΔηΪΠηἃ ὙΘΙῸ ἴῃ Ὀθδίουγιιπι ἀπ 05 801} ΘνοΙδη8. [ὉΓΠΠ}, 

ΑΥ̓ηΐθ 8 οαποία ροϑϑίθθα8, θαι ββί πη. 1 θγιη ἀρογΐβίϊ 

ΟΡΏΠΘΙ ΦΕΪΟΌΤΩ(Ι6 τηογξα! τὴ 657, οἵ 8ἱ 48 αἰ νίπι8. 

ΚΘΠΘΧ δι ΐοδμη 500 1151 {6} γθιὰ ; ΠΙΠΘΓΟΒ το φυϊβέϊ [πὰ]. 

ΤΩ] ΪΟΓ65. οἰΐδτη Ῥαγθηξ 8. Μα]5 φαϊᾷ ποη 65 ΠΟηνΐ- 

152, Τῇ δυηάθδιη. 

1 θθπ8 ϑυ δια 16 ἀΧΟΓΘΙῚ οἱ ἢ]105 ἰαχία ροβιιῖξ ΘΟΓριιβ 

ΑἸΩΡ ΜΠ] ΟΟἤ 8, Ργουθοΐδηι βοπθοξαΐθμ πδοίιιβ, 

ΓΟΙΙΧ,, ΣΘΠΘΓΌΒΙΙ8., ΒΟΓΓΠΘΠΙ Υἶβ, ΘΟ] απ ἢ ΟὈΠΟίΟΓΠΙ, 

δἰ πἰατη, Ρίογαμι, ΠΟΙ πὰ, ον ξοσαμῃ, 

οἵ βΒϑυιηοηΐδ ἰγρίοῦ δεγοσίαβ. ἘΠῚ ΔΙ ΘΟΓ ΠῚ 

ΤΌΟΓΕΠῚ πη 118, Ο ΟΑΥ[ἃ5 Τη68, ΘΔΥΙΏΘῊ ΒΘΡΌΪΟΓΔΙΘ, 

155, [π ρυπάθριῃ. 

Ὁ Ρρϑαΐθ, ὁ φουῃχηιηθ ρδαρογίαἑ β γϑιηθαϊαμ, ο ἃἰαίὲ 

ΒΘΙΤΩΟΘΠΟΒ, οἵ [ὍΠ5 οἸηηἶ 8 Ἡδιιβίθ, [{ὰπ-68ὲ ΒΟ] υηὶ, 

Βα πα οὐποία ΤΟΙ αυΐβεϊ ΘΌΠ- ΒΌΡΓοιηο. ἃ Ὑθ1Ὸ ὑπ 5601- 

Βίης ἀυπι- Δ ὈΓΘθασὶβ,, σ]ουΐα ΒΟΠΊΡΘΥ ὙἱγΘη8. 

ΟτγΘροΥα5 ἢδθο66 βου ϊρϑὶ, ογαί!οηΐ ογαἐ ἤθη 4υδπὴ ἃ ἴθ, 

ΑἸΩΡΒΠΟΟΙ6,, οαϊαϊοὶ ν᾽ οἰβϑὶ πη ΓΘρΘμ6η8. 

154, Τὴ δι ηάθηη. 

ΑΠΡΒ ΘΟ 8 δϑἔ- τηογέαιιϑ ; ΡΥ 81 φαοα ΤΟΙ χα πα -ουδί 

Ῥυ]ογαμη ἱμέρου ΒΟυ ΐη65, τη θίου Ο 5486 Υἱβ, 

οἱ ἀταΐϊς Μιυβὶβ ᾿πποΐρϑ. 4146 δυΐθιῃ ἴθ 

ὈΙοο  βαυιθηβίαμῃ ΠΟΥ ραΐγϊα γᾶ. 

4155. Ιη δυηάθπ). 

Ῥᾶγγὰ (υϊάθιῃι εἰν 88 ; δἵ τηδσηθχη υἱγαπ ἀ6αΪ 

{] θυ 4} 1018 ΘΘ4 18. ὉΓ05 ὈΙΟΟΘ ΒΔ ΘΒ] Ὲ ΠῚ, 

ΑἸΩΡΒΠοο τη. Ἐχϑίϊηοίο δαΐθμι ἀπᾶ-ἴαϊ- Θχϑίϊποῖα οἵ ἰσπθᾶ 

ογδίϊο, οἔ ραΐγιδ ϑ᾽ογία ορίϊ πη - ταί γ]5- Εἰ 5. 

150. 1η δυηάδιη. 

Οὐδ ομδμ ἰσηθδηι ἴῃ Δαν βδυ]ο 8 ἰθγθηΐθιη, 

1Τη6}16 ἀυ]οίογθμι τσ θι15 θὲ ΘΟ 5118, 

ΑΙΡΒΠΟΟΒ χη ἴθπθ0 Θχίραιβ ΡΌΪΥΪ5, ΡΙΌΘ]-ἃ ραίνα, 

διΐσιη ΡΠ ΑΙ Οογμομπίθθα 6 Τπϑρπῦτϊη. 

4157, π δυηάξιη. 

Οἰϑίογθϑ.,, Ἰϑψυϊηγηϊ. ΟἸδι88 ἸΔΌΓὰ 5116 πέϊ0 

ΑἸΩΡΒΙΙΟΟΝΙ τηρηΐ ΒΘΡΌ]ΟΓα μα ἢος ΘΟπέϊη6ο0. 

4158, Τη οἰπάθμ. 

ΒΘΡΌΪΟΓ ἢ ΑἸΩΡΙΠΙΟΟΙΝ ταδηβαθίϊ, αὶ φαοηάδι οἰ ΟΠ 6 

53. 



539 

͵ , , Α , 

πάντας Καππαδόκας καίνυτο χαὶ πραπίσιν. 

139. Εἰς Νιχομύήδην. 

Οἴχεαι, ὦ Νικόμηδες, ἐμὸν κλέος" ἣ δὲ συνωρὶ 
σῶν χαθαρὴ τεκέων πῶς βίον ἐξανύσει ; 

τίς δὲ τέλος νηῷ περιχάλλεϊ. χεὶρ ἐπιθήσει; 
τίς δὲ θεῷ πέμψει φρὴν τελέην θυσίην, 

σεῖο, μάχαρ, μιχθέντος ἐπουρανίοισι τάχιστα; 
Ὦ γενεὴ τλήμων, οἷα πάθες, μερόπων ! 

110. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Δέρχεο χαὶ τύμδον Νιχομήδεος, εἴ τιν᾽ ἀχούεις, 
ὃς νηὸν Χριστῷ δειμάμενος μεγάλῳ, 

αὑτὸν μὲν πρώτιστον, ἔπειτα δὲ τὴν περίδωτον 
δῶχεν ἁγνὴν θυσίην παρθενίην τεχέων, 

φέρτερον οὐδὲν ἔχων, ἱερεὺς, γενέτης τε φέριστος. 
Τοὔνεχα καὶ μεγάλῃ ὦχα μίγη Τριάδι, 

141. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ὕστατος ἐς βίον ἦλθες ἀοίδιμον, ἀλλὰ τάχιστα 
ἔνθεν ἀνηέρθης " τίς τάδ᾽ ἔνευσε δίκη; 

Χριστὸς ἄναξ, Νιχόμηδες, ὅπως σέο λαὸν ἄνωθεν 

ἰθύνοις τεκέων σὺν ἱερὴ δυάδι. 

142. Εἰς Καρτέριον ἑταῖρον τοῦ μεγάλον Γρηγορίου. 

ΠΠ με λιπὼν πολύμοχθον ἐπὶ χθονὶ, φίλταθ᾽ ἑταίρων, 
ἤλυθες ἁρπαλέως, χύδιμε Καρτέριε:; 

πῆ ποτ᾽ ἔδης νεότητος ἐμῆς οἰήϊα νωμῶν, 

ἦμος ἐπ᾽ ἀλλοδαπῆς μῦθον ἐμετρεόμην, 
ὃς βιότῳ μ᾿ ἔζησας ἀ ἀσαρχκέϊ; Ἢ δ᾽ ἐτεόν σοι 

Χριστὸς ἄναξ πάντων φίλτερος, ὃν νὺν ἔχεις. 

143. Εἰς τὸν αὐτόν. 

᾿Αστεροπὴ Χριστοῖο μεγαχλέος, ἕρχος ἄριστον 
ἠϊθέων, ζωῆς ἡνίο χ᾽ ἡμετέρης, 

μνώεο Γρηγορίοιο, τὸν ἔπλασας ἤθεσι χεδνοῖς, 

ἦν ὅτε ἦν, ἀρετῆς χοίρανε Καρτέριε. 

144, Εἰ: τὸν αὐτόν. 

Ὦ πηγαὶ δαχρύων, ὦ γούνατα, ὦ θυέεσιν 
ἁγνοτάτοις παλάμαι Χ βιστὸν ἀρεσσάμεναι 

Καρτερίου" πὼς ,ϑξεν δυιῶὼς πάντεσσι βροτοῖσιν ; 
ἤθελεν ὑμνοπόλον χεῖθι χοροστασίη. 

145. Ἑϊς τὸν αὐτόν. 

ἽἭρπασας, ὦ Νικόμηδες, ἐμὸν κέαρ" ἥρπασας ὦχα 
Καρτέριον, τῆς σῆς σύζυγον εὐσεδίης. 

140. Εἰς τὸν αὐτόν. 
- 

Ὦ Ξώλων ζαθέων ἱερὸν πέδον, οἷον ἔρεισμα 
σταυροφόρων χόλποις Καρτέριον χατέχεις. 

147. Εἰς Βάσσον τινὰ παρὰ λῃστῶν ἀποχτανθέντα. 

, ᾿. - Βασσε φίλος, Χριστῷ μεμελημένος ἔξογον ἄλλων, 

ἈΝΤΗΟΙΘΟΘΙΚῈ ΡΑΤΑΤΙΝ. 

ουποίοβ Οαρρδάοορϑ υἱοῖξ δὲ Θοηβὶ 8. 

159. 1π Νἰοοτηδάθμι. 

ΑΡἰβίϊ, ο ΝΙοοιηθάθβ,, τηθαπι ἄθουβ. Αἴ θῖρα 

1υογτ ΡαΓὰ ΠΟΥ γ πὶ φαοιηοᾶο νἱΐαδιη ἀρβοϊγοῖ ἢ 

ἀτι ιυΐθμη {ἰπ6πὶ ΘΟ οβἰδθ ΡῈ] θυ πη πιᾶπιι5 ἱπιροποῖ 

4 δυΐοπι 1)60 τη θὲ πιθη5 μοῦ δοΐδηι Ποβέϊαμι, 

6, θοδίθ, Ῥϑυμνἶχίο ο Ἰβ !ν:}8 οἰ Εἰ ββί πη ἢ 

Ὁ β,Θηι15 τ ΒΘ " ΠΌΔΙ Ϊὰ ΡΘΥΡΟΒΒῈ Πη-65 ΤΟΥ] πὶ δ΄ 

410. Τὴ οδυηάριῃ. 

ΑΒΡΙΘ6 οἵ βϑρυϊογαιη Νοομηθαΐβ,, δὶ ἄπιθι ἀυά δέ, 

4] δοο!οβίδιη ΟΠ γ βίο ὀχβίγαχιξ τοᾶρηο- οί 

856 ἰρϑῦπι Ὀγΐμηο,, ἀοίπᾶδ ἱποὶ νέδμι 

ἀοάϊξ ρυγδτη μοβέϊδτη υἱγριἰ αΐθηι ΠΡΟΓΟγ ΠῚ, 

ΤΊΘ] 15 ἢ ἢ} ΠΔΌΘηβ., βδοογᾷοβ ραΐθυαυθ ΟΡ ΪΠι5. 

ΟυδΓο δἴ τηᾶρηςρ ΟΟΥᾺΒ τϊχίυβ- 68. ΤΥ δὶ. 

ΒΑΝΝΑΣΥ ἸΘΕΡῈ ΟΣ ΡΌΝΕΝΡΟΡ 

} 

141. Τὴ δατίθηι, 

56ΙῸ δᾶ υἱΐδιν βδυυθη δε ρ]ουοβαπι, βοὰ οἰ ἰββίμιδ 
Βΐης 65- 5] αΐαβ. Θὰ μδθο ρου βὶξ [5618 ἢ 

᾿ Ονίβἔαβ ἀοπιίηιιβ, ΝΙοοιηθᾶθ58, αὐ ἔστι Ῥοραϊαπ οὐ 5 

ο΄ χορὰϑ ΠΙΙΟΓι απ 580 ΓῸ ὈἰΠαΥίο 

442, Τὴ σαγίογί τι βοάδ!οπι. 

| Θὕ0 "6 ἀΘβθυ ἢ ΟΥΠΤΩΠΟΒΌΤΩ ΒΌΡΟΙ ἴθυγα,, ον ἰββπ)6 50- 

ο΄ ΔἸ δε] γὰρ, ἱποϊνία Οανίουϊ ἢ [ἀκ] ἴα τη, 

40 ἴδηάθιῃ ἐν δε ἐτρ αν θηξα 8 τηθῶ σα ΟΥ πᾶ ῦϊα ΓΟΡΘΠΒ, 

ο΄ 4υδη6ο ἴῃ ἃ]Ί6Π0- 5010 γϑῦθὰ τηϑιοθαν, {πὶ 

᾿{πτ- 4] υἱΐαμη μγ6 Ὑἱν ΓῈ - [δ οἰβίϊ ἱποουρογθᾶμῃ ὃ Ῥεοίδοϊο γθΓῸ 

ΟΠ βέιβ ἀουηῖπιιβ οα πο 5. σα ΥΟΓ, Φαθιη ἤὰπὸ ἔδη68. 

145, ἴῃ δυηάδῃῃ. 

Βύ]Ραν ΟΠ βΕ ἱπον Εἰ5βίπηῖ, Ῥγορα σηδοῦ]α τα ΟΡ πὰ 

Ἰανθηθηι, Υἱξῶ τηοδογαίου ποβίγο., 
ΤΟ Π]Ο -818. ΟΥ̓ ρΟΥ, Φαθμη ἰΠΟΥΤη β[1 του θιι5 ΒΟ ΐ5, 

ΓΘ ΡογΘ Ῥγείουϊο,, υἱγία 8 ΡΥ ΠΟΘ Ρ5. Οδυίουί. 

14, ἴῃ δυπάξιῃ. 

Ὁ ἴοηΐοϑ ἸΔΟΥ ΠΥ ΠῚ, Ὁ σαπιᾶ, ὁ 580} 0118 

Ῥυν ββίτηΐβ τη ΟΠ νἸβίθτη 4186- ΡΙ δον 5118 

(αυίουϊ ἢ φιοπιοᾶο οοββαυ ῬδΥ 6 80 - απο! πη ον 8168 ἢ 

γοϊυϊξ Ὠγτηποργαρ τ ἀαϊ- 1] -οϑέ ΘΠΟΥ5. 

4η5. [ὴ δυ πάθῃ), 

Βδρυϊβί!, ο ΝΙοοιηθ 68, τη ΘΟΥ ; ΓΟ βΕ1 οἰξα 

Οαγίουϊ πη, ἴα βοοίαμι μἰοίδίϊβ. 

446, 1η δυπάθδπι 

Ο Χοϊογαμι αἰ ν ΠΟΥ ΠῚ ΒΔΟΓΌΤΩ 80] Τὴ, 408]6 ΘΟ θη 

Ομ ἰβδπογιμι ἴῃ - [πὰ ἔτ0 (Αγίου τ ΡΟΒΒΙ 468! 

Σ 
λῶν, χιὼν ων δ»... 

447. [π΄ Βαββαπι αφυθη δ ἃ γα ηἾθὰ8 ἰη!ογἰθοίωμπ), 

βα580 διηῖοθ, Ο γβίο φαΐ- ΘΓ - ΘΓ 8. ῬΓΘῸ ἈΠΠ|5, 

υΨ ΨΥ ΘΟ Ὁ ΠΥ ῊΙ 



ΣῚ 

οὐ το στὰς ὑκκοδ τιωμοε κου τ νὰ δέοραδι, 

τ»: 

ἢ 
Ἢ 

τῆλε τεῆς πάτρης ληΐστορι χειρὶ δαμάσθης, 
οὐδέ σε τύμόος ἔχει πατρώϊος" ἀλλὰ χαὶ ἔμπης 
πᾶσιν Καππαδόχεσσι “μέγ᾽ οὔνομα σεῖο λέλειπται, 

ο χαὶ στῆλαι παγίων μέγ᾽ ἀμείνονες, αἷς ἐνιγράφθης. 

Γρηγορίου τόδε σοι μνημήϊον, ὃν φιλέεσχες. 

148. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ὡς ᾿ χερὸς χόλποισι τεθεὶς ὑποδέχνυσο, Βάσσε, 
σὸν τέχος ἀ ἀτρεκέως πνεύματι Καρτέριον" 

αὐτὰρ ἐγὼν, εἰ καί σε τάγος σὺν πατρὶ χαλύπτοι; 
οὔποτ᾽ ἀφ᾽ ὑμετέρης στήσομ᾽ δμοζυγίης. 

149. Εἰς Φιλτάτιον. 

᾿ϊθεον μεγάλοιο μέγαν χοσμήτορα λαοῦ ΜΕΥ με 0 
χθὼν ἱερὴ χεύθω Φιλτατίοιο δέμας. 

150. Εἰς Εὐσέδειαν καὶ Βασίλισσαυ. 

ἀρούδοας Βασίλισσα, μεγαχλέες, ἐνθάδε χεῖνται, 
Ξώλων ἠγαθέων θρέμματα χριστοφόρα, 

Καὶ Νόννης ζαθέης ἱερὸν δέμας. “Ὅστις ἀυείόεις 
τούσδε τάφους, ψυχῶν μνώεο τῶν μεγάλων. 

151. Εἰς ᾿Ελλάδιον καὶ Εὐλάλιον αὐταξέλφους. 

Αἰεί σοι νόος ἦεν ἐς οὐρανὸν, οὐδ᾽ ἐπὶ γαίης 
ἤρειδες. χθαμαλῆς ἴ ἴλνιον οὐδ᾽ ὀλίγον" 

τοὔνεχεν ὡς τάχος ἦλθες ἀπὸ χθονός - Εὐλάλιος δὲ 
σὴν χόνιν ἀμφιέπει σὸς χάσις, Ελλάδιε. 

152. Εἰς ᾿Ἑλλάδιον. 

Τὸν νεαρὸν. Χριστῷ δὲ ὑυέγαν, πολιόν τε νόημα, 
χῶρος δὲ᾽ ἀθλοφόρων “Ἑλλάδιον κατέχω" 

οὗ νέμεσις" χείνοις γὰρ διμοίϊον ἄλγος ἀνέτλη, 
σθεννὺς ἀντιπάλου τοῦ φθονεροῖο μόθον. 

53. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Μιχρὸν μὲν πνείεσχες ἐπὶ χὐονὶ σαρχὸς ἀνάγχη, 
,ὔ ᾿Ὶ Ὁ ξε , - Υ. 

πλείονα δὲ ζωῆς ὑψόθι μοῖραν ἔχεις, 

Ἑλλάδιε, Χριστοῖο μέγα χλέος" εἰ δὲ τάχιστα 
δεσμῶν ἐξελύθης τοῦτο γέρας χαμάτων. 

184. Εἰς Γεώρτιον. 

Καὶ σὺ Γεωργίοιο φίλον δέμας, ἐνθάδε χεῖσαι, 
ὃς πολλὰς Χριστῷ πέμψας ἁγνὰς θυσίας - 

σὺν δὲ χασιγνήτη σῶμα, φρένας, ἣ Βασίλισσα 
ξυνὸν ἔχει μεγάλη καὶ τάφον ὡς βίοτον. 

158. Εἰς Εὐπράξιον. 

Χώρης τῆσδ᾽ ἱερῆς Εὐπράξιον ἀρχιερῆα 
ἥδ᾽ ᾿Αριανζαίη χθὼν μεγάλη χατέχω, 

Γρηγορίοιο φίλον χαὶ ἥλικα , χαὶ συνοδίτην" 
τοὔνεχα χαὶ τύμόου γείτονος ἠντίασεν. 

156. Εἰς Ναυχράτιον τὸν ἀδελφὸν τοῦ μεγάλου Βασιλείου. 

ἸΙχθυδόλον ποτ᾽ ἔλυε λίνον βυθίης ἀπὸ πέτρης 

ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΘΒΕΘΟΘΗΙ ΤΗΕΟΠΟΘΙ. 532 

ΡΓΟΘῸ]-ἃ ἔπ ραΐγια ρυς ἀδλίνοο πιᾶπιι προδέμ5-68, 

ΠΟΑ͂Ὸ6 [6 56Ρ.]Π γα πῚ ἢ οΐ Ραίγ ιν. 564 πΙ ΠΠ]ΟΤαἰΠπ15 

Ἢ ΘΕ ΠοΙ5 ΟΔρρδάοοῖθιι5. τηᾶρπατη ποι θὴ ἔπὶ το οξατα- 681, 

οἵ οἱρρὶ 8011415 Ἰοῆσο ργεϑίδη!ογ 5, {οἷβ {τ 65- ἰΠβου ρίπ5. 

ΟὙΘΡΟΥΙΪ Ποσ66 ΕΠ θὲ τηοπυμηθηΐαμῃη, αιιθ πὶ αἰ Πρ θα. 

28, Τὴ διπάρηι. 

ὉΠ ΡγΔΠ δὴ ἰη-5[ηι 5[{π|5 βιιβοῖρθ, Βᾶ586, 

(σὰπη Πα τὶ γ γ6 βρὶ γα Οδγίογί τη : 

ΥΘΡΙΠῚ 650, οἴϑὶ (6 ΒΘραΪΟΛ“η σα π ρΡδΐτ6 θϑοοπᾶαΐ, 

ΠΌΠΖΙΔΠ ἃ γοϑίτα ἀθβιβίδιη βοοϊοίδίθ. 

119, 1ὴη ῬῃΠίαξί πη. 

συγνθηθιη Τηδρηΐ ΤΠ ΉΠ ΤΘΟΐΟΓ πὰ ΡΟΡ 

61} 5δογὰ οοηᾶο ΡΝ] ΕΠ σογριι8. 

1ὅ0. Τὴ Ἐπβεθίδπη οἱ Βα} 581. 

ΕΠΒΟ απ, ΒΔΒ}Π1588.. ΠΟ] ν {ἰββί μηδ, ἢ ἰδοοπέ, 

ΧΟΙΟΓΌΤΩ ΑἸ ΥἸΠΟΥΤῚ ΔΙ ατηπὶ ΟΠ ἰΒίορ ΠΟΥ Ϊ, 

οἱ Νοπηθῷ βδηοΐδθ ΒΔΟΓΕΠῚ ΟΟΥΡΕ5. ΟἸΪ 5415 {γδηβῖ5 

Ἰνᾶῦδο ΒΘΡΌ]ΟΓἃ., ΔΗ ΠΡ ΠῚ ΤηΘΠΠΘηΐΟ ΤΩΔΡΉΔΙΙΜΩ. 

151. 1πη ΗἨε! δα ϊαπὶ οἱ ἘΘ] ἢ απ ἔτ ΓΟ 5 σΟΥ ΠΠΔΠΟ5 

ΒΘΠΆΡΘΡ {Π0Ὶ ΤΉ η5 δγαΐ ἴῃ 6α}}]0, ΠΘ4 6 ἴῃ 5010 

{56 088 ΠΌΤΩΙ νϑβερι πη π6 ῬΔΌΪα]αρὰ αι άθιη : 

Ἰάοἴγοο οἰ ἰβϑι πιο ΔΌ 5{1 ἃ ἴουγα ; ἘῸ]6] 15. δυΐθιη 

[ασχη ΟΕἰποῦθη (ΟΠ 1, ἔπι5 Γγαΐον, ἨΘΠδαὶ 

582. [η ΠοΙΙαἀ αι. 

δαγνθηι!θι, ΟΠ γ βίο 56 ΤηᾶρηΌϊη., ΘΔ 46 ΤΠ θη ΐθιη, 

ΟΔΠΡῈ5. ἰἴοοθ Ὑἱοξο Τὴ -ΤΥ γγατὴ ΗΘ] δα ϊπιμ ἰθηθο. --- 

Νὴ ἱηαϊσηδηάππη : 115 Θηΐ ἢ ΡΑΓΘ ΠῚ ΟΥ Οἱ δίαΤη Ῥᾶ58118- Θϑέ, 

οαβἤησιθη5 Δαυθυβαυι ΤΥ] ] ΘΙ] πη. 

1585, [π΄ ΘΠ ([6Η]. 

Ῥδα  ατὰ φαϊάθιη 5ρ γα θὰ 5 5ῈΡ6Ι ἔδυγᾶγ ΟΔΥἢΪ8 προρβϑ᾽ {88 δ τὲς 

ΤΩ] ΓΘ Πὶ Ὑ6ΓῸ Υἱἕδ8 ἴῃ ἃἰΐο βαγίθῃν ἢ8068, 

ΜΘ Ιδαϊ, ΟΡ β1 τηᾶσητπὶ ἄθοιιβ. 51 δα ΐθιη οἰ ἰββί τη 

ὙἶΠ0}18 Θχβοϊ εἴα5- 65, ἰἃ ΤΠ ΓῸ68 ἰΔΌΟΓΈΠΗ. 

154. [ὴ Θσθογβίαπι. 

Εἰίυ., ἀδουρϊ οἀΓ πὶ ΘΟΥΡῸΒ,, Πῖο ἰδο68, 

Ψαΐ τηυ 5. ΟΠ ἰβίο Το βιβί! ρτγὰ5 Ποβίϊαϑ; 

ὈΠΔ(ῸΘ ΒΟΓῸΙ ΘΟΥΡΟΓΘ, πιθηΐθ,, ΒΑ 51}1588 

ΟΠ Π6 μαθδΐ τηᾶρῃᾶ δὲ ἐππηα ιμ τ νυ] Ἅ τη. 

455. Τὴ ἘΠΡΡαχΙ μη. 

Βδρίοπβ μ]8 580 γὲ8 ἘΌΡΓΑχΙ ἅτ ΡΟΠ ΠΟΘ μὴ 

μεῖς Ατίδηζοᾶ [618 Τηρηᾶ ἴθΠ60, 

ΟΥΘβΟΥῚΪ ἀπιϊοαπη δὲ σουαπι, δὲ Βυῃοα ἔδυ : 

Ἰάεἶτοο οἵ βθρα!ογΌτΩ υ]οϊηα πὴ οϑί ἡδοίαϑ. 

4186. [η Ναυογαίίαπι ΓΓαίγοιη πηᾶϑηὶ ΒΑ51}}]. 

Ῥἰβοδίογί απ ΔΙ 4πᾶ πο δυο] θαΐ το 46: ΟΥδἃ 6Χ ΓΌΡΒ 
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Ναυχράτιος, δίναις ἐν ποταμοῦ βρυχίαις " 
καὶ τὸ μὲν οὐχ ἀνέλυσεν" ὃ δ᾽ ἔσχετο πῶς ἁλιῆα 

εἴρυσεν ἀνθ᾽ ἁλίης δίκτυον, εἰπὲ, λόγε" 
Ναυχράτιον, χαθαροῖο βίου νόμον, ὥσπερ ἐΐσχω,, 

καὶ χάριν ἐλθέμεναι καὶ μόρον ἐξ ὑδάτων. 

157. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ναυχράτιος στροφάλιγγι θάνε φθονεροῦ ποταμοῖο, 
δεσμοῖσιν βυθίης ἄρχυος ἐνσχόμενος" 

σ“ ,ὔ , ᾿ , - 

ὥς χε μάθης σὺ, θνητὲ, τὰ παίγνια τοῦδε βίοιο, 

ἔνϑεν ἀνηέρθη πῶλος ὅδ᾽ ἄχρα θέων. 

88. Εἰς τὸν αὐτόν. 

Ναυχράτιος πλεχτοῖο λίνου δεσμοῖσιν ἐλυσθεὶς, 
δεσμῶν τοῦδε βίου ἐξ ἁλίης ἐλύθη. 

159. Εἰς Μαξέντιον. 

Αἵματος εὐγενέος γενόμην 5) βασιλῆος ἐν αὐλαῖς 

ἔστην, ὀφρὺν ἄειρα χενόφρονα. Πάντα χεδάσσας, 
Χριστὸς ἐπεί με χάλεσσε, βίου πολλαῖσιν ἀταρποῖς 

ἴχνος ἔρεισα πόθοιο τινάγμασιν, ἄχρις ἀνεῦρον 
τὴν σταθερήν᾽ Χριστῷ τῆξα δέμας ἄλγεσι πολλοῖς " 

χαὶ νῦν χοῦφος ἄνω Μαξέντιος ἔνθεν ἀνέπτην. 

160. Εἰς τὸν αὐτὸν Μαξέντιον. 

Παάλλετ᾽ ἐμοὶ χραδίη, Μαξέντιε, σεῖο γράφουσα 
οὔνομα, ὃς στυφελὴν ἦλθες ὁδὸν βιότου, 

ἀμόροτον, αἰπήεσσαν, ἀτερπέα" σεῖο, φέριστε, 
ἄτρομος οὐδὲ τάφῳ χριστιανὸς πελάει. 

161. Εἰς Ἐμμελίαν τὴν μητέρα τοῦ ἁγίον Βασιλείου. 

5 , , 2 

Ἐμμέλιον τέθνηκε τίς ἔφρασεν ; ἥ γε τοσούτων 
καὶ τοίων τεχέων δῶχε φάος βιότῳ, 

,ὔ » , ’ “ ; 

υἱέας ἠδὲ θύγατρας ὅὁμόζυγας ἀζυγέας τε" 

εὔπαις καὶ πολύπαις ἦδε μόνη μερόπων. 
Τρεῖς μὲν τῆσδ᾽ ἱερῆες ἀγαχλέες, ἣ δ᾽ ἱερῆος 

σύζυγος οἱ δὲ πέλας ὡς στρατὸς εὐαγέων. 

102. Εἰς τὴν αὐτὴν Ἐμμελίαν. 

Υ, ᾽ , , , ᾽ , Θάμόος ἔχεν μ' ὁρόωντα τόσον γόνον Ευμελίοιο 
χαὶ τοῖον, μεγάλης νηδύος ὄλθον ὅλον" 

ς 8' ον , - , δε δὰ ἷ ὡς δ᾽ αὐτὴν φρασάμην Χριστοῦ χτέαρ, εὐσεῤὲς αἷμα 
9 

Ἐμμέλιον, τόδ᾽ ἔφην: « Οὐ μέγα " ῥίζα τόση ». 
τὦὭ , 

Τοῦτό σοι εὐσεόίης ἱερὸν γέρας, ὦ παναρίστη . 

τιμὴ σῶν τεχέων, οἷς πόθον εἶχες ἕνα. 

103. Εἰς Μαχρίναν τὴν ἀδελφὴν τοῦ μεγάλου Βασιλείου. 

ἸΤαρθένον αἰγλήεσσαν ἔχω χόνις, εἴ τιν᾽ ἀχούεις 
͵ 3 . 

Μαχρίναν, ᾿Εμμελίου πρωτότοχον μεγάλης " 
“ ᾿΄ 9 4» , Ν τ ᾽ Α . ἣ πάντων ἀνδρῶν λάθεν ὄμματα " νῦν δ᾽ ἐνὶ πάντων 

’ 

γλώσσῃ χαὶ πάντων φέρτερον εὖχος ἔχει. 

164. Εἰς Θεοσέδιον ἀδελφὴν Βασιλείου. 

ΝῚ -- 
Καὶ σὺ Θεοσσέῤιον, χλεινῆς τέχος ᾿Εμμελίοιο, 

ΑἈΝΤΗΘΠΟΘΚῈ ΡΑΓΑΤΙΝΕ 

] 
ῃ 

| 
Νδαογδίϊυβ, νου οὶ θυ ἴῃ Πανὶ ΠΟΥ βοηΐβ., 

οἱ ΠΠπὰ αυϊάθηη πο γοίγαχὶξ, ἴρ86 υϑγὸ γοΐθηξαβ ἕυϊξ. Ουο- 

{γαχὶξ ργῸ Ρἰβοδίϊοπο γοίθ, ἀἰο, βογπιο.. [προ Ρἰβοδίογομτη 

Νδυογδίο ΡΌΓοΘ Υἱἕθο πουτηδηι, αἵ οΟηΪ οἷο, 

οἵ ργδίίδιη Ὑδηΐβϑο δὲ πηογίρτη οχ δηιΐβ. 

457. 1π Θυαηάοπηι. 

ΝΌΘΟΙ. ἴῃ γογέϊοο μου ἰην αὶ Πανὶϊ, 

ΥἱηοῸ} 5 ἀθιπηθυϑὶ γϑϊβ ἱτηρ! οἰ 8 

αἱ ἀἰδοδβ ἔμ, τη} 15, αι -δἰηξ Τα ὶ ἢ 5 νἱέω, 

ἰπάδ 5 ΓΒ ΤΩ - δ᾽ αἴιι8-6ϑ( δάθτ5. ἢΐο οχϊπηῖθ ΘΌΡΓΘΗΒ. 

158. Τὴ οὐὐπᾶθδηιν. 

. Νδυογδῆαβ (οχίϊ ᾿ΐηΐ υἱπ θυ} }8 ἱμῃρ] οἰ τὰ 5 

ΥἱΠΟΙ]}15 Πα Ϊ 5. Υἱξα οχ ρἰβοδίϊομθ βοϊ υἱιι8-ϑδί. 

459, [Τὴ Μαχοηίίαπι. 

Βδηριῖηο ΘΧ- ΟΠ δι 5- ΒΌ ΤΩ ; ἱπηρογδίου 8 ἰπ Δ] 

᾿ 5ἔοξι ; Βα ρδγο πὶ βιβέι! γοβᾶηαμπι. Οὐποία ἀἰϑρουβθηβ, 
᾿ ΟἸ τ βέαβ ρΡοβίχυδμῃι πὸ γοοδυΐξ, υἱξω τη }18 ἴῃ - 56 118 

γοϑίρίαπι ἢχὶ ἀθβι θυ ταοεϊθιιβ,, ἄοπθο ἰηγθηὶ 
᾿ βο] ἄδπι : ΟΠ γΙβίο πιδοογαυν σΟΥΡΙΙ8. ΣΟΥ ΠΠΊΪΒ ΤΉ }}{8 : 

οἵ πο ᾿ουὶβ βυσϑα πη Μαχϑηζίβ 0 νυ αν. 

1600. Τῃ ουπάριη Μαχοϑηίίαμ. 

Ραϊ]ριξαξ τη ον, Μαχοπίϊθ, ἔα ατὴ ΒΟ. θΘ 8 

ΠΟΙΉΘΗ, 41] ἀυγ δ ἱπργΘ55118- 65 ΥὙἱᾶτη υἱΐδο, 

ΒΟ θυ ι5-οαγϑηΐθη.,, ἃἰΐδπι, ἰη που πάδιη. Τὰο,, ορίϊπιθ, 

ἰηΐγορίἀτι8. ἢ6 ΒΘΡΌΪΟΓΟ αὐϊάθμι Οἢγ βέϊδηι5 δοοοάοέ. 

1601. 10. Επηπιο απ πηαίγοπι τηϑρηὶ ΒΑ. 1}, 

Τα ] τὴ τηνι Θέ : 405 ἀἰχ ββοί ἢ αι ἰοΐ 

οἵ δηΐονιπι ΠΠΡΘΓογα μη ἀθάϊξ Ἰυμηθη υἱἕθ, 

ΑἸ 1ο5 αἴψαρ Π]ϊα5., πυιρίοβ ἱππυρίοβαμθα : [Π’ογαπι. 

ΒΟΠΟΓΏΙΩ-ΠἸΡΘΥΓΟΓΌΠῚ -Τηδΐογ 8.6 ΤΩ ΠΟΥ ΤῚ Πξθο 5018 Τὴ - 

ΤΙὸ5 χυϊάοηη ἢ} 8 βδοογάοίοβ 15 ΕΓ 5 πὶ, ̓ ρβᾶαι6 5806 ν- 

ΘΟηἤαχ ; ΡΓῸ] ἰηΖαΐ γογο ἰδ Ζαδπι ΘΧ ΘΟ ἔα 5 ρίογατῃ, [ἀο 5 

162. Τὴ δαπέϊθπι ΕἸΩΠΊΟ 8 Π|. 

ΜΙνγδίϊο ΒῈ θῇ τὴ6 ἱπέπθηΐθιη ἰδηΐδη ργοϊθι ΕΤΊτηΘΙ 

80 [Δ]6 11, σΘ ΘΓ Οϑὶ υϑη 8 {ἘΠ Θβδαγα μη ἑοΐαχη : [58ηρσι ποτ 

4ΌΠῚ ὙΘΙῸ ᾿ρβᾶπι οοηβίἀθυαυὶ ΟἿ βΕϊ μοββοϑϑίοπομι, ματα 

Ἐπ] πὶ, μος αἰχὶ : « ΝῸἢ πιᾶρηθμη; γδαϊχ ἰαπία. » 

1ὰ {101 ρἱείαξ 5. Βδοῦαμη ῬγΘΙ απ, ὁ ἱπ- τη θυ 5-Ορεϊμηα, ἡ 

Βοποβ. ἑαὰπι Πἰθογάπι,, φαϊθαβοιπι ἀρβίἀογαθαβ ἰάθμι. 

165. 1η ΜδοΥΪΠΔΠῚ ΒΟΓΟΓΟΠὶ πηᾶρηΐ ΒΔ 511}. 

Υἱγρίηθιη Βρ᾽οηἀἰἀδπι ἴθηθο ρα] ΥἾβ,, 51 {πᾶπη δυα βεὶ 

Μδουηπη., ἘΤΩΠΊΘΙΪ ΡΥ ρθη ἔδηη τηᾶρηξθ, : 

48 οἸηπΐατη ΥὙἱγοσιτη Ἰδΐαϊξ ΟΟ]08., πση0 ΥὙΘΙῸ θϑέ ἴῃ 

Ἰΐησυδ,, οἵ οαποῖβ τηδ]ι5. ἄθοιβ Παθοΐ. [οὐποίου Ὁ 

164. Τὰ Ἱ πΠΟΘοβοθί τη Βογογοπὶ ΒΑΒ.Π}}. 

ΕΓ (ὰ ΤἼΘΟΘΘθΐα πὶ, οατὸθ πα ἘΠΊΠΊΟΙΪ, 



ἐνθάδε τὴν ἱερὴν ὑπέδυς χθόνα, ἕρμα γυναιχῶν 

Ὰ Γρηγόριον μήτρως,, ἱερεὺς μέγας, ἐνθάδ᾽ ἔθηκε 

φίθεον, θαλέθοντα, νεόχνοον" αἱ δὲ πάροιθεν 

Εἰ φίλον ὀρχησταῖς ἀθλήματα, καὶ φίλον ἔστω 

Τρηγορίου μεγάλου σύζυγε ἀτρεχέως, 

εὐσεδέων" βιότου δ᾽ ὥριος ἐξελύθης. 

165. Εἰς Γρηγόριον τῆς μητρὸς ἀδελφόν. 

Γρηγόριος, χαθαροῖς Μάρτυσι παρθέμενος, 

τῆς Ν νεροφίης ἐλπίδες ἥδε χόνις. 

166. Πρὸς τοὺς ἐν μαρτυρίοις τρυφῶντας. 

θρύψις ἀεθλοφόροις" ταῦτα γὰρ ἀντίθετα. 

Εἰ δ᾽ οὐχ  ὀρχησταῖς ἀθλήματα, οὐδὲ ἀθληταῖς 
ἡ θρύψις, πῶς σὺ Μάρτυσι δῶρα φέρεις 

ἄργυρον, οἶνον, βρῶσιν, ἐρεύγματα ; : ἦ δα δίκαιος | 
ὃς πληροῖ θυλάχους, ἂν ἀδικώτατος ἧ; 

167. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Μάρτυρες, εἴπατε ἄμμιν ἀληθῶς, εἰ φίλον ἱ ὑμῖν 
αἵ σύνοδοι ; Τί μὲν οὖν ἥδιον; Ἀντὶ τίνος; 

Τῆς ἀρετῆς" πολλοὶ γὰρ ἀ ἀμείνους ὧδε γένοιντ᾽ ἄν, 
εἰ τιμῷτ' ̓ ἀρετή. Τοῦτο μὲν εὖ λέγετε. 

Ἡ δὲ μέθη, τό τε γαστρὸς ὑπάρχειν τοὺς θεοαπευτὰς 
ἄλλοις - ἀθλοφόρων ἔχλυσις ἀλλοτρία. 

168. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Μὴ Ψεύδεσθ᾽ ὅτι ̓ Ἰαστρὸς ἐπαινέται εἰσὶν ἀθληταί" 
τὴν οἵδε νόμοι, ὦ᾽ “γαθοὶ, ὑμετέρων" 

Μάρτυσι δ᾽ εἰς τιμὴν ἕν ἐπίσταμαι" ὕόδριν ἐλαύνειν 
Ψυχῆς καὶ ἑαπανᾷν δάχρυσι τὴν πιμελήν. 

1609. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Μαρτύρομ᾽, ἀθλοφόροι καὶ μάρτυρες" ὕόριν ἔθηκαν 
τιμὰς ὑμετέρας οἱ φιλογαστορίδαι. 

Οὐ ζητεῖτε τράπεζαν ἐύπνοον, οὐδὲ μαγείρους “, 
οἱ δ᾽ ἐρυγὰς παρέχουσ᾽ ἀντ᾽ ἀρετῆς τὸ γέρας. 

170. Εἰς τοὺς αὐτοὺς καὶ χατὰ τυμδωρύχων. 

ρισϑανέες, πρῶτον μὲν ἐμίξατε σώματ᾽ ἀνάγνων 
9 ᾿; , Α , 5 "ἢ » 

ἀθλοφόροις, τύμόοι δὲ θυηπόλον ἀμφὶς ἔχουσι" 

δεύτερον αὖτε τάφους τοὺς μὲν διεπέρσατ᾽ ἀθέσμως, | 

αὐτοὶ σήματ᾽ ἔχοντες δμοίια " τοὺς δ᾽ ἀπέδοσθε, ' 
πολλάχι χαὶ τρὶς ἕχαστον " ὃ δὲ τρίτον, ἱεροσυλεῖς 
μάρτυρας οὃς φιλέεις - Σοδομίτιδες ἥξατε πηγαί. 

471. Εἰς τοὺς αὐτοὺς καὶ χατὰ τυμδωρύχων. 

Παῖδες Χ Χριστιανῶν τόδ᾽ ἀκούσατε: Οὐδὲν ὃ τύμόος" 
πῶς οὖν ὑμετέρους χώννυτ' ἀριπρεπέας; 

Ἀλλ᾽ ἔστιν καὶ πᾶσι γέρας τόδε, μηδὲ τάφοισιν 
βάλλειν ἀλλοτρίοις δυσμενέας παλάμας. 

Εἰ δ᾽ ὅτι μὴ νέκυς οἶδε τὰ ἐνθάδε, τοῦτ᾽ ἀδίχαστον, 
πείθομαι, ἣν σὺ φέρης πατρὸς ὕδριν φθιμένου. 

ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ|. ΕΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΘΒΕΘΟΒΙ ΤΗΕΟΠΟΕΙ. 90 

ΟΥ̓ ΘΟΥΪΪ ΤηδρῊΪ ὈΧΟΥ ΓΟΥΘΓᾶ, 

Βῖο ΒΔΟΓΔ ΠῚ 800 }15{1 Βα Τηθπι., ΘΟ] ΘΠ ΤᾺ] ΘΓ ΌΤΩ 

Ῥίδγαμῃ : υἱδὰ διυΐθπι τηδέθγα δχβϑο! αΐδ- 68. 

16ὅ. 1η Οτγοβογίαπι τηδίγἰ 5 Γγαγοη. 

Οτθρβουίατη ΔΥαΠΟΌ] 18, ΒΔ Γὰ08 τηᾶρηιι8, Πΐο ροβυϊέ 

ΟΥ̓ΘΡΌΤΙΙ5., ῬΌΓΙΒ. ΤΩΡ ΓΥΤ 15 ΘΟΠ θη ἄδη8, 

ἡανοπθμι, Πογθπΐθηιν, θυ μηα- ρα θοβοθηΐθιη-ἸΔπυρὶπθ ; ῥτὶ- 

ΟὈΓΔΠ 1 -56 1} 5068 ΠἰῸ διυθνέ ραν ῖ8. [ϑ{1πὲ0 γϑὸ 

166. Αἀ 608 φαὶ 'π ΠΙΔΥ ΤΣ ΓΏΠῚ ΘΟΟ 8115 ᾿δαζι8 οοην νδηίωγ. 

51 ᾿υσαηῃα-Τ6 8 58] ἐδίουθ5 ργο]α,, δἔΐδμι ᾿ποαπᾷα 51} 

γοΙρία8 ΥἹοίου θι15- ΤΥ υ 118 : Πδος Θηΐμη ορροβίξᾶ. 

51 ὙΘΙῸ ΠΟΗ 588] δίουθιι5 7μοάα ργοα, πθο Δί Π] 6 8 

γοϊαρίαβ,, φαοιηοάο ἔπ τηδυέντίθιι8 ἀοΠᾶ (δ 5 

διδοηΐαχη,, υἱπαπη, Οοἰθαγη,, Θυαοίδ! 065 ἢ Αἢ υϑία8 

4 ᾿πηρ! δὲ {011658 ( 607}0ι:5),, ΘἔἸδγηβὶ ἰη 18 {158] 115 511 

167, [πη δοβάδηι. 

Μαγίγτοβ, ἀἰοῖίθ ἢ Ὁ 15 γ ΓΘ, δὴ σγδί! νοὶ 8 

οοηγοπίῃϑ᾽ Ουϊὰ οοτίο ᾿πουπάϊι5} Οὐ} 8 οαι88 Ὁ 

ὙἹΡΓΟΙΒ : τ Θηΐπὴ ΤΠ ΘΙ ΟΓΘ5 δὶς ἢθηΐ, 

81 ΒΟπΟΓΘΌΣ Υἱγίι8. --- Ἰὰ φαϊάθιη 6 η6 ἀἸοἰ 8. 

Αϑὲ ὀθυϊθίαβ, οἵ υθηΐγῖβ 6586 ΔΠΙΤΏΟ5 ΟὈΪΓΟΓΘβ, 

Θϑίο δἸ118 : ἃ υἱοίου θ5-τηδγ νΥθι5 το αχδίϊο 8}16η8. 

4168. [π οοβάξιῃ. 

ΝᾺ τῃϑη δγίηϊ, φυοα γὙϑηΐ 5 Ἰδιιἀδίογοβ δἰπΐ ΤΩ ΔΥΥΥΘΒ : 

ΒΔ ΌΠ ἢδ6 Ιοσθβ, ὁ Βοηΐ,, ὙϑβίγαΓΠη. [1ογ8 

Αἴ τρδυξντίθιι5 ἴῃ ΠΘΠΟΓΘΙῚ ἈΠῸ ΠῚ 06 ΠΟΥΪ : ΡΙΌΡΓΙΠΙ Ρ6]- 

ΔηΪπηδ6 οἵ ΘΟΠΒΌΠΩΘΙΘ ΔΟΥΙΠ5 Ρἰπσαθαΐπρομη. 

409. [π οφοβάδπι. 

Τοβίου υοϑ, Υἱοΐογθβ δἵ τυ ἔυγ 68 : ῬΓΟ γα ἐδοθναηΐ 

ΒΟΠΟΓΘΒ γὙΟϑίΓΟ8 ᾿υΓΟΟηΪ 2. 

ΝΟ 4ΌΦΟΥΙ5 Τηθηβδηη ΟοΥδ ΠῚ ΠΘ64Π6 ΘΟΩΌΟΒ : 

111 δαΐθηι δυποίδεομθβ ργθθθηΐ ργὸ υἱγέαξθ Ῥυφνἶπτ. 

170. Τὰ δοβάδοπι δἔὲ οοηίγα ΒΘρΌ ογογαμι ρου 55 68, 

Του-τηογίο- αἰρηϊ,, ὈΓΪΠΊΟ ΤΩ Ἰ ΒΟ 5[15 ΘΟΓΡΟΓἃ ΡΓΟΪΆΠΟΓΗΙΩ 

μλδυ ἐγ γῖθιι5., δὲ βθρυϊογὰ Πδιηΐηθπι οοπίηοηΐ: 

ΒΘΟΌΠΑΟ ΓΌΓΒΙΙβ5. ΒΘΡΌ]ΟΓὰ 4]1ἃ ουθυ ἰ5{15 πθίαυϊθ, 

᾿ρϑὶ τηοπυχηθηΐᾷ ΒΔ θθηΐθ8 51 Π}}Π1ἃ ; 8118 Ὑ6ΓῸ Ὑϑηα!  5{18, 

526 06 Θδἰΐδηι [6 ἀμυη]υ 486 ; (οΓΕΪΟ δαΐθιη Βδου ]Θριι8-68 

ἴῃ ΤΠ ΥΓ65 408 Πρ 15. : ΒΟἀο οἱ ΘΓ ρ 6 οηΐθ8. 

174. Τὴ δοβάδπι εἕ σοηΐγα 5ΘρΌΪΟΓΟΥΙΠῚ ΡΘΓΓΟΒΒΟΓΕΒ, 

ΕΠῚῚ ΟΠγβἀποσττὰ, μος δυο :- ΝΙΒῚ οϑὲ πυ]88 : 

ἀυοιηοᾶο ἰρίξαν Ὑθϑέγοϑ ΒΆ ΓΟ Ε15 1 6- ΒΡ] ΘΠ ἀθηΐ68 ὃ 

ϑρᾷ οβέ οἵ ουμοῖῖβ ΒΟΠΟΥ 6. ΒΘΩῸΘ ΒΘΡΌΪΟΥ5 

1η]1οἶ6 8116 }18 Ἰηθηβα8 ΠΊΔΠ8. [ππμλμ6 Θοΐ, 

51 γϑῦοὸ ΄υοᾶ οδᾶδλνεον πο} -56 {1 φυὸ Ηἴο Παηΐ, ἰὰ πιάϊοῖϊ- 

ογράδι, 5ἱ ἔπ [δ 85 ραίτἰβ οοῃξυμη δ πη τηουίαϊ. 
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172. Εἰς τοὺς αὐτοὺς χαὶ χατὰ τυμδωρύχων. 

Τυμύολέται, γάστρωνες, ἐρευγόξιοι, πλατύνωτοι, 
μέχρι τίνος τύμδοις Μάρτυρας ἀλλοτρίοις 

τιμᾶτ᾽, εὐσεδέοντες ἃ μὴ θέμις; ἴσχετε λαιμοὺς, 

χαὶ τότε πιστεύσω, Μάρτυσιν ἦρα φέρειν. 

173. Πρὸς τοὺς ἀπὸ τῶν ἐχ τάφων λίθων ναοὺς οἰχοδομοῦντας. 

Τιμὴ Μάρτυσίν ἐστιν ἀεὶ θνήσχειν βιότητι, 
αἵματος οὐρανίου μνωομένους μεγάλου, 

τύμόο: δὲ φθιμένοις" ὃς βήματα ὁ ὃ ̓ ἦμιν ἐγείρει 
ἀλλοτρίοισι λίθοις, μηδὲ τάφοιο τύχοι. 

174. Πρὸς τοὺς ἐν μαρτυρίοις τρυφῶντας. 

Μάρτυρες, αἷμα θεῷ μεγάλην ἐσπείσατε λοιθήν, 
χαὶ μέντοι θεόθεν 'ἄξια δῶρ᾽ ἔχετε, 

βήμαθ᾽, ὕμνους, λαοὺς, εὐχῶν σέῤας. ᾿Αλλ’ ἀπὸ τύμδων 
φεύγετε, νεχροχόμοι, Μάρτυσι πειθόμενοι. 

175. Πρὸς τοὺς αὐτούς. 

Δαίμοσιν εἰλαπίναζον, ὅσοις τὸ πάροιθε μεμήλει 
δαίμοσιν ἦρα φέρειν, οὐ καθαρὰς θαλίας" 

τούτου Χριστιανοὶ λύσιν εὕρομεν, ἀθλοφόροισι 
στησάμεθ᾽ ἡμετέροις πνευματιχὰς συνόδους. 

Νῦν δέ τι τάρύος ἔχει με’ ἀχούσατε οἱ φιλόχωμοι" 
πρὸς τοὺς δαιμονιχοὺς αὐτομολεῖτε τύπους. 

176. Κατὰ τυμδωρύχων. 

Μηχέτι πηχτὸν ἄροτρον ἀνὴρ ἐπὶ γαῖαν ἐλαύνοι, 
μὴ πέλαγος πλώοι, μὴ δόρυ θοῦρον ἔχοι" 

ἀλλὰ φέρων σχαπάνην τε καὶ ἄγριον ἐν φρεσὶ θυμὸν , 
ἐς τύμδους πατέρων χρυσὸν ἴοι ποθέων " 

ὅὃππότε χαὶ τοῦτόν τις ἐμὸν περικαλλέα τύμόον 
σχάψεν ἀτασθαλέων εἵνεκα χερδοσύνης. 

177. Ἄλλο. 

ἱἙπτὰ βίοιο πέλει τάδε θαύματ α᾿ τεῖχος, ἄγαλμα, 
χῇῆποι, πυραμίδες, νηὸς, ἄγαλμα, τάφος" 

ΝΥ Ε ν ᾿ ᾿ , ’ὔ 

ὄγδοον ἔσχον ἔγωγε πελώριος ἐνθάδε τύμῥος, 

ὑψιπαγὴς, σχοπέλων τῶνδ᾽ ἀποτῆλε θέων" 

πρῶτος δ᾽ ἐν φθιμένοισιν ἀοίδιμος, ἔργον ἄπληστον 
τῆς σῆς ἀνδροφόνε, μαινομένης παλάμιης. 

178. Ἄλλο. 

ἮΝ ὅτε ἦν ἀτίναχτος ἐγὼ τάφος οὔρεος ἄχρην 

πουλὺς ὑπερτέλλων τηλεφανὴς σχόπελος" 

γῦν δέ με θὴρ ἐτίναξεν ἐφέστιος εἵνεκα χρυσοῦ " 
Φ ἢ 5 , , » , 
ὧδε δ᾽ ἐτινάχθην γείτονος ἐν παλάμαις. 

179. Κατὰ τυμδωρύχων. 

Τὸν τύμόοιο τόσου ληΐστορα, ὃν πέρι πάντη 
λάων τετραπέδων ἀμφιθέει στέφανος, 

ἄξων αὐτίχ᾽ ἔην, αὐτῷ ἐνὶ σήματι θέντας 
αὖθις ἐπιχλεῖσαι χάσματα δυσσεξέϊ. 

β 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙ ΡΑΓΑΤΙΝΖΣ, ὅτις : 
172. 1ῃ οοβάθηι δἵ οοη γα βορ.] ΓΟ Πὶ ΡΘΥΓΟβδογθβ, 

ΒΘΡΌΠΟΡ ΠΙ-ΘΥΘΓΒΌΓΟΒ, ΠΠΡΟΟΠ65, (ΕΟ -ΥΤν ΠΕἸ5-ἴ- υπιοίοί 5, ἤο- 
ὈΒΑΊΈΘΩΙΟ ἔπη} 15 ΤΡ ΕΥΓὰΒ ΔΠΙΘ 5. [ πλΐ 168-14 {15- Πυμη 5, 

ΒΟΠΟΓΑ 15, ΡΪ] ἠὲδ αι ΠΘΙᾺ5. 65, ἀρ} ἣ φοῃ!ἰποίς συ]ὰ5, 
οἵ ἔσο οὐθάδιῃ πη ΔΡ ΥΥθι18 γῸ5 συ Πανὶ. 

175, Λα 608 υὶ 6χ βθρῃ ]ογογαμη Ἰαρίἀ 5 δοο οβίαβ ὡτοϊποληξ. 

ἨΟΠΟ8 ΤΠ ὙΠ Ρι15 Θϑΐ 5ΘΠΊΡΟΡ ΤΟΥ υἱξω, 

ΒΔΠΡΌΪΠΪ5. ΘΟ 5115 ΤΩΘΠΊΟΓῸ5. Θ]ΟΥ]οϑβὶ : 

ΒΘΡΌΪΟνἃ δυΐθπ) που 5. Οἱ γ6ΓῸ βαηποίιανϊα ΠΟ} 15 ΟΥρΙς 

ἈΠΊΘὨΪ8. ἸΔΡΙ ἀἸθιι5., Π6Ο ΒΘΡΌΪΟΛ αι πη ἰβοδίαγ, 

17. ΔΛὰ 605 αὐὖἱ πῃ Θοοϊ βἐἰ5. τηᾶγ γγατα ἰδυ 15 οομγίγαμηίων. 

Μαυένγοϑ, βδηραἑ Π6 ΠῚ) 060 τηᾶσηδηι Πᾶν 5{15 ΠΡ ΟΠ τυ, 

οἵ φυϊάθηηι 8ἃ-1)60 αἰβπὰ ἀομὰ Πα Βθο 5, [5ϑα φὸς ἃ ΒΘρ ον 5. 

βδποίπδγϊα, ὨΥΤΉΠΟΒ., ΡΟΡαΪΟ5., Ρυθοδι πὶ Του υ θη δ. 

[υρῖΐθ, τιον ΓποΥΌτ- ΟΠ ΟΥΘΒ., ΤΠ ΔΡἐΥΡΙθ5 ΡΑΙοΠίο8. 

175. Δὰ φοβάθπ, 

᾿ Ῥφμηοηῖθι5 Θρυ]αθαηΐαν, α 0115 ΟἸ᾿π δαγοο-δνδΐ 

ἀφιη μι σγαία οἴδυγο ἄομᾶ, ΠῸἢ μα ταβ. ΘΡυΪ88.. 
Ηυϊα5-τοὶ ΟΠ νἰβεϊδηΐ ΔΡΟ  ἰοηθτὰ ἰηνθηΐτηιβ,, υἱοίουϊ θυ5- 

᾿ἸηϑΕἸΠ αὐ πγ}8 ποϑίγ 5. ΒΡ ν ̓[8]65 οοπυθηΐαβ, [τηϑγένγιθα5 

ΝΌΠΟ Υ6ΓῸ (αϊᾶδηη πηοία ᾿αἰγοῦ τὴ6 : δια ϊθ, ὁ 4 -ἃιηδ5- 

δα ἀφιηοηΐδοᾶ ἐγδηβ Ὁ ρ 18 ΘΧθμρα. [ ΘΟΙΘϑβδί 0 η68 : 

170. Οοπίγα ΒΡ ΟΓΟΓα ΠΏ ῬΘΓΓΟΒΒΟΓ6Β. 

ΝΘ. 18. ΠΟΙ ΔΟΙΠ6. ΔΥδέγ ἢ ὙΡ ἴῃ ΓΟΥΓΆΓΩῚ ἃραΐ, 

Π6 ΤΠΔΓ6 πᾶνῖρσοΐῖ, πὸ μαβίδιη υἱοϊθηΐδιη μαροδΐ : 

868 ΓὉΓΘἢΒ ΠΙσΟΠΘΙΏ4Ι6 οἵ βου τπ ἴῃ ΡΥΘΟΟΓΪΒ. ΔΗΪΠῚ ΠΩ, 

ἴῃ ΒΘρυϊογα ραΐγυιη Δαγαπ δἂΐ ΘΟ ΡΙΘΠ5: : 

αυδηδοασυϊάοῃι οἵ ἤοο Δ] 18 ΠΙΘ ΠῚ ΡΟΙΟΒΘΥΠλΌ Β6ΡᾺ] - 

δἰϊοαϊ!ξ ποίαν θισοηϑ,, ὁδυβα ᾿πον]. [οτὰμν 

177. ΑἸ, 

ϑορίοιι υἱΐω (ρει) }) σα ηΐ Ὠδθοο6 τηϊγδοῦ]ᾶ : ΤΉ ΤΕ, βίαξινα, 

μογίϊ, ρυγαγηϊθβ., θιρ! απ, βίαξιιδ,, ΒΘΡΌΪΟΓΌΙΩ : 

οοἴαγαπηι ΓΔ 65 Ὸ ἴῃ σθηβ Ὠΐο ἐπ. 1118. 

ἰη- ΔἸ Γππγ-β γα οἴτιβ, Ταρθ5. 80 ᾿ἶ8ὺ6 ἸΟησ 6 ΡΥΟΘΌΡΓΘΗΒ.. 

Ῥυΐμι5. δυΐθιη ἰπίθι τηογέαοβ ὉΘΙΘὈν 5, οδᾶο ᾿πβδι Ὁ - 

{ἃ 500, Ποιηϊοϊάα,, ἐπ Γρηΐθ τηϑηιι. 

178. ΑἸϊυὰ, 

Επ{- ϑιρα8, ἀυὰ πα (αἱ ἱπΠΟΟ ΠΟΙ ΒΒ. ΠῚ 650 ΒΘΡΌΪΟΡΙΤη, τηθη- 

ΡΙ αν πη 5 ΡΘΓΔΠΒ ἸΟησ6- ΟΠ ϑρίουδἃ ΤᾺΡΘΒ; [{18 ΘδΟΌΙΏΘΩ 

ΠΌΠΟ ὙΘΙῸ Τ6 ἔργα οοποιιβδὶΐί ἀοπιθϑίϊοα ργορίθυ ΔυσΌ ΠΣ : 

5646 ΘΟΠΟΙΒΒΌΓΗ-[αϊ Ὑἱοῖηΐ ἃ ΠΙΔΠΪθῚ18. 

179. 1ῃ ΒΘρυΪΟγΓΟΓ ΠῚ ΡΘΥ ΟΒ5ΟΓ68, 

ΡυΪουὶ ἰδητὶ ρυάομθιη, φαοᾶ οἰγουχη]ιδῆι:6 

Ἰαρίάσμι φαδάγαΐου μη οἰ ηρ᾽ Γ-ΟΌΓΘἢΒ. ΦΟΙΌΠᾶ, 

᾿ Ὡαασμη ργοξίπα5 ζαϊξ, ἴρ50 ἴῃ τηοηυπμηθηΐο «απ Ῥοϑβιῖ8- 

ΓΌΓβι15 οἰαιᾷοτα μϊαἴτι5 ΒΌΡΘΙ ᾿ρΡὶο. [86ηΐ 



180. Κατὰ τυμδωρύχων. 

1 Ἔργον ἀλιτρὸν ὄπωπα, χεχηνότα τύμόδον, ὁδεύων" 
ο΄ χρυσοῦ ταῦτα πέλει ἰλθφρβοὰ τοῦ δολίου " 
᾿ εἶ μὲν χρυσὸν ἔχεις, εὗρες χαχόν εἶ δ᾽ ἄρα χεινὸς 

᾿ς ἔνθεν ἔδης, χενεὴν μήσαο δυσσεδίην. 

᾿ 181. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

 ὋὉσσάτιον παράμειψα βροτῶν βίον " οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλον 
ἶ εἰν παλάμας γείτονος οὐλομένας, 

᾿ ὅς με καὶ αἰπὺν ἐόντα χαμαὶ βάλε νηλέϊ θυμῷ, 
ἣν οὔτε θεὸν δείσας, οὔθ᾽ ὁσίην φθιμένων. 

᾿Ξ 
: 
᾿ 

182. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Τὸν τύμθων καχοεργὸν ἀλάστορα φεύγετε πάντες᾽" 
ἠνίδ᾽ ὅσην σχοπιὴν ῥήξατο ῥηϊδίως " 

᾿ οὗ μὲν ῥηϊδίως ἐῤῥήξατο." ἀλλ᾽ ἀποτῆλε 
ο΄ χάζεσθε" φθιμένους ὧδ᾽ ἂν ἀρεσσάμεθα. 

83. ΕΠῤς τοὺς αὐτούς. 

Αἷἰαῖ ὥς τι χαχὸν προτιόσσομαι ἐγγύθεν ἤδη 
τοῖσί τε τυμδορύχοις, τοῖς τε περιχτιόσιν, 

σήματος ὑψιθέοντος ὀλωλότος ! ἀλλὰ τὸν ἐχθρὸν 
οἷδε δίχη “ δαχρύειν δ᾽ ἡμέτερον φθιμένους. 

184. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Μαυσωλοῦ τάφος ἐστὶ πελώριος, ἀλλὰ Κάρεσσι 
τίμιος - οὔτις ἐχεῖ τυμθολέτις παλάμη" 

Καππαδόχεσσιν ἔγωγε μέγ᾽ ἔξοχος, ἀλλὰ δέδορχας 
οἷα πάθον" στήλη γράψατε νεχροφόνον. 

85. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Τοῖχος ἐνὶ προπόδεσσι καὶ ὄρθιος " ἔνθεν ἔπειτα 

ὕπτιος, ἐχ λαγόνων εἷς ἕν ἀγειρομένων 
τύμθῥος ἔην, καθύπερθε λόφου λόφος: ἀλλὰ τί ταῦτα; 

᾿ οὐδὲν χρυσοφίλαις οἵ μ᾽ ἐτίναξαν ὅλον. 

186. Εἰς τοὺς αὐτούς. 
- 

Νεχρῶν νεχρὰ πέλοι χαὶ μνήματα᾽ ὃς δ᾽ ἀνεγείρει 

τύμόον ἀριπρεπέα τῇ χόνι, τοῖα π᾿άθοι" 

οὗ γὰρ ἂν τος ὁ ἀνὴρ τὸν ἐμὸν τάφον ἐξαλάπαξεν, 

εἰ μὴ χρυσὸν ἔχειν Ἰλχειοῖ ἐχ νεχύων. 

87. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Τίς τίνος; Οὐχ ἐρέει στήλη " πρὸ γὰρ ὥλετο τύμόου. 
Τίς χρόνος; : ἀρχαίης σῆμα τόδ᾽ ἐργασίης. 

Υἰς δέ σ᾽ ἐνήρατο; εἰπέ" φόνος τόδε. ---- Χεῖρες ἀλιτραὶ 

γείτονος. - Ὡς τί λάδῃ; -- Χρυσόν. - ἔχοι σχοτίην. 

188. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Ὅστις ἐμὸν παρὰ σῆμα φέρεις πόδα, ἴσθι με ταῦτα 

τοῦ γεοχληρονόμου χερσὶ παθόντ᾽ ἀδίχως " 

οὗ γὰρ ἔχον χρυσόν τε χαὶ ἄργυρον, ἀλλ᾽ ἐδοκήθην, 

χάλλεϊ μαρμαίρων τοσσατίων λαγόνων. 

ΘΑΡΌΤ ΥἹΠ. ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΘΒΕΘΟΒΙΠ ΤΗΕΟΙΠΟΘΙ. 097 

80. Ιῃ βΘραΪ ΓΟ ΠῚ ΘΟΥΪΟΒΒΟΓ65. 

ἘδΟΙηὰ8 ἱπηρίατη υἱαϊ, Ὠΐδηβ βθραϊογαμη,, ἰξου- δοίθηβ : 
Δ ΠΟ βαπΐ Ορογὰ ἀοΙοβί. : 

51 φυϊάθιι δαγιιπι ΠΔ 065, ἱπυ θη ἰβἐϊ ΓΔ] ατη ; δὶ Ὑ6ΓῸ ὙΔΟΌΙΙ5. 
δΐπο 8 1511, γᾶηδηη 68- πηραϊ  αἴιι5 ἱπηρ᾿οἰαΐθι. : 

181. 1ῃ δοβάθῃ. 

ΘυδηηἸΟΠΡ8 ΠῚ ΡΥδοίογ ΠοΙΐππι τ υἱΐδιη ἢ πθο ἰσίταν ἀ606- 

ΟἸΌΡΟΓΘ ΤηδΠι8. υἱοῖπὶ ρϑυηἰοἰοβᾶϑ ; [Ὀᾶῖὴ 

ααἱ πι6 οἰϊΐδτα δχοθίβασῃ πυχηὶ δ οἰξ ἱτητηϊβουϊοογαϊ τηθηΐθ., 

ΠρΩὰΘ ΠΘυμ ἐΟΥΠ 8 η5, ΠΘαῸΘ6 ΓΟ σίοπϑιη ἀθί ποίου. 

182. ἴῃ θοοβάθηι. 

ΒΘΡΌΪΟΓΟΓΙΠΙ τη] οαχη ἀθργἀδίογοιη ἐπρίἐθ οαποίὶ. 

Εὴ «ᾳυδηΐδιηη Βρθοῦ]δτη γαρὶξ (86116 ! 

ΒΟῚ «αϊάριῃ (86 116 τυρὶξ. Αϑέὲ ργοοῦ] 

τϑοραϊξθ : τηογίαϊβ ᾿ἴὰ ῬΙΔΟΙΘΥ Γηπ8. 

185, Τῇ. δοβάρῃ., 

Ηθα, Β6ὰ! φαδηΐυτη Ταϊα πηδ}} ργθοβδηΐίο ργορίπαυυχη ἴδὴν 

ΒΘΡΌΪΟΓΟΥΠΤΩΓΘ ῬΘΥ ΟΘΒΟΥθ 15, υὙἱοϊπίβαιθ, 

ΤΩΟΠΌΤηΘηΐο ἰη-ἰξατη-Θχουγγοηΐθ ἀδθβίγαοϊο ! 5ϑα Ποβίρθι 

ποΥΪϊΐ ᾿πβ{{ἰ|ὰ : ἀοἴθγο δαΐθιη ποβίγαγῃ δϑέ τηογΐμοβ. 

182, ἴὴ δοβᾶάθπι. 

Μδιιβο]} βΒΘΡΌ]ΟΥΌΓΩ πη! ηϑ1 1 δϑί,, 564 Οδγθαβ 

ΥΘΠΘΓΔΗ ΌΠ : ΠῸ}1ἃ δὲ ΒΘΡΌΪοΓα- 4δ-ἀσβίγαδίἪ τη Δ η115. 

Οδρρδάοοϊθιυβ οϑὸ υϑ146 δχϊγηΐυστη : δ΄ σου ηΪ5 

4υ 8118 5υ τη -Ῥά58ι8. ΟἿΡρο ᾿πϑου 6 οδἀδνθγιοἰάδῃῃ. 

185. πὶ δοβάθμ. 

ΜΌΓΙΕΒ ἴῃ γδαϊο θ5- πο ηΓ18, ἰβι6 γοοῖπιβ ; Βῖπο ἀδίη 

ΞΌΡΙΠΌΙΩ, ΘΧ ᾿δίθυ 8 ἴῃ ἀΠῸΠ ΘΟΠΪΠΟΐ5, 

ΒΘΡΌΪΟΓΙπ δγαΐ, ΒΌΡΟΓ ΟΟ]]Θπὶ 60]115. 564 αυϊὰ ἢῶο ἢ 

ΠΗ Δαγ-Οα Ρ᾽ 415 αὶ Τὴ δΟΠΟαββουπηΐ ἰοΐα μη. 

186. Ππ Θοβάριῃ. 

Μογίυογυτχη τηογίιδ βἰηΐ οἵ τηοηππηθηΐα. ΟαΪ Υ61Ὸ δυσί 

ΒΘρυΪογυχτη ἱποϊγίαμη Ρα]γουΐ, [4118 ρα ίαγ, Α 

Νϑαθθ δηΐπιὶ ἰβίθ ΒΟΠΊΟ τ τη ΒΘΡΌΪΟΡ ἀθγαβίαυ βϑοί, 

Πἶβὶ ΔΓ ΠῚ ΠΔΌΘΓΘ ϑρογαββϑοί δχ τη 8. 

187. 1η δοβάθιι. 

ΟὐἱβὉ ουὐα59 πη ἀϊοοί ΟἸΡΡαΒ ; δηΐθ ΘΠΪΠῚ ΘΥΘΓΒῚΒ. 5ΘΡῸ- 

Οὐ εοΐαβ" γοίαϑβεϊ τηοπυτηθηΐαχτη [106 ΟΡΘΙΒ. [οὐχ δϑῦ. 

Οὐΐβ ἐδ τηΐοτίβοϊ!  ἀἰο. Οιθᾶθβ μοῦ. --- Μδημβ βθδϊθϑία 

υἱοϊηὶ.-- σὲ φαϊᾷ Βαθογϑέ 9 -- ΑὝστπι.--- Ηδθοα  ΘΠοΌΓᾶ8. 

188. Ιῃ φοβάξπ. 

Ουϊουμηααθ τθατῃ ἐαχία τηοηυτηθηΐαπ [6 5 ροάθῃι, 8610 

πΟΥΪ-ΠΘΟΓΘα 5 Ἰηδηῖ 15 ῬβϑιΠη- 6586 ἰηΐσθθ. [16 Βῶο 

Νοη οηΐπὶ Βα θαπὶ δατγιτηῆαθ οἵ ἀγσθηΐθμῃ, 564 υἱάοθὰς 

μαϑοῖθ, φυομηὰἀϊπα Βρ᾽οπάθηβ ἰδηΐουαπι ᾿Ἰδίθυαμη, 
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189. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

᾿ Στῆθι πέλας, καὶ χλαῦσον ἰδὼν τόδε σῆμα θανόντος, 
εἴποτ᾽ ἔην, νῦν αὖτε τάφον δηλήμονος ἀνδρός" 
σῆμα πέλω μὴ τύμόον ἐγείρειε βροτὸς ἄλλος. 
Τί πλέον, εἰ παλάμαισι φιλοχρύσοισιν ὀλεῖται ; 

190. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Αἰὼν καὶ χληΐδες ἀμειδήτου θανάτοιο, 
καὶ λήθη, σχοτίης βένθεα, χαὶ νέχυες, 

πῶς ἔτλη τύμῥον τις ἐμὸν ἔπι χεῖρας ἐνεγχεῖν ; 

πῶς ἔτλη; φθιμένων κήδεται οὐδ᾽ ὁσίη ; 

191. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Τέτρωμαι πληγῆσιν ἀειχελίῃσιν ὃ τύμδος 
τέτρωμ᾽, ὥς τις ἀνὴρ ἐν δαὶΐ λευγαλέη. 

Ταῦτα φίλα θνητοῖσι; τὸ δ᾽ αἴτιον ὡς ἀθέμιστον! 

τὸν νέχυν οἷον ἔχων, χρυσὸν ἀποξέομαι. 

992. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Πρός σε θεοῦ ξενίου λιτάζομαι, ὅστις ἀμείδεις 
τύμόον ἐμὸν, φράζειν " « τοῖα πάθοις ὃ δράσας ! » ---- 

Οὐχ οἶδ᾽ ὅντινα τύμθος ἔχει νέχυν " ἀλλ᾽ ἐρέω γε 
δάχρυ᾽ ἐπισπένδων " « τοῖα πάθοις ὃ δράσας! » 

193. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

κάντα λιπὼν,, γαίης τε μυχοὺς καὶ πείρατα πόντου, 
ἦλθες ἔχειν ποθέων χρυσὸν ἐμοῦ νέχυος. 

Νεχρὸν ἔχω καὶ μῆνιν ὀλωλότος " ἤν τις ἐπέλθῃ, 
ταῦτ᾽, εἰ ληΐζει, δώσομεν ἀσπασίως. 

194, Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Εἴ σοι χρυσὸν ἔδωχα μόνῳ μόνος, οὐκ ἐφύλασσες 
τοῦθ᾽ ὅπερ εἰλήφεις ; ἢ χαχὸς ἦσθ᾽ ἂν ἄγαν. 

Εἰ δὲ τάφον σχάπτεις, τὴν αἰδέσιμον παραθήχην, 
καὶ τόδ᾽ ἐπὶ χρυσῷ. ἄξιος, εἰπὲ, τίνος ; 

95. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Τοὺς ζῶντας χατόρυσσε᾽ τί γὰρ νεχροὺς κατορύσσεις ; 
ἀξιοί εἰσι τάφων, οἵ σὲ ζῆν εἴασαν οὕτω, 
τὸν τῶν οἰχομένων δύριστὴν καὶ φιλόχρυσον. 

1960. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Καὶ σὺ, τάλαν, παλάμησι τεαῖς ἢ μύστιν ἐδωδὴν 
δέξη θαρσαλέως, ἢ θεὸν ἀγκαλέσεις 
, Ἶ  βῦὺς. ᾿" , ἝἜ , χείρεσιν αἷς διόρυξας ἐμὸν τάφον; ἡ ῥα δίκαιοι 
5. Υ. , ᾿ς δι" ΄ , οὐδὲν ἔχουσι πλέον, εἰ σὺ τάλαντα φύγοις. 

197. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Φησὶ Δίχη " Τίς πίστις, ὅτ᾽ ὥλετας ὃν λαγόνεσσι 

σῇσιν ἔδωχα, νέχυν, γαῖα φίλη, φθίμενον ; --α 
Οὐ γαίη μ᾽ ἐτίναξεν- ἀτάσθαλος ὥλεσεν ἀνὴρ, 

χαὶ φιλοχερδείης εἵνεκα. Τοῦτον ἔχε. 

ἈΝΤΗΟΘΙΠΘΟΙΚ ΡΑΠΑΤΙΝῈ 

189, Τῃ δοδβᾶδπι, 

δία ῬΓΟΡΘ, δὲ ἸῸΡ6 ΟΟΥΠΘΠ5 ΠΟΘΟ6 πΟΠυτηθηΐαπι τηογίαϊ, 

δὶ φυδηᾶο [εΐ; πα ΠΟ ΡΓῸ ΒΘρΌ]ογῸ τιδίθυο Βοιηΐηΐβ 
ΤΟ ΠΕ ΘΠΐππι βατη, π6 πτηΠαγη ογίσαΐ του 8115 Ἰϊπ18. 

Οὐἱά ἰαναΐ, 5] πηδηΐρι8 δυνὶ - αὐ ΐϊβ ρου} 

4190. Τη δοβάδπ). 

Ξνυμ οἱ εἰδυδίγα {Ὑ15Ἐ15. ΤΥ 8, 

οἵ δ] νίο, ἐοποθγαγι πὶ ροποίγα!α, δὲ τπιοσίαϊ, 

ἀαοτηοάο 80 βίϊπηυϊξ ΒΘΡΌ]ΟΓΟ ΔΙ 5 Π6Ὸ ΠλδΠιι5 ἱΠ ὉΓΓῸ Ὁ 
φαομηοᾶο βιιβίϊηυϊ! ἢ απ πιογίαοβ ἐπϑίαγ ἤθῸ βδηο [85 ἢ 

4191. [ἢ δοβάφπ), 

υϊπογδίι5- 80 Ἀ]δρὶβ ἱπἰσηΐβ ΒΘρΡΌΪΟΓΌΠΙ ; 

γΟΪπογαίτβ- ϑύτη, αξ ΔἸ χαΐβ Ὑἱγ ἰπ ρυρηᾶ βῶνδ. 
Ηδο στγαΐα τη υ Δ} 1} 15 Οδυ8α γ6γῸ 4υδπ οοηΐγδ- 8 ἱ 

οδάδγοῦ 50] 1 η ΒΔΌΘΗΒ, δ ΔΓΕ ΘΟΥΓΔάΟΥ, 

192. Ιη φδοβάδπι. 

ΡΥ [6 ἀθυμῃ ἰοβρίἐ!θι ρυθοον, Φυϊουμηααθ Ρογέγδηβὶ5 

ΒΘΡΌΪΟΓΙΠῚ πηθιιμ, αΐ ἀἰοΔ 5 : « (4118 μα ατὶ5 φαΐ-Γϑο βΕ »] 

--- Νοὴ 800 4ιιθπὴ ΒΘρι] γα π μα θοδΐ πιογέαατη ; 56ἃ ἀϊοδτα 

ἸΔΟΡΙΠΊὰ8 ἱΠΒΡΘΥΒΘΗΒ : « (Δ}18 ραίἰἀγῖβ φυΐ- δ ἰδεῖ » ] 

495. 1Τῃ οοβάυπ. 

Ομηηΐὰ Πἰπααθη8,, ἔογτ 6 γθοθβϑι8 δὲ πθ8 βοΐ, 

γΘηΐβεϊ ΠΑΡΘΓΘ οἰ θἢ5 δασαπ τηθὶ του ξαὶ. 

Οδάδγνου μάθ60 οἵ ἰγδῃὶ τηογίαϊ. δὶ 4 ΐβ ἀσσγοβϑαβ (ἀρ Υϊξ, 

ἢιξθο, 5ϊ ρυφάδξαν, ἀδθί πηι ᾿ θοπίου. 

194. ῃ δοβάδπ), 

51 ΕἸΡῚ δυγυμῃ ἀρ 556 ῃὴ 5011 8018. ΠΟΠΠ6 ΒΘΥΥΑΓΟ5 
ἰὰ φυοά δορορί58685" ἃ ξ ΤΔ}118 65565 γδὶᾶθ. 

51 ὙΘΙῸ ΒΘΡΌΪΠΟΓμ οἴ οαΐβ, σοπουδηάυι ἀοροβίξαμη, 

οἵ ΠοΟ ΡΙΌΡἕΟΥ δυγαμι, αἀἰση5, αἷο, οὐ 5 65 ἢ 

195, [πῃ Θοβάθπι, Ἵ 

ΔΥΤΩΣ ἰηϊμνυτηᾶ : αυϊά δηΐμη τηογίιι08 ἱπὨυΤη88 ὃ 

Ὀϊρηὶ βαηΐ ΒΘρΌ]οΥβ, φαΐ ἕο νίνογο βίνογαηΐ ἰΐδ, 

ἴῃ ἀοίηποίοβ Ἰῃ] αΥ]ΟΒΌΤα οἱ δυγὶ-ἃυϊάυτη. 

190. [π᾿ δοϑάδιῃ, 

ΕΓ {ιι, τΐ56., τδη 18. [8 γὙ6] τηγϑίϊ στη οἰ θα τα 

δοοῖρίοβ δυιάδοίου, υϑὶ Ῥϑυμη ἱπγοσα 8 - 

τηδηΐθιι5 Ταΐϊθιβ οἰ 51 τηθαμῃ ΒΘρα]ογαμη ἢ Ῥγοίδοίο 5 

ὨΪΠ] ΠαθΘηΐ ΔΙ Ρ 18, 81 ἰὰ ἸΔΠο65 7ειδέἠ ἐῶ οἵα σον" 

197. 1. δοϑβέδιη. 

ΑἸΕΤαβΕ ΕΑ : «Οὐτ Π465, 4υδηπάο ρΡοΡα 881 φάθι Ἰαΐουθιϑ 

« ἰαυΐβ ἀοάϊ, σδἄδνον, {6}}118 Δηΐοᾶ, ΡΟΥΘ ρἔ ἢ » ἢ --α 

« Νοη ἔδυτᾶ τὴ Θχοιϑϑὶξ : ἱπηρίυ5 μογάϊαξ υἱῦ 

« οἔ ἀναγ οαιι88. Ησποὸ ἰδηθίο.» 



198. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

; Πρόσθε τάδ᾽ ἦεν ἄσυλα- θεὸς, νέχυς. ᾿Αλλὰ θεὸς μὲν 
ᾷ ἵλαος" εἰ δὲ νέκυς, ὄψεθ᾽ ὁ τυμδολέτης. 

' 19:0. Εἰς τοὺς αὐτού:. 

ῥά σε δινήσουσιν ᾿Ερινύες- αὐτὰρ ἔγωγε 
χλαύσομ᾽ ἀποφθιμένους; χλαύσομ᾽ ἄγος παλάμης. 

: 200. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

ἥξατε, τυμδοχόοι, ναὶ λήξατε βένθεσι γαίης 
᾿ χεύθειν τοὺς φθιμένους. εἴξατε τυμύολέταις. 
Νεχρῶν καὶ τάδε γ᾽ ἐστὶ σοφίσματα, ὡς φιλόχρυσον 
᾿ς εὕρωσιν παλάμην, σήματα τοῖα χέειν. 

Ἵ 201. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Τίς σ᾽ ἀνέηχεν, ἄπληστε, τόσον χαχὸν ἀντὶ τότοιο 
κέρδεος ἀλλάξαι, μηδὲ παρεσταότος : 

202. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

; Α ΄ ’ , ᾽ - Στῆλαι χαὶ τύμόοι, μέγα χαίρετε, σήματα νεχρῶν᾽ 
᾿ς οὐχέτι χηρύξω μνήμασι τοὺς φθιμένους, 
ἡνίχα τὸν περίφαντον ἑμὸν τάφον ὥλεσε γείτων. 

Γσΐα φίλη, σὺ δέ μοι δέχνυσο τοὺς φθιμένους 

203. Πρὸς τοὺς αὐτούς. 

Στῆλαι, χαὶ πλαχόεντες ἐν οὔρεσιν, ἔργα γιγάντων, 
᾿τύμθοι, χαὶ φθιμένων ἄφθιτε μνημοσύνη, 

σεισμὸς πάντα βράσειεν, ἐμοῖς νεχύεσσιν ἀρήγων, 
οἷς ἔπι χεὶρ ὀλοὴ ἦλθε σιδηροφόρος. 

204. Πρὸς τοὺς αὐτούς. 

Ἡνίκα τὸν περίδωτον ἐπ᾽ οὔρεος, ἄγριε Τιτὰν, 
τύμόον ἀνεῤῥήξω, πῶς ἔσιϑες νέχυας, 

ὡς δ᾽ ἔσιδες, πῶς χεῖρες ἐπ᾽ ὀστέα ; ἢ τάχα χέν σε 
- , Υ κε “ἿΝΘσ , Υ. 

τῇ σχέθον, εἰ θέμις ἦν τοῖσδ᾽ ἕνα τύμδον ἔχειν. 

205. Πρὸς τοὺς αὐτούς. 

Σήματα,, χαὶ σποδιὴ. καὶ ὀστέα, οἵ τε πάρεδροι 
δαίμονες, οἵ φθιμένου ναίετε τόνδε λόφον, 

τόνδ᾽ ἀλιτρὸν τίννυσθε, ὃς ὑμέας ἐξαλάπαξεν. 
Τῶν δὲ περιχτιόνων δάχρυον ὕμμιν ὅσον! 

206. Κατὰ τυμδωρύχων. 

Τύμόοι, καὶ σχοπιαὶ, καὶ οὔρεα, χαὶ παροδῖται, 
’ 

χλαύσατε τύμθον ἐμὸν, χλαύσατε τυμόολέτην" 
Ψ ν “«»᾽ ΄ "3 ἈΡΕΥ, 
Ἡχὼ δ᾽ ἐκ σχοπέλων πυματηγόρος ἀντιαχείτω 

τῶνδε περιχτιόνων᾽ « χλαύσατε τυμφολέτην. » 

207. Εἰς τοὺ: αὐτούς. 

; 

Κτείνετε, ληΐίζεσθε, χαχοὶ χαχοχερδέες 
οὔτις ἐπισχύήσει τὴν φιλοχρημοσύνην. 

ΕἸ τάδ᾽ ἔτλης, χαχοεργὲ, καχόφρονος εἵνεχα χρυσοῦ, 
πᾶσι τεὴν ἐπέχειν ἁρπαλέην παλάμην. 

ἄνδρες" 

ΟΑΡΌΤ ὙΠ|. ἘΡΙΟΘΒΆΜΜΑΤΑ ΟΒΕΘΟΒΠ ΤΗΕΟΙΟΘΙ. .5399 

193. ἴπ δοβάριη. 

ΟἸΪπὶ Ὠέθοο8 δγδηΐ δϑυ]ὰ : ἄθιιβ, τηουίαιιβ. 564 ἄδιιβ «υϊάθπι 
θοηΐρηιι8 : 8Π ὙΘΙῸ πιογέαιιβ, υἱά θέ ΒΘΡΌΪΟΙ -ΘΥΘΓΒΟΓ. 

199. Τὴ δοϑάδῃ. : 

Ργοίδοίο ἔξ ἰογχαδθαπέ Εὰτίθ ; ἂδί 680 ἷ 
Ἰαροῖνο ἀθβιμοίοβ,, Ἰυσ6 θῸ ῬἱΔΟΌ] πη τηδπα8. 

200. Ιῃ δοβάρῃι, 
[ἴογγϑ 

Ῥαβίηϊίο, Τυμθ]ΟΥΠ-Θχβίγιοἴογθβ, πδ6 ἀθϑίηϊία υἱβοουῖθις 
ΦΟΟΌΪ ΑΓ πιογέιοϑ ; οϑαϊ 6 ΒΘρα]ογογυτα- ἀοβγποίου θα. 

Τπ-Ἰηογίαο08 δέ ἰδία βιιηΐξ ον] ξίοπ65 : αἱ δυτὶ- ἃν άδηη 
ΘΧΡΘΥΙΔη ΕΣ ΤηΔΠΌ ΠῚ, ΤηΟππρηΐᾷ [Δ] 1ἃ ἈΘΘΘΓΘΓΘ. 

204, Τὴ δοβάδιῃι. 
Π 

᾿Ουΐβ Εἰδὶ ρευβαδβίξ, Ἰη58 {14} 18- Πουηο, ἰδηΐαπη τη] αΤα 
Ἰχογο ῬΘΡηυΐδγθ, ΠΘΩῸ6 ργιρβθηΐο ἢ [{ἀπΈ}110 

202. 1ῃη φοβάθῃι, 

ΟἸρρὶ δὲ ἐσπυ, τη] ἔα πη νϑ]οΐθ, πιοπυτηθηΐα τιουέπουιπι - 
ΠΟῊ ΔΙΊΡ] 18 Γ ΔΙ πι- ἴδ τη ΤΠ ΘΠ 5 ππουΐαο 8, 

᾿ ἀυοηϊαπη ΘΟΠϑΡἰ οι Π)-]δΐδ Τηθμ ΒΘΡΌΪογατη ἀρβέγιχιξ 
ΤοΙΠ5. δηγῖοα,, ἔπ ὙΘΡῸ ΤΉΪ Εἰ γθοῖρα τηογίποβ. [ υἱοίπιιβ. 

305. Αἀ δοβάριη. 

Οἱρρὶ οἵ Ἰδΐϑ ἴῃ πιοηξθιιβ5,, ορθγὰ σἰραδηΐαμι, 

ΒΘΡΌΪΟΥα,, οἵ ΤΠΟΥ ΠΟΥ. ἐπι πη 8}15 τηοτηουία, 

᾿ ηοΐα8-ἔογγῶ οὐποίδ ἀἰβουξίδξ, πηθῖβ τηουία 8 Ορθτη ΙΈΓΘΗΒ, 

4615 ΒΌΡΘΡ τηὰΠῸ5 [ππθϑία υθηϊξ (γγίραγα. 

204. Λα δοβάδιῃ. 

Οὐδηᾶο (6] 66 ἰπ τηοηΐθ, βέον Τιΐίδη, 

ΒΘΡυΪοΓ απ οἰνοσίβεϊ, φαοπιοῦο οογπἰβέϊ τηογέυοβ 

αΐᾳι!6 ΘΟΥΠἰβΕϊ, ΦΟΟΙΊΟΔῸ ΠηΔΠΕ8 ἴῃ οδ88 ἐμ δέ ὅ8π6 ἴα 

Πΐο γϑ ϊπ]βϑθηΐξ, 5ἰ [5 δϑϑοῦ οὐτὴ- 5 ὈΠῈΠῚ ΘΘΡΌΪΟΓΌΓΙΩ 
{ΠΔΡ ΘΓ. 

20ὅ. Δὰ δοβάδιῃη. 

Μομιμπηρηΐα, οἱ εἰηἶβ, οἵ οϑϑᾶ, δ δϑβθϑβ "68 

ἀφπηοηθβ, (αἱ τηοτέιὶ Βαραίθ ἤὰπο {πη ] αι, 

ἢὰηο ἱπηρίαπη Ραμηϊΐοΐα, 4] γοβ οϑί-ἀδργαδίαβ. 

(που τα ΠΟΙ ὙΘΙῸ ᾿ΔΟΥΠ.δ6 Ὑ00 18 φαδηΐο ! 

206. σοπίτα ΒΘρΡΌΪΟΓΟΓΏΠῚ ρΘΥ Ο550Γ68. 

Τύχη]! οἵ βρθοῦϊ οἵ τηοηΐο5 οἵ υἱδίουθϑ, 

ἀοίοίθ τηθαμ ΒΘρΌΪ] οι πὶ, ἀϑίοἴθ ΒΘΡΌ]ΟΥΪ ΘΥΘΙΒΟΥΌΙῚ. 

Ἐοίιο δυΐοιῃ ἀ6 ταρίθιι5. ἢ ἰπηδ- Τα: -τρϑίϊξ σοϑοποῖ 

Πΐβοθ ῬΓΟΧΙΠΉΪ5 : « ἀο Πθΐ6 ΒΘρα]ΟΥ -ΘΥΘΥΒΟΓ ΠῚ ». 

207. [πὰ Θοβάδπι. 

Τηΐογβοϊία, ργωαμηϊπὶ,, τη Δ}} τη818- ππογδηξθ8 ΥἹτΊ - 

ποιηο ΘΟ ΒΘ ὈΪ ροοπηί -ουρ αἰ αΐθμη. 

ΓΑΙ (411 ἀιιϑι15-65,, τη] οοα, τη] οϑυδαϊ οδιι8ἃ ΔΌΓΙ, 

2αηιν οαμοῦῖβ ἔσδηι ἰηΐθ 6 ΓΤ ρΔΟΘΙῚ ΤΠΔΠΌΤΩ. 
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408. Εἰς τοὺς αὕτους. 

Οὗτος ἔπερσεν ἐμὸν φίλιον τάφον ἐλπίδι κούφη, 
ὃν μοὔνον χτεάνων ἔνθεν ἀπῆλθον ἔχων" 

χαὶ τοῦτόν τις ἀλιτρὸς ἑαῖς παλάμαις ὀλέσειεν, 

ἐχ δ᾽ ὀλέσας τύμδου τῆλε βάλοι πατέρων. 

409. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Τίς τὸν ἐμὸν διέπερσε φίλον τάφον, οὔρεος ἄκρης 
τῆσδ᾽ ἀναειρόμενον ἡλίχον δσσατίης: 

Χρυσὸς ἔθηξε μάχαιραν ἐπ᾽ ἀνδράσι" χρυσὸς ἄπληστον 
,. χύμασι χειμερίοις ὥλεσε ναυσιθάτην᾽ 

χἀμὲ χρυσὸς ἔπερσε μέγαν περιχαλλέα τύμβον 
ἐλπισθείς - χρυσοῦ δεύτερα πάντ᾽ ἀδίχοις. 

410. Ξΐς τοὺς αὐτούς. 

Πολλάκι ναυηγοῖο δέμας χατέχωσεν ὁδίτης 
χύμασι πλαζόμενον, πολλάκι θηρολέτου " 

ἤδη καὶ πολέμῳ τις ὃν ὥλεσεν- ἀλλ᾽ ἐμὲ γείτων 
ὠσθέντ᾽ ἀλλοτρίαις χερσὶν ἔπερσε τάφον. 

411. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Ὦ χρυσοῦ δολίοιο, πόσον χαχὸν ἔπλεο θνητοῖς ! 
ζῶσιν χαὶ φθιμένοις χεῖρα φέρεις ἀδιχῶν " 

οἷς γὰρ ἐμὸν τύμόον τε χαὶ ὀστέα δῶχα φυλάσσειν, 
τῶνδ᾽ ὕπο ταῖς μιαραῖς ἐξολόμην παλάμαις. 

412. Εϊς τοὺς αὐτούς. 

Πάντ᾽ ἔθανεν νεκύεσσι. 'Τί παίζομεν : οὔτις ἔτ᾽ αἰδὼς 

ἐκ ζώντων φθιμένοις" δέρχεο τόνδε τάφον, 
ὅν γ᾽ ἐλπὶς χρυσοῖο διώλεσε, τόσσον ἐόντα 

θαῦμα παρερχομένοις, θαῦμα περιχτίοσιν. 

2413. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Λίσσομαι" ἤν γε θάνω, ποταμῷ δέμας ἠὲ χύνεσσιν 
δίψατε, ἠὲ πυρὶ δάψατε παντοφάγῳ " 

λώϊον ἣ παλάμησι φιλοχρύσοισιν ὀλέσθαι. 
Δείδια, τόνδε τάφον τοῖα παθόνθ᾽ ὁρόων. 

414. Ἄλλο. 

Δήποτε Κῦρος ἄναξ βασιλήϊον ὡς ἀνέῳξεν 
τύμθον ἐπὶ χρυσῷ, γράμμα τόδ᾽ εὗρε μόνον" 

« οἴγειν ἀπλήστοιο τάφους χερός ». Ὡς δὲ σὺ τόσσον 
“- 4 . 

σῆμα τόδ᾽ οὐχ ὁσίαις οἶξας, ἄνερ, παλάμαις. 

215. Εἷς τοὺ: αὐτούς. 

[Ὶ 

Ος χαχὸς οὐ φθιμένοισι, τάχ᾽ ἂν φθιμένοισιν ἀρήγοι" 

ὃς δ᾽ οὐδὲ φθιμένοις, οὔποτ᾽ ἂν οὗ φθιμένοις. 
ὋὯ δὲ - ΄ 2 ᾿ ᾽ὔ 2 ᾿ 

ς δὲ σὺ τοῖς φθιμένοισιν ἐπεὶ τάφον ἐξαλάπαξας, 
Υ̓ » 

οὔποτ᾽ ἂν οὐ φθιμένοις χεῖρα φέροις ὁσίην. 

210. Πρὸς τοὺς αὐτούς. 

Μαρτύρομ᾽- οὐδὲν ἔχων" πτωχὸς νέχυς ἐνθάδε χεῖμαι" 

μή με τεαῖς ἀτίσης τυμιδοφόνοις παλάμαις" 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΖῈ ΡΑΤΠΑΤΙΝῈ 

Ι 208. Τῇ φοϑέάοπι. " 

Ηΐο ναβίδυ! πηθιιτη ΘΓ τη ΒΘΡΌΪΟΥΙ τη 5ρ6 ἱπδηΐ, 
4ιοᾶ ἀπὰπὶ 6 - αἰ ν᾽ {Π|5. Πΐπο Δ θυατ ροββιθῆβ : 

Θἔϊδπι Βιη0 ΔΙ αι 5. ἱπηρίι}5 5018 τηδηΐθι5 ρονᾶδξ, 
οἵ φυση-Ρογ ἀνέ, βϑρι]ονὸ 1 γΌοι] ἰδοῖδξ ραγοηξιιμν. 

209, [π᾿ δοβϑάδθῃηι. 

Θυΐβ τηθιμ ἀδναβίαν! ἃγηΐουιη ΒΘΡΌΠΟΛΙπ,, ΤΟ ΠΕ 8 501 
ΒᾶπΟ βῈΡΟΓΔΠΒ αυδηΐα πη Φαδηΐατη Ῥ᾽ [πιϊζαΐο 

᾿ ἈΒΓῈΠῚ δου] ρ]δάϊατη ἰῃ ΠΟΙΏΪΠ6Β; ΔΌΡΙΠΩ ἰῃπβα Δ Θὰ 
απαϊδ5 Εἰ ΡΘνηἷβ ρογάϊαϊ: παν απ Ὁ 

ΘΓ Τὴ6 ΔΌΓΕΠΙ ΘΥΘΡΕἰ τα σηι πὴ ΡΘΥΡα] στ ἑατηα! ατὰ 
βρογδίιμμ. ΑἼΤῸ ροβίογίογα οαμηοία ἱπηργΌ θΪ5. 

210, 1π δοβάδιῃ, 

ϑ'ΘΡΘ δ Γαρὶ ΘΟΥΡῸΒ ἱμ τηαΥ υἱδίοῦ 

ο΄ ππάϊδβ Ἰδοίαξαχη,, βέθρ6 Βομπιϊηἰ8-ἃ- ογὶβ -οροῖδὶ 
Ἰάτῃ δὲ ἴπ-ρυρηδ ΔἸ {15 πη ἰηξουίοοῖξ. ϑοα τὴ υἱοίηὶ 

ΘΟΠρΟβ[ΌΠη 8] 1615 τη θ118. ναβίδυϊε ἐπ] υ τὴ. 

211. Τῃ Θοβάθπηι. 

Ὁ δυγ ΠῚ ἀΟ]ΟΒῈΠῚ " αιιδηΐα ΘΑἸ ΔΓ 85 {581 σπου Δ] 5 Ὁ 

Υἶν β δὲ τηογίαϊ5 τηδπιῖπη ἴῃ ῸΓ5 ἰπΐιιδ- θη 5 - 

41] 118 Θμΐπ ΠΊΘΌΤΩ ΒΘΡΌΪΟΓ α π|6 οἵ οδϑὰ ἀραϊ βουνδηᾷι 
ῬΟΓ |)08 566] 6818. ΡΥ τηδηΐθι18. 

212, [ἢ δοβάξιῃ. 

Ουποίδ Βα ηϊ-Πηοῦία τηογίαϊβ. Οὐ ΠυρδΤηῸΓ ἢ ΠῸ}1ἃ θυ 

ΥΪνΟΓῸΠῚ ἴῃ - ΠΟΥ .ΟΒ. ΑΒΡΙΘΘ ΠΟΟ ΒΘΡΌΪΟΓΌΤΩ, [ Του γοηΐ 

᾿ ἀυοᾶ «υϊάοηι 5ρ65 ἃυγὶ ρϑγαϊαϊ!.,, ἐδηξαπι φαυτη- 6556 
τ΄ χηϊγδουϊαση ργαογθα ΕΠ 8., τη γδοι]ατὴ ΠΗ Εἰ πηΐ5. 

215, [ἢ δοβάξφιῃη, 

ἼΡΓθροΥ : 5] ΤΊΟΤΙΟΥ, ΠανΟ ΘΟΓΡῈ5. Ὑ6] οδηΐθι8 

Π΄ Ῥγολεϊξα, γϑὶ ἵσπθ φοπβυμηϊξα ομηηΐ γΟτῸ : 

ΜΘ 5 ἐ Φαδηὶ Τηδη 0118 δυγὶ -οαρ 8 ροΥῖγο, 

Μοίιο, ποῦοθ ΒΘρα]ουιιη ἴδ! ἃ ῬΘΥΡΘΒΒΌ ΠῚ ΘΟΓΠΘη 8, 

21, ΑἸτυα, 

ΟἸΐμ ΟΥττιβ ΓῸχ τοσίαμῃ αὖ ρον 

ζὰπη α] τ ΔΓ] οαιι8ἃ, βου ρίστη ΠοοΟ6 γορουϊξ ἰαηΐατη : 

« ἈΡΘΥ͂ΓΟ ΒΘΡΌΪΟΓΑ ᾿η58{18}0}}18 Πρ δ η115 65έ.». 516 ἢ ἕὰ δηΐου 

ΤΟΠΒΤΩΘὨΐ τ ὨΟΘΟ6 ΠΟῊ Ρ 15 ΔΡΘΡΟΪΒΕ 1, ΠΟΠΊΟ, ΤΠ θ118 

215. Ιη δοβύοπι. 
[γαῖ 

Οὐ ἱπηργΌΡιι8 65ἐ ἴῃ - ΠΟ - ΠΟΛ 05., [ΓΒΔ τ ΟΓ αἷἶ5. ΟΡ 

4υϊ γϑγῸ Π6 τηογίι 5 φυϊάθιη, παυπαιδιη ΠΟΠ-ΠΠοΓ 8. 

510 ἔπ τηουίαϊβ Τυδπαοςυϊθ πηι ΒΟρα]ουατὴ 6ϑ- ῬΟρΡαἰαΐα8, 

ΠΌΠΩΖΌΔΙ ΠΟΠ-ΤηοΓἔτἴ58 τη δη στη ῬΥΘΘΌ6 18 Ρἴδηι. 

216, Αἀ φοβάβθῃ. 

Αἰξοβίου : 1] ΠᾶΡΘΟ : Θ56Π5 ΤΟΥ 8 ΠΟ ἰδοθο; 

Π6 16 [8 Ἰα 488 56 ρ. ΠΟΥ ΟἿ 15 τη Δ 105. 



γὰρ τε ἔχεν χρυσὸν τάφος, ἀλλ᾽ ἐδαΐ θη" 
ι φιλοχρύσοις ἔμδατα" φεῦγε Δίχη. 

ξ 417. Πρὸ: τοὺς αὐτούς. 

τύμόοι « « φθιμένοισιν ἀρήξατε » εἶπον ἅπαντες, 
ἡνίχ᾽ ὃ λυσσήεις τόνϑ᾽ ἐτίνασσε τάφον. 
γέχυες τύμθοισι: « τί ῥέξομεν; αὖθις ἀέρθη 

ὡς με βουχτασίῃ γαῖαν ἀφεῖσα Δίχη ». 

218. Ὁμοίως. 

θεν εἰς ̓ Αἰδὴν τις" ὁ δ᾽ ἔπτατο" ἄλλος ὄλεσσε 
θῆρας" ὃ δὲ πλεκτὸν υἱέϊ τεῦξε δόμον" 

ούτων οὗτος ἀνὴρ οὗ δεύτερον ἔργον ἔρεξεν, 
τόνδε τάφον ῥήξας χείρεσιν οὐχ δοίαις. 

219. Ἡρὸς τοὺς αὐτούς. 

τόσον ἔργον ἔγειρας ὀλωλότι, οὐ μέγα θαῦμα" 

δὲ τόσον διέπερσας, ἀοίδιμος Ἰωνυμένοίων 
καί σέ τις ἐν μεγάλοισιν ἀριθμήσει χαχοεργοῖς, 
ΝΙΝ ἀναῤῥήξανθ᾽, ὃν χαὶ τρομέουσι φονῆες. 

220. Πρὸ: τοὺς αὐτούς. 

Χρνοὺς μὲν ἹῬοδίοισιν ἐπέχλυσε" σοὶ δ᾽ ἀπὸ τύμδων 
χρυσὸν φέρει σίδηρος ) ὃς χαχὸν φέρει" 
ὅρον ὄρυσοι πάντας" Ζ τάχ᾽ ἄν σέ τις 

ξύμδος χ᾽ ἐξολέσειε πεσὼν, νεχύεσσι δ᾽ ἀρήγοι. 

221. Εἰ: τοὺς αὐτούς. 

Τύμόος ἔην: νῦν δ᾽ εἰμὶ λίθων χύσις, οὐχέτι τύμόος. 
Ταῦτα φιλοχρύσοις εὔαδε" ποία δίχη! 

222. Ἄλλο. 

Αἰαϊ χαὶ τέφρη γενόμην, χαὶ χεῖρας ἀλιτρῶν 
οὖχ ἔφυγον" χρυσοῦ τίπτε χερειότερον ; 

᾿ 223. Πρὸς τοὺς αὐτούς. 

Ἄζομαι ἀνδρομέης γενεῆς ὕπερ, εἴ σέ τις ἔτλη, 
τύμδε, χαμαὶ βαλέειν οὐχ ὁσίαις παλάμαις. 

224, Πρὸς τοὺ: αὐτούς. 

Τύμόος ἐγὼ. σχοπιή τις ἀπ᾽ οὔρεος" ἀλλά με χεῖρες 
θῆχαν ἴσον δαπέδῳ" τίς τάδ᾽ ἄνωξε νόμος: 

225. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

γξ. ἐμὸς δόμος ἦεν ὁλωλότος" ἀλλὰ σίδηρος 
ἦλθ᾽ ἐπ᾽ ἐμῷ τύμδῳ" σὸν δόμον ἄλλος ἔχοι. 

456. Εἰ- τοὺς αὐτούς. 

Γὴν σχαπάνην ἐπ᾽ ἄρουραν, ἐμῷ δ᾽ ἐπὶ σήματι βάλλειν 
δάχρυα, μὴ παλάμας" ἥδε δίχη φθιμένων. 

457. ΕΠλ- τοὺς αὐτούς. 

΄ 4 - Ψ ΄ ΄ 

Γὴν σχαπάνην ἐπ᾽ ἀρουραν᾽ ἐμοῦ δ᾽ ἀποχάζεο τύμθου, 
΄ -᾿ ΄ 

χάζεο: οὐδὲν ἔχω πλὴν ζαχότων νεχύων. 

ΘΑΡΌΤ ΥΠ|. ἘΡΙΟΘΒΑΜΜΆΑΤΑ ΘΒΕΘΟΒΙ ΤΗΕΟΙΟΘΙ. 844 

Νόζαθ δηΐπῃ ἢος Πα Δυγι τη ΞΘΡΌΪΟΓατη, δὲ Γυϊξ- ναβίδίυτη : 
ουποΐα δυγὶ -ὐ 5 ρουνΐα : ἕυσὶξ Τα βεἃ. 

217. Αὰ εοξάεπι 

ΒΘΡΌΪΟΓ « τηουξαβ ορϑτὴ ἐδγίθ» ἀϊχογαπξ οαποία, 
φαδηᾶο ἔαγίοβιιβ Ποπιο ΠΟΘο6 ΘΟΠπουββῖξ ΒΘρα] γα μη. 

Μογέαϊ βθρυ]ογῖβ : « φυϊὰ (δοίθμπηιβ ὃ ΓαΓβαβ βαθ]αΐα- οϑὲ 
«ὉΕΡΓΟΡίου ΒΟΥ 68. πρτι]δξοϑ ἔθγγάτη γο πᾳ αθη5 Τυ5εϊεϊᾶ ». 

218, Ῥαγίζογ. 

Ῥοβοθπαῖξ δὰ ἰῃίδγοβ ΔΙ [χα : Πἷο γοϊαυΐξ: δ] οοοίαϊξ 
ἴδγδβ : {Π16 ρα ΠΟ βέγαυχιξ ἀοταῦπη. 

115 ἰβέβ βοῦηο ποὴ βθουπάσπι ( μοσίϊαϑοηανηι) ορὰβ ἴδοϊξ, 
ΒοΟο6 ΞΘραΪογατη «φαΐ -ἔγορῖξ τηδηῖθαβ ποη Ρ ΐ5. 

219. Αἀ οδοβάδιη. 

51 ἰδηξα πη ΡῈ δγοχίβεϊ τηογίαο., γθ8 δϑξ πο πηαϊξαπη πη ΐ- 
51 ὙεγῸ ἰδηΐαπι ἀἰ5βἰραϑέϊ, (θα ἢ65 ροβέογίβ : [γὰπᾶᾶ -: 
80 ἴδ ΔΙ ΤῸ 8 ̓ πέθι τηᾶσηο8 Πυτηθγδ ϊΐ βοοϊοβίοβ, 
ΒΘΡΌΪΟΓΌΤΩ 4υϊ- ἀἰβγαρογίβ, φαοὰ [ογγηϊάδηξ νοὶ ποιηϊοϊας. 

220. Αἀ εοβάδπι. 

Αὐτινὴ φυϊάθι ἈΒοδΐο5 ἱπαπᾶδυϊξ : ΕἸ σϑγο ἀθ βθρυϊογὶβ 

ΔΌΓΙΓΩ ἃίογε ΓΘΥΓΌτη ααοᾶ τηδίυτη αἰοτγί. 

ἘΠοάΘ, οἴοαθ ουποῖοβ : ργοίδοξο Βγϑυΐ 8 δ! ψυοᾶ 

ΒΘρ.]ογΓαμη ἰηΐογἤοῖοί ἐδάθηβ, τηογέυϊβααο ἴδγοξ ὀρθιη. 

221. Τῇ δοβάδχ. 

ΘΘΡΌΪΟΓΌΠΩΙ Ἔγδ μὴ ; ΠΌΠΟ ὙΘΙῸ βιτη ἰρ᾿ ἀυτη ΘΟΠΡΟΓ65, ΠΟῚ 8ΠῚ- 

Ηζο δυσ οαρ  ἀϊ5 ρδοιθγο. Οὐ: [5ἘΠ{|4’ [ΡΠ π5 ΒΘΡΌΪ γάτα. 

222, Αἰϊυὰ. 

Ηδα, Βδα ! δ οἰπίβ βύτη- δοΐαβ, δ τηδηι5 ἱπηρίογαιῃ 

ΠΟ οἴδασι. Αὐτὸ ἀαυϊα-ἰαπάδθπι Ρο] 85 ἢ 

225. Αα ἐοβάσπι. 

Ἐγαθαβο0 ΠΌΤ δΠᾶ ΡΓῸ σοηΐθ, 8ἰ ἔθ δ ἔσυΐϊβ δυβαβ-6βέ, 

Βαρα!ογαμ, δ ἔργγαπι ἀ θ᾽ ἴσο γΘ ΠΟῚ Ρ 15 τη ηΙθι5. 

223. Αα δοβάεπι: 

ΒΘΡΌΪΟΓΌΙ 650, 5Ρ6Οῦ ἃ φυξάδτη ἀδ τηοπΐα : δῇ "6 πιᾶ 

ἔδοογαηξ  α Ό 5010. ΟἿἷβ Ποὺ [ι551} 16χἢὉ ᾿[π|8 

225. Τῇ δοβάδφπι. 

| Ηφς τηθᾶ ἀοτϊηὰβ ζυϊξ πιοτέυϊ : 56 ΓΘΥΓΌΓΩ 

υϑηϊξ ἴῃ Τηθῦχη 5ΘΡΌΪΟΓατη : ἔπτη ἀουηθτη 8}1π8 ἢαροδΐ ! Ὁ: 

220. 1 δοβάεξιῃ. 

1 ἰσόπθ ι [ἢ ἈΘΤΊΙΠῚ, Π160 Δαΐθμη ἴῃ τη Πατηθηΐο ἰηΐογίθ 

Ἰδουϊτηδβ., ΠΟ ΤΔΠῈΒ : ΒΟΟ 68 [18 ΤΟΥ ΓΠΟΓΈΌΠΩ. 

227. Τῇ θοβάξι.- 

[ἰροόπθιη ἴῃ ἀσΤΌμη [67 : 8-ΤΉ60 διιξθπη γθοθθ ΒΘρΡΌΪΟΓΟ, 

τϑορᾶθ. ΝΙΒΙ Πᾶθ6Ὸ Ῥγθίου ἰγαΐοβ τηογίθοϑ. 
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428. Εἰς τοὺ: αὐτούς. 

Εἴ σ᾽, ἄπληστε, τάφων δηλήμονα τοῖον ἐώλπειν , 
πάσσαλος ἂν τῇδε καὶ τροχὸς ἐκρέματο. 

429. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Τίπτε μ᾽ ἀνοχλίζεις χενεὸν τάφον ; ὀστέα μοῦνα 
χεύθω καὶ σποδιὴν τοῖσιν ἐπερχομένοις. 

230. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Τύμόος ἐγὼ, τύμῥων πανυπέρτατος" ἀλλ᾽ ἐμὲ ᾧξεν ̓ 

ὥς τινα τῶν πολλῶν, ἀνδροφόνος παλάμη" 
ἀνδροφόνος παλάμη με διώλεσε" λήξατε τύμῥων, 

θνητοὶ, καὶ χτερέων. Δεῦτ᾽ ἐπὶ νεκρὰ, χύνες" 
δεῦτ᾽ ἐπὶ νεχρὰ, χύνες, Χρυσοῦ διφήτορες ἄνδρες 

ἤδη χαὶ νεχύων χρυσολογοῦσι χόνιν. 

231. Εἰς τοὺς αὐτούς. ] 

λλλος τύμιον ἔγειρε, σὺ δ᾽ ὥλεσας" ἄλλος ἐγείροι 
σὸν τάφον, εἴγε θέμις" ἄλλος ἔραζε βάλοι. 

232. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Ἤδη καὶ νεχύεσσιν ἐπέχραον οἱ φιλόχρυσοι" 
φεύγετε ἐχ τύμξων, εἰ σθένος, οἱ φθίμενοι. 

433. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Τίπτε μ᾽ ἀνοχλίζεις ; νεκύων ἀμενηνὰ χάρηνα 
μοῦνα φέρω" τύμόων ὀστέα πλοῦτος ἅπας. 

4234, Εῤς τοὺς αὐτούς. 

Δαίμονας, οἵ με ἔχουσιν, ἀλεύεο: οὔτι γὰρ ἄλλο 
τύμόος ἔχω" τύμόων ὀστέα πλοῦτος ἅπας. 

43. Εἷς τοὺς αὐτούς. 

Εἰ χρυσοῦ δόμος ἦεν ὅλος τάφος, ὦ φιλόχρυσε, 
οὔποτ᾽ ἔδει τοίην χεῖρα φέρειν φθιμένοις. 

236. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Λήθη καὶ σιγὴ νεχύων γέρας" ὃς δ᾽ ἀλάπαξεν, 
οὗτος ἐμὸν πολλοῖς θῆχεν ἄεισμα τάφον. 

237. Ὁμοίως. 

Πάντ᾽ ἔχετε ζώοντες" ἐμοὶ δ᾽ ὀλίγοι τε φίλοι τε 

λᾶες τῷ φθιμένῳ" φείδεο τοῦ νέχυος. 

2480. Πρὸς τοὺς αὐτούς. 

Οὐ χρυσοῦ δόμος εἰμί" τί τέμνομαι; αὐτὸς ἔγωγε 
τύμόος, ὃν ὀχλίζεις" πλοῦτος ἐμοῦ νέχυες. 

289. Ὁμοίως. 

Τύμόος ἐγὼ χλέος ἦχ περιχτιόνων ἀνθρώπων" 

νῦν δ᾽ εἰμὶ στήλη χειρὸς ἀλιτροτάτης. 

240. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Εἰ λίην φιλόχρυσον ἔχεις χέαρ, ἄλλον ὀρύσσειν 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙΖΕ ΡΑΤΑΤΙΝΑ 

298, Τῇ δοβάρῃ. 

851 16, Ἰη58 614} }}18. Βότηο,, ΒΘΡΌΪΟΓΟ τὰ (θη Ὠοβέθιη 6] 

οἸδυβ πο οἱ γοίὰ [αἰββθηΐ- βυβρθηβᾶ. [βρϑοίαυ ββ6ιν 

229. πῃ οοφύθηι, 

Οὐυἱά τη6 γϑοΐο- ϑυ Ὀγογ 8 υδοιμ ΒΘρΡΌΪοτ απ ὃ Οβϑὰ 801ἃ 

ἴεσο οἵ οἴμογθῖι δοοοάθμε θα8. 

250, Ιῃ δοϑάοιῃ, 

ΒΘΡΌΪΟΓΌΙ 650, ΒΘΡΌΪΟΓΟΓ μὴ Ἰθηρ6- ΟΟ]5,5βἰ τ υπι ; 564 Τὴ 

αὐ φυοᾶάάδηῃ 6 τη} 158., Βουιηϊοὶἀὰ τηδιλ8 ; [ρου 
ΒΟΙΩ Οἱ ἀἃ τηδη118 6 ΘΥουΕἰξ. ΤΠ βί ηἰξθ ΒΘΡΌΪΟΓΟΡ ΠῚ, 

τηογία!θβ, οἱ ὀχβοαᾳαίδγαμ. μπο ἴῃ οδἄδνογα, οδΠ68! 

Βὰο ἰπ οδάαγεογᾶ, οδη68 ; Αὐτὶ ἱπγοβίϊ σαίογοϑ Υἱγὶ 

Ἴδῖὰ οἵ τηουυογαηι Δαγ-ΟΟἸ] σιηΐ ἰῃ -οἴΠο Γθ. 

25!., [ἢ ἐοκᾶθῃι. 

ΑἸΐα 8 ΒΘρυϊογαμ ογοχὶί, ἐὰ Ὑ6Ὸ ἀἰτυϊδεῖ. ΑἸΐα5. ουῖραί ' 

[ἀὰπ ΒΟΡΌΪΟΓαπι,, δὶ φυϊάθιῃ [88 δέΐ ; αἰϊαῷ. απο ΔΙ Ιμαί 

952, Τὴ φοβάδῃι. 

7ατὰ οἱ πηουΐαοβ δἀογυπίυν δυνὶ -ουρίαϊ, 

Βυρία ὁ Βθρυ ονῖβ,, δὶ υἱβ σὐθϑέ, γ08 τπουΐυϊ. 

255, ἴῃ δΟΒ δΠ], 

Ουἱὰ πιθ γϑοΐθ- ΒΌ ΓΟ Ϊ5 ὃ τηουίπογαχῃ ἀθθ 1} 18 οἀρὶίᾶ 

8018 ἴδιῸ : ΒΘΡΌΪΟγου ἢ οὐδ αἰ οαποί. 

25, 1η. δοβάθ, 

ΘΟ Π68 4υΐ τὴ6 ἰδποηΐ ἔπρο ; Ὠἴ 81} δηΐπι αἰϊυᾶ 

ΒΟΡΌΪΟΓΌΤΩ Δ θ60. ΒΘΡΟΌΪΟΓΟΓΌΙΩ οββᾶ αἰ ν ἴ οαποίο. 

255. Τῃ οοϑβάσιῃ, 

51 δχ δυγο-ἀοῖηι8 ἰογοΐ ἰοΐα ΒΘΡῸΪΟΓΌΤη., ὁ δυτὶ- συρί 8, 

τϊηΐτηθ ορογίογοί [δ] θυ Τηδη τὴ ἱπίουγ τηογία 8. 

250. 1ῃ οοδβάειῃη. 

ΟΡ] νῖο οἵ 5: ]θηξαμη δι τη ΟΓ ἜΤ ΠΟΠΟΓ : 4αἱ γΟΙῸ δ 

νυ ἢ] τθαμῃ τ} {18 ἴδοῖ [θα] τὴ ΒΘΡρα]ογαμη. { ΡΟρα]δίιβ 

257. ῬΑΥΪΟΓ. 

Ουμποία μαθοίοΐα υἱνθηΐθβ ; τα Ὑ61]Ὸ ραποίχιθ οαγίψαθ 

Ἰαρίἀθ5 τηοῦΐίαο. ῬᾶγοΘ ᾿πουΐυο. 

258. Δὰ εδοβάδιῃ. 

ΝΟ ΘΧ- Δ 1Ὸ ἀοτηιβ δι. Οὐϊα ἀἴββθοου ὃ 'ρ86 Θαυϊάθμι 

ΒΘΡΌΪοσπὶ φαοα αἰγιιΐβ ; αἰν 189. Τηθῶ δι οδάδγογα 

459. Ραδυΐζογ. 

ΒΘΡΌΪΟΓαΠ οθῸ ἀθοιβ ογμι Ππὶ{ΠἸποῦατη ΠΟΙΩΪΠΌΓΩ : 

ΠΌΠΟ ὙΘΙῸ 50ΠῚ Οἱ ρρΙι5 ΤΩ ΠῚ 506] ΘΓΟΒἰ 55 πη. 

210. 1) Θοϑάθπ). 

5] γϑ]άθ δυγὶ -ουρίἄπμι 8068 ὁΟΥ, αἰϊυὰ οοαθ 



᾿ χρυσόν" ἐμοὶ δ᾽ οὐδὲν πλὴν φθιμένων χτερέων. 

241. ᾿Θροίως: 

λ δείξῃς μερόπεσσι γυμνὸν νέκυν, ἤ σε γυμνώσει 
Ξ ἄλλος: ὃ δὲ χρυσὸς πολλάχις ἐστὶν ὄναρ.᾽ 

242 Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Οὐχ ἅλις ἦε βροτοῖσι βροτοὺς ἐπὶ χεῖρας ἰάλλειν, 
᾿ ἀλλὰ χαὶ ἐχ νεχύων σπεύδετε χρυσὸν ἔχειν. 
τ Σ 

243, Ὁμοίως. 

Ὑμετέρος τύμόοισιν ἀρήξατε, οἱ τόδ᾽ δρῶντες 
σῆμα δαϊχθὲν ὅσον. Λεύσατε τυμῥολέτην. 

444.. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

τίς με τὸν ἐξ αἰῶνος ἀχινήτοισι λίθοισι 
᾿ χευθόμενον θνητοῖς δεῖξε πένητα νέχυν ; 

245. Ὁμοίως. 

Ῥ πτε τάφον διέκερσας. ἐμὸν, τάλαν; Ὡς ὃ διαχέρσαι 

σοί γε θεὸς βιοτὴν, ὦ φιλόχρυσον ἄγος. 

446. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Μῦθος ᾿άῤταρος ἦεν, ἐπεὶ τάφον οὐχ ἂν ἔῳξεν 
οὗτος ἀνήρ᾽ οἴμοι, ὡς βραδύπους σὺ, Δίκη. 

247. Ὁμοίως. 

Ὡς βραδύπους σὺ, Δίχη, καὶ Τάρταρος οὐχέτι δεινός! 
οὗ γὰρ ἂν οὗτος ἀνὴρ τόνδ᾽ ἀνέῳξε τάφον. 

448, Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Ὥμοσα τοὺς φθιμένους, καὶ ὥμοσα Τάρταρον αὐτόν, 
μήποτε τυμθολέταις εὐμενὲς ὄμμα φέρειν. 

249. Ὁμοίως. 

Οὔρεα καὶ πρῶνες τὸν ἐμὸν τάφον ὥς τιν᾽ ἑταῖρον 

χλαύσατε᾽ πᾶς δὲ πέσοι τῷ σφε τεμόντι λίθος. 

4250. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Πλούσιός εἶμι πένης" τύμόῳ πολὺς. ἔνδον ἄχρυσος" 
ἴσθι χαθυδρίζων νεχρὸν ἀσυλότατον. 

201. Ὁμοίως. 

Κἂν στῆς πυθμένος ἄχρις ἐμοὺς κευθμῶνας ὀρύσσων, 
μόχθος σοὶ τὸ πέρας ὀστέα μοῦνον ἔχει. 

252. Εἰς τοὺς αὐτούς. 

Τέμνετε, τέμνετε ὧδε" πολύχρυσος γὰρ ὃ τύμόος 
τοῖς ποθέουσι λίθους" τἄλλα δὲ πάντα χόνις. 

253. Ὁμοίως. 

Γαΐα φίλη, μὴ σοῖσι θανόνθ᾽ ὑποδέχνυσο χόλποις 
τὸν τυμδωρυχίης χέρδεσι τερπόμενον. 

ΘΟΑΡΌΤ ΥὙΠ|. ΕΡΙΟΘΒΑΜΜΑΤΑ ΘἀΒΕΘΟΒΙ ΤΗΕΟΙΟΘΙ. δ13 

ΔΌΓΡΕΠΙ : ΤῊΪΪ διιξθτη ὨΪὮ]] ΡΥ ΘΊοΥ ΠΟΥ ΌΤΙ ΤΟΙ αΐδ. 

2414, Ῥδυ ον. 

Νδ οβίθηαϑβ Ποιηϊηΐθιιβ πυιάπτη οδάδγον, δαΐ (6 παιδὶ 

ἰϊ5. ΑἸΤΕΙΠῚ ὙΘΙῸ 8206 6ϑΐ βοιῃηηΐ πη. 

212. Ιῃ δοβάθπι. - 

Νὴ 8818. Γαϊξ Πογηϊηΐθι18 ΠΟΙ ΐἢ 65 Τηδ 115 ἴπ] 0 ΘΓ : 

864 οἵ δχ τηογίαἷβ ργορογαξϊβ δυσατα ΒΆΡΟΓΟ. 

245, ῬαΑΓΙΓΟΓ. 

Ὑ δβίτ!β Βθρυ ]ογῖβ ορ  [α]τηϊηΐ, ΠΟ Ο σοΓ πέρ 8 Γἀ βου οτα, 

ΤΩ τη Θηΐ πὶ αἰγαξατη «αδηΐυτη. Τρ ἀἰθιι5- οὈγαΐία 

2ηη. 1η φοβάδῃι. 

Οὐδ τὴ 80 25 Υο ἱποοηῃοι 8515 Δ ρ αἴ θι15 

ΔΒοΟΠαἰξαγη την δ] 5 οβίθπαϊξ ρΔΌΡΟΥ οδάδγου ἢ 

215. Ῥαυὶ(οΓ. 

᾿ ΟἿΣ Βδρα!ογαπι αἰβϑθοαϑέϊ τηθίτη, τηΐβογ 5ῖο ἀἰββϑοοῖ 
01 Ποιι5 υἱΐδπι, ὁ ἐαρίιμ-Δατὶ 8060. 

246. 1η δοβάθπ1. 

ἙάΡυ]ὰ Ταγίδγιβ δγαΐ, 5: υὐ ἄθιη ΒΘρα]ΟΓτα ΠΟη ΔροΓιΐββοῖ 

ἰβίθ ἤοιηο. Ηοὶ τοϊῆὶ, φαδηῃ ἰαγαϊσταᾶα ἴα, ΤαΕ18 ! 

247. Ῥαγὶ(οΥ. 

Οὐδιη ἰαγαϊργαᾶα ἴα, Τα 14, οἱ Ταγίδγιιβ ποη ἰατὴ ἰογτῖ- 

ΠΟῚ ΘηΪ ΠῚ ἰδία ΒοηΟ Πος ἀρογιϊβδοί βθρι]όγαμη. [ὉΠ]8 : 

248. 1η δοβάδι. 

Ζατανὶΐ τηογΐαοβ, οἵ Ἰαγανὶ Ταγίυ τ" ᾿ΡΒΌΤΙΩ, 

ΠΌΤ ΒΘΡΌΪΟΓΟΓ ΤΩ -ΘΥΘΥΒΟΓΘ5. ὈΘηΐρηο ἔπουΐ ὁΟ0]0. 

249, ῬΑΓΙΓΟΓ. 

Μοηΐο5 δὲ 601165 συθῦτη ΒΘΡΌΪΟΓ τη υϑαΐ ΔΙΊ 6 π ΔΙ ΟΌ Τα 

ἀοῇοίο  οαποίαβαθα ὁδαδΐ ἴῃ δυτϊη 4αἱ 14 βϑουϊί 185. 

250. Τῇ δοβάδπι. 

Ὀΐγθβ ΒΌΓΩ ῬΔΌΡΘΥ ; ΒΘΡΌΪΟΓΟ πηᾶρηι5, ἱπΐι18 ΔΌΓΟ- ΟΔΓΘΉ8. 

ϑοῖίο [6- ὙἱοΙαγα τηουία ἅτ τη ἰπἰ ΠΠ6- Θχ ΘΠ τη. 

251. ῬΑΥΙΘΓ. 

11οοΐ ἰπβίο5 {ὉΠ40 ἴθῃι18 Π]608 ΓΘΟΘΒΒ115 Τοα 68, 

16θοὸγ ΕὈ᾽1 ἤπϑη οβϑᾶ βοϊατη ἢαθοΐ. 

252. 1η Θοβάδῃ. 

ϑροδΐίθ, βθοϑίθ 5ῖ0. ὈΪΥ65 Θηΐπ 801} ΒΘΡΌΪΟΓΙΠΙ 

5 φαΐ ουρίαπέ Ἰαρίᾷ65 : οοἴθγα δυΐθμῃ ουποίδ ΡΌΪνΪ8. 

255. ῬαγΙοΥ. 

ΤΟΙ 5 δπιῖοα, πὸ ἔπΐϑ τηουξα απ 8056 1} 6 51 ΠῸθ118 

ἀπ ἀδ- 56} ]οτογαχα- ἀἰγα πὸ Ἰθοτο-ἴδοίο σαπαοί. 



ἀπίρη, 
ΕΊΤΕ ἤεὸ 

να ΔῈ 



υ Γρηγορίον τοῦ θεολόγον μέρος τι τῶν ἐπιτυμ.- 
ἐπιγραμμάτων. ΕΠ ῥγίοτα ἰΐϑγατη απ ααδτα {ἰ{υ]} 18. 

« ἴῃ Τιιοοάοβίαμη Μ, [προγαίογοιη οἵ Φοϑηηθ ΠῚ 
ἰογηυπι Οοηβίδπειποροι ! ἴῃ ΑΡοβίοϊ σιμὴ ἐθ46 Θ0Π- 

Ἡυΐυ5 δηΐπὶ ΟὈτηδηἷβ ἀοί ποῖ ἴθ ἀγθθτ ἐγδηβ] αἴθ 
τ οἵ ἴῃ {14 ἀθροβίξω ὡϑᾶθ. ἘΡ᾿ 5στδηημὴδ ΟΥ̓ΘβΟΥΙΪ 6558 

Ῥοίεβί. » Βγιίποῖ, ἘΠ᾿ μοβίξατη απΐθ Εἰϊξυ!ατα βίδεϊπι 
Ἰάυπι. --- 3. « 5. ΟΥοσοΥ8 ἔ. ΠῚ, Ρ. 115: Δῶρον 

υρανίης ἐξ ἄντυγος. Οὐμἴ. 6ρ. 29, 6. » Β. --- 4 μετόχου 
7 ΘΟΟΥΓ. 5 ΠγΔ8. 

βοχαϊαγ. πονὰβ ἐἰϊξα]α8. : 
γορίου τοῦ θεολόγον. 

ΤΙ. Τέοτιπι Ἰοσϊίαν ἰῃ σοάϊοο ἱπίτα οὰρ. ΧΥ͂, Ροβί θρίβν. 
, σαπὶ ῬΙαΥ πη ΐβ 81115. ΟΡ 58. Πα Ἶπ5. 1π Ορρ. ατορουῖ! 
ΠῚ, ν. 152 8564. Βος. 6Ρ. οἵ βοαιθηΐία ὑβαπ6 δὰ θρ. 11 

κἔϊπν Ἰοσιιπέυγ. « Τὴ Ἰοτηγηδΐθ ργοὸ Βασίλιον βογῖρδὶ Βασί- 
ΘΧ ΔΡΟρτ. Ρᾶγ. --- ἴ ζώειν ΟΟἄ., ΒΡ βου ρίο ἡ, οἱ 
} Ἰἴοζο ζώην. - 2 βασίλειε σοά. δἰΐοτο Ἰοοο. Ἐῤίδιη 

- 1700 Βασίλειε, οἴ 6ρ. 3, 1, Βασιλείοιο. ὙυϊρῸ 
φίλ᾽, Μαϊυὶ ἀϊσέίησαογο. » Β. --- 8 μὲν ἀείρας Οοά., 

αἰΐοτο Ἰοοο μ᾽ ἀναείρας. --- ἅ σήν τε (οά. Αἰΐογο Ἰἰο0Ο, 
δήν τε. --θ. « Ὑυϊβο οὐδὲ θέλων. ΑΡορΥ, ΔΙΐεγο Ἰοθο, 
ἐθέλων. Εἴ 5ἷς οὐἰο Οτοροῦῖ! Ορρ. {. Π, Ρ. 152, 

᾿ πἰδὶ μος ἀϊδέϊοοη τοροξ αν, Οοη]οοὶξ 98 0005. οὐδὲ θα- 

οοπίδγοηβ Ορρ. ἔ. 11, Ρ. 135,.ΑΧᾺ : σεῖο μὲν οὐδὲ θανὼν 

ἤσομαι. ΜΙ|ΙΗΪ 5 ἰ5δοῖξ τηΐποῦ τημπίδεϊο οὔ γε θέλων, 
γ δαϊίοηι» Β. ΝΙΝ τυ ΐανΐ  δουτηθη ας β νυ ἶ886 υἱ- 
Οτοσουίαϑ. 

ΠΤ. --- ἀ ἐστονάχισε Οοᾶ., Ξθἃ αἰΐογατη ἴῃ 6, ΟΡΘΓΌΤΩ. 
“5 οὐχοῖον Οοά. --- 6. « Βεγοοᾶνὶ δεσμὸς, ἸΘοἰἸΟΠ6ῃ Ρὰ- 

οἔαται οοἄϊουτα Βδσ. 993, 1760, δίχαο οαϊοηΐβ Ορο- 

ἔ. ΠΗ, Ρ. 152, Ργὸ οοπθοΐανα θεσμός. Εταΐ αγορΟΓΙΒ 

Ἰῃξον ἀἰββι ἀθηΐθβ υἰποῦϊαμ ῥδοΐβ.» Β. 

ἽΤ. --- 1. « ῬιΙὸ ἀειχῶς οοᾶ. 1760 ἀεὶ γάρ. --- 3. σαϊξο 
σιγῇ, οἴ 5ἰο δαϊεῖο Ορρ. ἱ. Ἡ, Ρ. 1538. δοα χείλεα ἔγρεο ἀϊ- 

φῶτα ποὴ ροΐυϊξ αγορουῖιβ. ΘΌΠΙΒΙ σιγᾷ 6 οοἄ. 1760, οἵ 

ποόύὰ βοπίθηξια ἱποῖρὶς οατα σοῦρο ἔγρεο. Ἐδέ αυϊάοπι οἴ 

Π  ΟρΡ. 1.11, Ρ. 72,1 : Σιγῇ δ᾽ ἀμφοτέρῃσι μεμυχότα χεί- 

λχεα χεῖτο. 568 οϑὲ ἀρίᾶ 5υπίαχὶβ υθυθὶ χεῖτο. Οοηΐ. οἵ 6θρ. 

Ο οβρξ 137. ΡΑΥΠΙΪΟΓ ἴῃ Χ, 6Ρ. δ : τρηχὺς σῖγα μέμυχε πόρος. 

4, ατοροτίαβ Ορρ. ἔ. Π|, Ρ. 140, 2 : ἀλλὰ τάχιστα Ἔγρεο 

στήτω σοῖσι λόγοισι σάλος. --- ὅ. ἴσον ἔφηνας βίοτον 

μύθῳ. 5ἰτα τα οοπίυ!ε ΤΟΙ 5 Ιπβίρη. Ρ. 8.» Β. ΡΙαΐ. 1,8- 

᾿οδιοΐ. ν. 188, Ὁ, οοηίονί 80. 

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 

ΟΥ͂. Τίοταπι Ἰορίταν ἱπ οὰρ. ΧΥ͂, ροϑβί 6ρ. 39, υδὶ ΠΟΥΘΠῚ 
ραρὶπαϑ οὐςυραγαηΐ δρ᾿ αγαπηπιαία ΟΤΟΡΘΟΥΙΙ. --- 3 ἡμετέρῃ γε- 

νεῇ εἴ βασίλειε Οὐᾶ. αἰΐογο Ἰοοο. --- ὃ ἱεριηχέα Οοά., 568 

τοοία δἰΐογο Ἰοοο. « 5: τον Οτεβουῖαϑ ἔ. Τ|, βοεπ : Δπ- 

ῬΒΠοΟ απ γοοδΐ ἄγγελον ἀτ εἐχίης ἐριηχέα, χῦδος ἐμεῖο. 

οπῖ. τοοχ 6ρ. 15, ἀν --ἡ κἀλλεῖ Οοά.. αἰΐεγο ἰοοο. Θυοὰ 

ρίας 186., « υἕ διαρ ϊ ο ϊα (Ἰπ401}) υἱδατοίαγ» : Ρυο, 

6 Χριστιανοῖς κάλλεσι ἸΘΟΐοΟΥ τη816 ἡππροτεῖ. 5 Ποῖ ΠΟ 

ἀἰβέηχιε σας. ροβξ Χριστιανοῖς" φιιοα [μ86 ἔξο!, ΠΘ6 )ἅτη θδὲ 

«ἈΝΤΗΟΤΟΟΙΑ 1. 

ΒΆΕΥΊΒ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ. 
--- -“ὡἀῤθ00ςφς-----. 

ΔΠΊΡΙΟΙΪ8 οδτιβἃ. ἘΔ ΕΟ. δἔϊδτη Ορδγαπι ὀχμΐθοῖ ρ. 153 τ΄ 
Χριστιανοῖς, Ψ. κάλλεσι λ. Εξ οοᾶοχ 998 χάλλεσι. » Β. --- 
ὃ χαππαδόχων Οοᾶ. ἃἰΐοτο Ιοοο. 

ΥἹ. Τέοσαμ ἴῃ ὁ. ΧΥ͂, ΤΠοχαϊξιν Β45118. --- ( βασιλίοι 
Οοά. ΔΙέθτο Ἰοοο, αἵ ΔἸ: Παοίϊο5 ἴῃ Ηΐ5 βϑηϊ εἰν 5. --ττ 2 γρητ 
γόριοι (516) Οοἅ. Δ]ἔδθτο Ἰοοο. --- 3 περιχήχι Οοᾷ., αἰέογο 
Ἰοθὺ περὶ κῆρι, « 5οιξ οἰΐατη οοᾶ. Βδσ. 1760 οἵ βαϊεϊο 
Ορρ. Μαϊυϊξ 786. πέρι χῆρι. » Β. Θοϊπά6 δεοι οἴ δέοι Οοἅ, ̓ 
- ἀ ἀλλά τε Οοἅ. « ΡΓῸ ΠΟΙ. » --- ὅ ὅνειαρ οἵ δηνθύνοντα 
Οοά. Πῖο. --- Θ φιλίας οοᾶ. Κορ. 1760. ᾿ 

ὙΠ Τέογαμη ἴῃ ὁ. ΧΥ͂. --- 1. « Ιάϑῃη ἰηϊξπτὴ 6. 82. 
Οοηΐ. ορ. 153. --- 8. Ἕρμ᾽ ἱερήων, οοῃΐ, 6Ρ. 28. » Β. Οοα, 
ΠοΟ Ἰοοο βοσίλι [510] αχριστοῖο. --- 4. 780. οἰΐδί αταρογ. 
ΡΓΘΒ}). ἴῃ ὙἹΐα ἀἰοοθηΐθιη 46 τος. Νά2., τοὺς πολυσχιδεῖ 
πλάνῃ χατεχομένους εἰς μίαν ἄγων τρίδον. [ιδἔϊπὰ 5πηΐ 
Βοϊββοηδαϊ!. Ἐχυϊάθτῃ ἱπίο Πσατῃ : {υἰολ ιν, ἄστη υἵνθθαβ, 
βαςολἀοέιηι, πῆς, Ροβί ἴδτη δά π} γ Ὀ] 6 τ υἱΐαμη, ἡνασὶδ 
ρήρῴμι {ιϊογιίην υὑογίἑα 5 σΟΠ ΓΑΙ 5. βαπίθη 8 ηυιίξινλ. 
ἐυϊδῶ. ᾿ - 

ΥΠ|. Ποταμι ἴῃ οΔΡ. ΧΥ͂. --- 1 ξῦνος Οοά., ῥγΐογα οΟΥΐο 
Ἰοοὺ; μῦθοι ΔΙ[6ΓῸ : λόγοι ἴῃ ΟΡ. ἴ. 11. Ρ. 253, Β,ὁχ Μο- 
ΤΟΠῚ οοτγϑοίΐοῃθ, υἱ τοοΐο βίδξαυϊ 7846., ααστι νυἱὰθ ἀθ ἴῃ 
οἰρίθηΐθ ἢδὸ Ὀδυθατίθ ἂρ. ατορουίατη. « Μυγδίου 8. ἢῶθο 
οἔ αἰϊα μυΐαθ σοποῦῖὶβ 8 σαρρααοοίδηνινηι ψαθπάδιῃ γϑίδ 
τοθαΐ. θὲ Ῥαυβδηΐα, τῃδίουβ σαρρδάοοθ, Ρμῃϊοβίγαζιιβ ΥἹί. 
ϑϑρίι. ΤΠ, 18, Ρ. 594 : ἀπήγγειλε δὲ αὐτὰ παχείᾳ τῇ γλώττῃ, 
χαὶ, ὡς Καππαδόκαις ξυνῆθες, ξυγχρούων μὲν τὰ ξύμ.- 
φωνα τῶν στοιχείων, συστέλλων δὲ τὰ μηχυνόμενα, χαὶ μη- 
χύνων τὰ βραχέα. » 7α6. δᾷ ορίρν. 938. « Οοηΐ. ποῖ. δά 
ΤΈΡΟΡΙ. 5ἴτηοο. Ἐρἰβί. Ρ. 236, υδὲ ἂρροϑαὶ Νίοθίδϑο ρᾶγὰ- 
ΡὨΓΑΒΙΠ. ---- 2 τηλόθι Οοἄ. Δ]έογο Ιοοο, οἵ οοά. Άδρ. 993. --- 
3 ἵστε Ουᾶ. αἰτορίαμπθ, οἱ ἴς ὥς. ἤθρ. 1760 ποθέεσχε. 
Οοηΐ, 6Ρ. 29, 6.» 8, 

1. ΤΠίδγαμι ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. --- ̓  ἄϊσμα Οοά. ἃἰΐοτο Ἰοοο, οἵ 
ὦ οτηΐϊββυχῃ. --- 2. « 6 τηϑίδρῃογα 48 δϑ ἰῃ γοοθ βροντὴ 

γηῖο Βυτταδηη. δ Ῥοίγοῃ. 2, Ρ. 13 οἵ 14: Πχίο. ΕΥΠΟβί! 

{δοῃποῖοσ ἰῃ ̓ Ἐπιστράπτεσθαι. Ρυπάἀθη 18 ἀ6 ΒΥΠΊΠΙΔΟΒΟ : 

φυο τις Ἡθηιο (ἰἰδ0) 1107 Θαϑιζίαί, [ΓΘ , ἸΝΤΟΝΑῚ: 

ποὶ αδηρτόουβ Ρ. 140. ΟἸδυ᾽δηι8 ἘΡΙ8[. ΠῚ, 4 : Οαγηιῖπα 

θὰ; [πιαϊς,, 56ι. ΟἸοογοηα ἰοπα3. 10] ΒΑΡ. 6 ΟΥ̓ΘΘΌΤΊΟ 

Ροοίδβίον ἃ Μαϊῃϑῖο οαϊίαβ δηΐθ ΘγΌβΟυ! Ὀἱπαϑ ογδίϊο - 

ΠΟΒΡ. ὅ: , 

Καὶ βροντὰς ἀφεὶς αἰθεροδρόμους λόγους 
βροτοὺς ἀνυψώσειεν εὐσεδοφρόνως. 

ΤΠοοδοτγαβ Ργοᾶγ. ἱπ Νοί{. τη58. ἱ. Υ1Π|, ραν. 2, Ρ. 92 -- 

τοὺς μετὰ ᾿Ιωάννου βροντῶντας. 6 7Ζοδπηΐβ ἰοηϊΐζα νἱᾶθ. 

τηρὰ Απροᾶ. ἔ. Υ, Ρ. 300, η. 8. Αἀἀ68 ΡΒΘΙ μὰ ΟΡαϑβ6. 

Ρ. 51, 126, 129, οἴ ποί. Ρ. 288. --- ἅ: Τιορσοραΐαγ μίξῃ. 

Βουρδὶ μίξῃ σ᾽ ὁχ οἀϊίοπα Ορρ. Ρ. 158. Οοαά. 993 οἱ 

1760, μίξης, 50}Π|0εῇ γτὸ μίξῃ σ΄. Εἴ 8ῖ0 Ἰορῖς ΝΙοοίαβ Ῥὰ- 

ῬὨΪασο, Ου 5 ΡΓΟΐΘΓΔΤΩ ΘρΙ στδιηγηδί!8 (οἵ Π5 ΘπδΡΡ ΟΠ 6 

8 οοάϊοθ 993, Ρ. 141 : ὦ φαεινότατε χαϊ λαμπρότατε Βασί- 

λειε, μέγα χλέος καὶ χῦδος Καισαρέων, ὃ σὸς λόγος οἷα βρον- 

τὴ ταῖ: ἀχοαῖς τῶν ἀνθρώπων ἐνηχεῖ, ὁ βίος δὲ ὡς ἀστραπὴ 

5: 
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τὰς ὄψεις καταλάμπει" ἀλλὰ χαὶ ὅμως τὴν ἱερὰν κατέλιπες 
χαθέδραν᾽ πάντως οὕτως ἠθέλησε Χριστὸς, ὅπως σε τάχιστα 
τοῖς οὐρανίοις συνόμιλον ποιήσῃ νόοις.» Β. 

Χ, Τίογαμ ἰη ὁ. ΧΥ͂. --- 2 βένθε᾽ ἅπαντ᾽ Ουά., αἰΐογο Ἰοοὺ 
βένθεος ἅπ. « Βένθεα πάντα, φυοᾶ 340. ριοροπορδΐ, βου ρϑὶ 
βθουΐαβ αἰ Ποπθι ΟΡΡ. Ρ. 153 δὸ οοάϊοθβ 995, 1760. Εἰ 
οοὔδχ 993 οὈία ταὶ ἔχσι, φυοᾶ ργωίυ] νυϊραΐο ἔασσι 
γ6] ἔασσιν. Οοηΐ, ποῖ. δᾷ ΤὭΘΟΡὮ. 5ίιηοο. Ρ. 295, δὰ Ῥὰ- 
ΟὨΥΠΊΘΓ. Ρ. 39. ατορουίαβ ἔ. Π, Ρ. 75 : Ἤθελον... ἤ τιν᾽ 
ἔρημον Ναιετάειν θήρεσσιν ὁμέστιος" οἱ γὰρ ἔασι Πιστότεροι 

μερόπων. Οοἄΐοο5 39 οἵ 993 ἔασιν. --- 2 ἔης οἵη. Οοᾶ. δῖο. 
γος ΒΠΠγΒ. : οἱοίίηια υἱυα αἰδο. Ῥαΐο γνογίθηδαμῃ : 
υἱυϊηι ἱοηιρζίυηι, οΥα5. Οοα, 993, ἔμπνον ἱερόν. » Β. 

Χ ἡ, ἘΠίδπι ἰη ὁ. ΧΥ͂. « Νογυῃι ἔδοὶ δρι σγδιητηᾶ Θχ Π0Ο 
ἀἰβίομο, φιοᾶ γαΐσο ΘρΙ σγαμηηδέ! ργθοθάθηξ! ΘΟΠΠΘΧΌΠΙ 
τη 816 δέ. ϑϑοιίαβ βὰτη οοάΐϊοοιη 993, ὑπ οἵ Νίοοίω 
ῬδΡΡἢΓϑίη ἀοβουῖρϑί, 4υδῃῃ ἰοσ6 ἴῃ ποῖ δὰ ΤΙΘΟΡΝΙ. 5ὶ- 
μ00. ὅπ πυτηθγαῦὶ ροίΐοσιηΐ ορὶρσγδιητηδία ἴῃ ΒΒ Πὴ 
ἀιιοαοφοίηι, αι διοίου πηθπιογαΐ ἴῃ 6ρ. 11. οἱ 28- 
ΘΟ Βα 5 Θρὶστατητὴᾶ ἀποαθοϊμηαπι ἴδοθῸ ΘΧ δέον ἀἰβίοῃο 
ΟΡ  σγατημηαἰβ5 απαθοίπιὶ, οἵ βίο Βογάϊαῃβ ἴῃ ΟἸδββίοο θ᾽ ατίο 
{. ΙΧ, Ρ. 130, φαΐ ἰῃ Βοραγδηᾷ 8 ἀποάθοίγῃ ἰι8ο06 δρίργᾶπι- 
πηδί5. ΠΟΙ ΤηΘἀἸΟΟΓ6 πὶ 500 1 Δ ογοπι, φαυοᾶ οαϊξίοηθ ορο- 
ΠῚ 8018 ᾿808, {11 οἰϊατα ἰη ΑἸ Ποϊορὶα ὀχβίαγο ἰσηογαγοῖ. 
δρᾷ αἰνιβιοηὶ Τδοουβίδηδ ουβίαϊς ογδίϊοπὶβ ΘΟΪΟΓ 5 ΠῊ}}18. ἰὴ 
τόδε γράμμα, μῦθος ὅδε. -- 1 ὀχταετῇ δἀϊξ. Ορρ. Ἐδί τείνας 
ΒΟΙϊδέϊ γιιϑ ἈΌΒΟ] αἴ ροβιίαβ. » Β. Οἱ ροβίου 5. δὰ Ρᾶ- 
ΟἸΥΠΊΘΙ. Ρ. 39 : « Τιορί αν γυΐσο ὀχταέτης. 56 5ὶ ΒΔ 5115 
οΟΐθηηἶβ ῬΌΘΙ ΡΟΡῸΪΙ Ρἱϊ ἐοηϊββοί ΠαθΘμα5, ἃ ἰῃΘΥ 6} 18 
υἱΐ δοία ποιὶ ἰογοΐ ὀλίγον, 56 ἴῃ ΤῊΪΓΔΘΪΟ ῬΓΟΓΒΙΒ. 
Οοαθχ γοίαβίιβ. ορξϊμια θα ἶθοΐ ὀχτάετες, οοἰοηηῖο. Ἐοτ- 
τδη Δαν θ᾽ πὶ ἑπτάετες 5: Π]θὴ Ὠδθοί. » ἘΡ᾿Βοορδίαμη 
θη 1.8 8}11118 ῬῸῚ ἃΠΠ08 οΟΐο οἷ πηθη868 ΔΙ 4υοί. --- 2 516 
Οοα. δἰΐοσο Ἰοοθο, ᾿ἷο ὦ βασίλειε λόγων. ϑδοοθδ. οοηΐ. 
τοῦτο μόγων τῶν σῶν... ὀλίγον. 

ΧΙ. Του ἴῃ ὁ. ΧΥ͂. -- 1. « ΡΊδηδ ἀἰδίηχὶ μοϑί ἔμπης 
βθουζι5 δα οηθ Ορρ. --- ὃ. ἔχοις χερὸς Οοα. Πΐο, ἔχεις 
χρέος ΔΙί6᾽Ὸ Ιοοο. Ὑα]ρῸ Ἰορὶ αν χρέος. Οοα. 1760 χερός. ἡ 
Ουάᾶ. 993, μ. δ᾽ ὃν φιλ. ἔχοις χειρός. Ἀδορρὶ χερὸς, σιοᾶ 
βϑηΐθηξίαπι (δοὶΐ πἰ Πα ΟΤΘη.. » ΒΒ. -τ ᾳ ἀπευχτατον Οοά. 
[νῖο, αἰΐθγο Ἰοθὺ σϑοΐθ. « Ὑ τὶϑίθ τη ᾿η 6 ]Πσῖε, ἀοίαποίο 
80 Π1οοῇ ΟὈ]αΐαιη., 4416 ΠΘΠΊΟ πιο Οἰουγο υϑὶϊξ. Ὑοῦρθα Ὁ 
χαὶ σοὶ Βἰποορῦ ΠΟὴ Υἱάθηΐιγ. » Ψ7α0. Ἐογίαββο χαίτοι ὃ. 
ΒΟ. ρ51. Βθααθη8. αἰβί!ομοη 98 00}}8. ΡγΟ ΔΙ 6 βορᾶγὰ- 
Ἀαΐ, Β θβου ρου ΘΟΥΟΪ]δ. --- ὅ τεῇ χονίῃ ἀνέθ. φαϊῇ. 
ΟρΡ. --- ὁ ἐπιγραμμάτων Οοᾶ. μος. Οοα. 993 τήνδε ὄνοχαι- 
δεχάδα. 

ΧΙ. Ηδθοΐ Μυτγαίονῦ. Απϑοᾶ. Ρ. 67. --- 2. Ασουγδ 5 
ατόρον. ΟΥ. ΧΥ͂ΙΠ, Ρ. 808 οχίῃ. οἂ. Βρηθᾶ.: ζήσας δὲ 
σχεδόν τι περὶ τὰ ἑχατὸν ἔτη, πέρα τῶν Δαυιδιχῶν ὅρων 
περὶ τοῦ χαθ᾽ ἡμᾶς χρόνου (ῬβδΙμη. ΟΧΧΧΙ͂Χ, 10),, χαὶ τού- 
τῶν αὐτῶν ἐν τῇ ἱερωσύνῃ πέντε καὶ τεσσαράχοντα, μέτρον 
τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, ἔπειτα ἐν γήρᾳ χαλῷ καταλύει τὸν βίον. 
-- 8. « ΟΤΘρΡΟΥ, ἔ. ΠΠ|. Ρ. 108, ἀθ ὙΠοορηΐο : ἐσσι 
ἡδυεπὴς... » Β. -- 4 ἔχει τηδ]οθαΐ Μανδΐ. --- 6 ἀζ. Ο 
ἀμφιέπετε Οοά. οἵ Ἰδοῦ Μράϊο., οὐῦγ. Μυγαΐῖ. 

ΧΠ]. Αρ. Μυταΐ. Ρ. 68. --- 1. 51. ατόρον. Οταΐ. ὝΠ, 
Ρ. 199, Ὁ οἃ. Βοπρϑᾶ.: πατὴρ μὲν ἐχ τῆς ἀγριελαίου χα- 
λῶς ἐγχεντρισθεὶς εἰς τὴν χαλλιέλαιον, οἱ 81115.}1. ἃ Φδοοθβῖο 
ΘΟἸ]Θοἴ8, τθίδρμογα Ῥϑυϊηαᾶ, ἘΡ. δὰ Ἰλοιη. ΧΙ, 17. -- 
2. « Ῥγοροϑιιϊζ 586. Πἴο οἵ ν. 4 δάάθυ δ᾽. 56εα υἱάθηξῃν 

“ἴῃ ΒΟ 6Ρ. δϑυπᾶοίαᾳ ψαυβίία. Οδίθγαμι Πθγαυὶ αἀἀἀηπί οὗ 
ΟΥ̓  (}1 ΘΟΡι] 85 ἰθιηθτθ, » Β. --- 3. « Πλευρῆς θεόφρονος, 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΖΕ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 

| 

ἩΕΡΙΗ ΣΡ 

ἀ6 Νοηπᾶ σολλιφο, ουἱ ἀοθοθδί ἐσαμβιίυτι δᾶ ΟἸιγίβεϊ οὐ]- 
ἴπμ), Πλενρὰ ΡΙῸ οοη 7196. αἰχὶξ Ποβίου δέϊατη σᾶγμι. ΧΕΙ, 
37, ». 606. “Ολόον ἱπίοΠ Πρὸ γόγᾶτι Πάθιῃ, αι δᾶ Βοαί!. ' 
τυίποια ἀυοῖξ. ΑἸΙΓΟΥ 5680]. (4αθιη νυ. δὰ νυ. 6.) » «α6. -- 
ἅ, « Γῆρας ἐς λιπαρὸν ᾿]Ππβέταγί δἃ Εὰπᾶρ. Ρ. 171, δ8δ; δᾶ 
Οὐγβ8. Δ, 136. Οομῖ, ορΡ. 132. Οοπηδάϊιβ ἴῃ τηρίβ 
{0 Ὑ,». 131 : εἰς εὔδαιμον γῆρας καὶ λιπαρὸν ἀφιγμένον. 
ΒΟΒΟΙίαπι ποθ 6 οὐ. ΑΠΙθΡοβίαπο ρΡροβυὶϊξ Μαυγαίου 8 
Απροᾷᾶ. Ρ. 70 : ἐκ τῆς θεοφιλους δέ μου συζύγου πλοῦτόν μοι 
παρέσχε παίδων πολύτιμον, ὧν τὸ χεφάλαιον ὃ ἱερώτατος 
καὶ θαυμαστότατος παῖς Γρηγόριος" ἀμφότεροι δὲ ἐγὼ καὶ 
σύζυγος εἰς γῆρας λιπαρὸν χατηντήσαμεν. Εἰ δὲ θάνατον 
ὑπέστην ἐγὼ ὁ Γρηγόριος, οὐδὲν θαυμαστόν' θνητὸς γὰρ ἄν- 
θρωπος ἦν. » Β. 

ΧΙΥ. ΑΡ. Μυνδί. Ρ. 70. -- 1. 500}. ΑἸ τοβ. ἴθ. Ρ..71: : 
εἴ τις ἐπὶ τοῦ ὄρου: Μωσῆς τῆς καθαρᾶς τοῦ θεοῦ φωνῆς ἤχου- 
σεν. --- 2. « Νόος, ΒΌΡΡΙ6 μύστης ἐγένετο τῆς θεοῦ φω- 
νῆς. Οὐπὴ ΜΟΒ6 Ρδίγθηι οοτηρᾶγαΐ Οδυμηΐη6 ἀ6 ΓΟ 5 5105 
Υ. 130, Ρ. 33, Ο. --- 3. τηλόθ᾽ ἐόντα, ΡγόσΩΪ ἃ γοτὰ ἢᾶο 
δίδηΐξοιη. » α6. 

ΧΥ. Αγ. Ματγδΐ Ρ. 73. τοι. δῶχ᾽ Οοά. « Ἔρεψα, 5010]. 
ΑἈΠΡΓΟβ.: χατεσχεύασα. ϑιιπηρδὶξ νηὸν ἔρεψα ὁχ Ηοπι. Π, Α. 
39, Ὁ} Ηθγη. ᾿οβου ρἐοποῖὰ ἔοι ρ] ἃ Ρᾶΐγο 
οχβέγιοι! υἱάθ ἴῃ ογδξίοηο {Δ ΧΊΧ, ᾿. 313 (ΧΥΤΠῚ, Ρ. 389 
Βοπορᾶ.) : ἐπεὶ δὲ καὶ μνημόσυνον τῆς ἐχείνου μεγαλοψυ- 
χίας ἔδει τῷ βίῳ χαταλειφθῆναι, τί μᾶλλον ἔδει ἢ τὸν νεὼν 
τοῦτον, ὃν θεῷ τε ἤγειρα χαὶ ἡμῖν; οἵ 4υδ βοαιππίον. --- 
ἡ, Σοφίης ἀμφοτέρης, οἵ βδογῶ δἵ Ῥγοίδηβοι, δοηΐ. δ. 10, 
οἵ ἀδ πρύτανιν οοηΐ, ΝΠ], 6Ρ. δ19, υϑὶ ἀθ Ῥογίδητο : 
πλούτου καὶ σοφίης πρύτανιν, » Β. 

ΧΥῚ. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 71. -- 4 ἀντιάσαις ἃρ. ΜΌΓ. 

ΧΥΤΙ. ΑΡ. Μυταΐ, Ρ. 71. -- 1,3. « Πβέοιοηι τορο αν. 
Οάγπ. ΕΥ̓͂, 217 564., Ρ. 76, Ο, υδὶ ἐξ ὀΐων δὲ ΡΙῸ 
αὐτὰρ ἔπειτα. Τῃ νομέας οὔπῃ Οὐαΐοο οοηδρίγαΐ Πρ Μοϑαϊο.; 
ἴῃ ΑἸΩΡΙΟΒ. νομέως νομέων. » Ψ7α6. ἨΐΒ (Θ5Ε πη }15. Ρο- 
τηοίι5 1,. Πἰπάἀογῆιι5 νομέας ποπιϊηαίἑνιμ ἴῃ ΤΉ65. Τϑο- 
Ηἱξ. « Ηδθθο νομέων Ργοὸ Ραγίϊοἰρίο υϑυθὶ νομέω [Οὐ 8 
ΘΧΘΠ Ραμα αι ποὴ δἰίεγίαγ], οἵ δὶο ἱπίθ!οχὶξ ΒΠΠ γα 
{. ΠῚ, Ρ. 71 : δὲ ραϑβοθὴβ ραδίογϑβ. ῬυΪΟΥΪΒ ὙΘΥΒῈΒ τηϑτηϊ- 
πογὰΐ ἰὈγβᾶη ΟΥΘρΟσ 8 ΡΊΘΒ0. Υἱία Νὰζ., χυὶ αἷΐ ἀ6 
ΟΥθρουΐο ῥϑίγ Ρ. 8 : πρόδατον μὲν ἐν πρώτοις, ἔπειτα δὲ 
χαὶ ποιμὴν ἐπιστήμων τῆς Ναζιάνζου χαταστὰς ᾿Εχχλησίας. 
ρ86 ατορουῖυβ Νὰζ. Ορρ. ἔ. ΤΠ, Ρ. 2 : 

Πλάνης τὸ πρόσθεν, ὕστερον Χριστοῦ φίλος, 
Ἔπειτα ποιμὴν, ποιμένων ὅ τι χράτος.» Β. 

- 8. « ϑοηΐρηζία οϑί : Ποιηΐη68 απ Ὦ60 ἱπηρθηβ, οἵ 
ὈΓΓΑΊ46 ἠδίυναπ) ἀαοαδιημηοο Τηΐβοθη8,. ἀποἃ Ρ6Γ 
ἸΏ Β[ΘΥ ΙΔ ΘΌΘΠ Δ βΕ185. οἰ Ποἰἑαγ. Οοπΐ, Οδυτη. 1, Ρ, 132 
564., Ρ. 83, Ο..».αο. Οοπῇ. 6ρΡ. 99, 129, 180, 185, δοΐδ5. 
-- δ εὔγηρως ἴῃ Οοά. 6556 νἱἀοίαν. Ηοο αἰβίομοη Μαυγαί. 
οατη Βοαυθηΐα θρίρυ. ᾿υηχὶξ οὐ Πηχίἔαρ ἐο γϑ μοη. 

ΧΥΠΙ. ἀρ. Μαγαΐ. Ρ. 73. -- 1. Ἀοβρί οἰ αν βάτο] ἃρ. 
Μαίί. ΧΧ, 1-16. --- 8. Ηἰο πονυὴ ἴῃ ΟΟαἴ66 ἸΘΠημηᾶ : εἰς 
τὸν αὐτὸν πατέρα. 510 οἰΐδηη Μυγαΐ. δοοδρίβ86 υἱέων, 

ΧΙΧ. ΑΡ. Μυγδΐ. ν᾿. 74. ---. Οοηΐ. δᾶ 6ρ. 13, 3. « Νοιηΐπο 
χεφραλή 180} {π|Π| 86 Βἰσηϊοαΐ, τοβρθοία δα γοῦρθὰ ΡΝ ,1 Αα. 
(ον. ΧΙ, 3: χεφαλὴ γυναιχὸς ὁ ἀνήρ. --- 4 ἐτέων Οὐ. οἵ 
ἸθνῚ Μαγαΐουϊ, βθα 1116 ΒΌΡθυβουρίο π, ἐπέων [ φιοᾶ πιΐ- 
Τα δδΐ υϑοὶρὶ ἃ 80. ἴῃ ΘΧΘΙΊΡΙΟ Ὁ] ΕΠ) Τηδητ|8 1. ὙΑΥΐ6- 
ία5 ἐπέων οοπίοιηηοπάδ 6β[, Ἐβί πλήρης ἐτῶν Ἰοσαΐίο Βὶ- 



γεγία5 οὐδ Ῥυ]Ο μεν τῖπια : Οἱ 8. φιδιιγθηΐ Ῥίοῖη5 (6 
"ἢ φιιδ ἴδιιν πιογί δοὶξ ρίιιγέθ. αὶ 5'ηΐξ ἃπηΐ {67 76- 
᾿αδ οὐὐἰεδέδδ ἔρβδ Ἔχριτοδί Ογοθονῖαβ ορ. 15.» Β. Αἵ- 
5ἷ0 οἴϊαιη 786. : « Οὐράνια, ἰηΐο! } 56 ΔΠΠῸΒ 

ΤΠΌΠΟΙΟ βδοογαοίδ!! ἰγαπβδοίοβ. » 
πὰ 

ΧΧ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 74. --- 1 τόδε θ. Οοά. « Βροίία8 8Ρ. 
᾿Μαυχαί. τὸ δὲ, 4αῶ ἱπέου)θοξίοπὶβ υἱπὶ παροηΐ ; ὁοπῖ. ΘΡ. 

Ὁ, ὅ. --- 2. Ῥίψε. 1)6 ΕἸ1ὰ οορί (588 υἱἀοίαν Οτοροτγίαϑ.» 
" μην 

᾿ς ΧΧΙ Αρ. Μυκαί. Ρ. 75. --- 2 Βηθλεὲμ. οοᾶ. Μοάϊο. ΥἹάο 
᾿ Μιίαι. Υ͂, 2: Μαίει. 11, 6. --- 3 ὡς δ᾽ Οοά. Οἰΐοβαπι 65 

-- ἡ τὴν σοὶ οὐ. ΑἸΩΌΤΟΒ., « αὐυοᾶ ἰάθη 6δέ ἃ. τὴν 
σὺ, ἀυγο8 [Ἰ]οηΐο ἰοϊδοίβιηο. » Β. 

ΟΧΧΙΙ Αρ. Μυταί. ῥ. 76. --- 1 ἐνὶ χερσ. ἃΡ. ΜΌΓ. -- 

2. « Ὑυΐϊξο σὺ δέ μοι, τέκνον: ΜαΙυὶ 118 ἀἰδέϊηρπογο, υἱ μο! 

τέκνον μοββοῖ ἰθαθπᾶο ἀϊνεὶ!ῖ; οβέ οπῖπὶ ᾿άθμη ἃ0 τέχνον 

μοι, τέχνον ἐμόν. 51 4υῖβ ἰάθη ᾿μηχογῖξ μοι σημαίνειν, 

ποίο ῥτοποιηϊπῖβ, πὸ γαὶᾶθ ΓΘΡΌΡΠΔΥοΥΪμ. 

ἴῃ (δ! θι5 οδὲ φαεράδηι ἀϊἰδείησαθηα!ὶ αἰ ΓΟ] - 

(88. ΥἹἱᾶ. ποῖ. δὰ Ἑυτὶρ. Τ1ρὶι. Α. 6003.» Β. 

ΧΧΙΠ. Αρ. Μυταΐ. Ρ. 77. --- 1 στράψεν ἐν ἂρ. ΜΌΓ. 

ΠΧ οΥΡὰ 50 ἱππσοπᾶᾶ : Χριστὸς ἤστραψε τούτοις, οἷς ποτε 
ἠμείφθη ἐν ὄρει, φαϊθι8 ὈΓαιβοη θὰ5 ἀδ τποηΐθ ἴπ Θ θη 
εξ βυθιδίυβ [ἰπιο, ἴῃ τηοπΐθ οϑέ ἐγδηβῆσαγαΐίιβ, Μδί. 

ΧΥΙΙ, 21. σάτηι. ΧΧΧΊΧ, 23, Ρ. 101, Ὁ : ἠλλάξατο μορφὴν, 

τ ἴσι φίλοις ἠελίοιο πλέον᾽ οἵ ΑΥ̓ΟΔΠΟΥ. 1,11, Ρ. 101, 

Α. » Ψαο. --- ἃ στάψε (οᾶ., 5εἃ τοοία ἱπ ἄρορτ. Ῥᾶγ. --- 

8 τήμοστ᾽ Οοά., 56ἀ τεοΐα ἃρ. Μυγ. ἴῃ ἢπο Οοά. ὥς δε- 

χαθ., Μυτ. ὡς δὲ χαθ., ἀροσταρίνιπι ὡς δ᾽ ἐχ. --- Ιῇ ΠΙΔΓΒ.: 

ἕως ὧδε τὰ εἰς τὸν πατέρα τοῦ θεολόγου ἐπιγράμματα. 

ΧΧΙΥ͂. [πῃ τιᾶγα.: τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν ἰδίαν μητέρα Νόνναν 

᾿ χαλουμένην. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 77. « Τὰ Ἰεμημπαΐο προσληφθεῖ- 

σαν ἹΠακέγαίΕ Ἰοου5 ατεσοῦϊ Οταΐ. ΧΧΙ, Ρ. 188, 46 ΘοΥ- 

ϑοηΐτο 68 ΒΟΓΟΥΙΒ τηοτίο : οὕτως ἐχείνη λύεται, ἢ προσλαμ- 

θάνεται χρεῖσσον εἰπεῖν, ἢ ἀφίπταται ἢ μετοιχίζεται. Οὐηΐ. 

Μαυταΐ. Αποοᾶ. Ρ. 100.» Β. --- 1 ἦεν ἔρεισμα οοᾶ. Μυγὰ- 

 ΤΟΗ͂Ϊ, « [οτίδββα γϑοΐϊαϑ. » 766. --- 8 ὑπόειχε 60. ΑΠΊΒΓΟΒ. 

ΟΠ «Ὑύυρο ἀἰπιϊησυϊίογ ἑορταῖς εὐφροσύνης" ἀχέων εἴο. 564 

40 βδηβα} 4υὰ βγπίδχὶ ἢ ἃΠ εὐφροσύνῃς ἢ 5οἃ ἀϊδρ!ίοεί ὁοη- 

᾿ς ραῖβαβ ἀδίνοταμι. Μαϊαὶ ἀϊδίϊηριογο, υἱ τἱάο5. Οἱ ἀοἱο- 

᾿ς χη, ἴΐα οἱ Ἰωξες ἰεβέοπι Πεὶ βοοϊοβίδιι μᾶραῖξ Νοπμᾶ. 

Οὐυτα οὐ ᾿ποΐυπηῃ εἴ βασπι οἵ δἰϊογυτηῃ ἀο]οθαξ, ἴῃ Θοο  βἰἃ 

᾿ς Ῥρ60 Ἰδογίπιδβ οἵογερθαϊῖ : φαστη σαυάοραΐ, ΟΡ αἰεὶ. β8ουῖ 

(εξ ν δέοι 1ΐα, ἱπ δοοϊοϑῖα σαπάοθαΐ ρα διηῖπα, ποὴ οἱ 

Ὥ 8118 ἴῃ ἐποδέγιβ δὲ υἱῖβ δέ Ἰοοῖβ 8}115. ποι βδηοί5. 8568 ἅΠπ|- 

ο΄ ΒΕΓΔΒ ΙΓ Ἴρ56 Ῥαΐον Οταῖ. ΧΙΧ, Ρ. 292, υδἱ ἀθ Νοῃπμᾶ : χαὶ ὃ 

ο΄ τούτων τερον, τὸ μή ποτε τοσοῦτον δοῦναι πένθει 

σωματιχῷ, καίτοι γε διαφερόντως χαμπτομένην καὶ τοῖς 

᾿ς τῶν ξένων πάθεσιν, ὥστε ἢ γοεράν ποτε πρὸ τῆς εὐχαριστίας 

ῥαγῆναι φωνὴν ἢ δάχρυον ἐχπεσεῖν βλεφάρου μυστιχῶς 

σφραγισθέντος, ἢ σχῆμα πίνθιμον παραμένειν, χαίτοι γέ 

πολλῶν πολλάχις συμπεσόντων αὐτῇ λυπηρῶν, λαμπρᾶς 

παρούσης ἡμέρας" ψυχῆς γὰρ εἶναι θεοφιλοῦς ὑποχλίνειν τοῖς 

υείοις ἅπαν ἀνθρώπινον. » Β.. --- ὃ δάχρυσσι 780. ἴῃ Αἀά. εἵ 

᾿ μοβῖτο ΘΧΘΙΏΡΙΟ; 56α δίχρονον ἃΡ. Οτερονγίαμηυ ἰᾶται υἱὰᾶϊ- 

ἴηι. --- δ. « 56ηβι8 : 5018 ογαχ τἷπὰ παθδθαξ 1105 ΔΕ] - 

τηδτμι ἰογΓομΐ68 βἰβίοπαϊ.» (ας. 

ΧΧΥ͂. ΑΡ. Μυταΐ. ρΡ. 74. « {π5|5η 16 Ὁ ος οδρίϑυ. {1π- 

αἰγταίαν Ὀταίΐϊοπο ΧΙΧ, Ρ. 292. » «ας. Ἐξδτα Ριοοάθηβ 

6Ρ., ἴῃ δὰ. Βεπϑᾶ. οὐ. ΧΥ͂ΠΙ, Ρ. 335-337. --- ἀ μάχαιρα 

σεῖο Ουᾶ., 568 τοοεΐς ἃρ. ΜΓ. --- ὅ τοῖα δ᾽ ἔχτοθι ἃΡ. Μυγ. 

 « ὁ ἔδει Οοά. - 

ἘΝ ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΥΠῚ ἈΝΝΟΤΆΤΙΟ. 
ΑΒγδινᾶπ πιογέυιβ οϑέ πρεσδύτης καὶ πλήρης ἡμερῶν. 1 ΧΧΥΙ. ἀρ. Μυταΐ. ῥ. 81. --- 2 προχέεις σᾶ. « 568 

᾿ προχέει ἢγτηδίαν βουρίαγα προχεὶ οσά εἶδ ΑἸΡΡοβίδηϊ οἱ 
ἱ Τιάϊοῖο ΖΔοο βὶϊ. Νοππα,, ἄστη υἱγοθδΐξ, πένθεϊ πένθος ἅπαν 
᾿τίουσα ζυϊξ, ἰοϑία ΠΟ ϑαρτὰ 6Ρ. 24. » Β. --- 8 ἧδε σοά.; 
ἥδε ΜυΓ:, ΟΟΥΤ. 780. --- 4 ἁπαλῆς οοΥσοθδξ Ῥάββου., ἴθ- 
ΤΏ6Γ6. Μεγάλης 746. δοοϊρίεθαξ ροέδη 5, αἱ δα οἰ δοῖδπι 

Ῥγδοῦμη ΝΟΠΠδ6 Γαβρι οογοίαγ; Βοῖβ5. Ὑϑγί ηοδὲϊέ5, 56 
Ῥγφίδγδτη δἰ ἔθγαμι. -- 7. Νουαπη Θρ᾿συατητηᾶ ἴῃ ΟΟᾶ., ΘὕΓη 
Ἰοιητηδίο εἰς τὴν αὐτήν. 564 τοοΐα σοπ ΠΕ ῸΥ ΘΔΥΤΊ6π 80. 
Μυγταΐ., (υἱ τί ῥέξετε, 508 Οοᾶ. « οἴ Δρόρτγ. Ῥαΐ. ῥέζετε, 
φυοᾷ, τηδὶαΐϊ : [αοὶί6 αἰϊψυϊα φιιο {ιοίιην 5ἰσηϊβεοίί5. 
[5 τὴ οηΐμα τι ῥέζετε, ἱπάοῆηϊξο. 1 Νουὶ ἰδτηθη «υα ἴῃ 
ΤΟ [811 γαϊϑαπί οοάΐϊοοβ. Ῥεγροίαο οἰθιηθηΐᾶ ζ δἔ ξ ΠΡΥΑΤΙΙ 
Ροτιηυΐαηξ. [η 6Ρ. 217 ΡΓῸ θΟΠῸ ῥέξομεν ἀρΟρΡΥ. δέζομεν, οἔ 
6Ρ. 230 λήζατε ρΙῸ λήξατε. --- 8. Μυγαΐογ. Ρ. 82 Βαθυϊ, 
χέρσατ᾽ γτῸ δοιϊβίο ἐχέρσατο, 650 ῬΓῸ ἱπηρογαῖνο χέρσατε. 
- 9 χάρτος σοᾶ.;: χράτος οὐ. ΑἸηθτοβ. ὕὉπάᾶδ ἴδαϊ χρατὸς, 
ἀδ ᾳυο οἵ Μυγαῖογ. οορίίανι! [εἰ 746. Αἀά. Ρ. τχΥ; αι 
Ῥγΐογθα οοη]θοὶξ σαρχὸς φ. 7. 58 πθ0 50 βοηίοπέϊα πἰ 148. 
Νοη ροΐυϊξ Νοηπᾶ Θομηᾶ ΞΌΡΟΓΡΙΓΘ, Φατπ) 8η18 τηογίαα 
οβί. Ῥαΐο 6886 ᾿δοιπᾶμῃ οἵ οο ἀἰβεομοη 8118 6588. δρὶ- 
δτατηπηαίῖβ ἀθρογα! ποι.» Β. 6 400 ἀμθιξδη! πὸπ 
Ροββ6 υἱάοίαν, οἕ ποίανϊ Ἰδοῦπδτη. --- 10 ἐκ νηῶ ΟΟά., 
« 8568 τοοΐ ἂρ. Μαγ. ἐν, οοπῇ. 6Ρ. 29, 7: 65, 32. » Ζ7α(. 

ΧΧΥΠ. Αρ. Μυγαΐ. νΡ. 82. --- 1. Σοφὴ, 561}. ἦν. « ατο- 

βοτγίαβ ἴῃ Οταΐ. ΧΙ, Ρ. 178, τηδίγοση βγῶ φοιῃραγαυὶξ οἵ 

Ραίΐγοιη ΑΡγάδδάτηο. Ἀυγϑαβ Ορρ. ἔ. Η, Ρ. 1 : Ἦν μοι πα- 

τὴρ... Πάτραρχος ὄντως ᾿Αὐραάμ. τις δεύτερος. Β. --- 2 χρι- 

στιανῶν Οοᾶ., 568 αἰΐοτυτῃ Πθγὶ Μαυγαΐ., οἵ ῥ᾽ υυῖπηα, βαπΐ 

ἂρ. ατοᾷ. Θχθιηρία ὈγΟΥΪ8. 5011} ἴῃ ΠΟ 5646 ρΡοηΐατηθίσι. 

-- ας Μαΐου ϑαπημθ 15. --- ὅ. Νονυ απ ἸΘΠηπηᾶ : εἰς τὴν αὐτήν, 

βϑᾶ 5'πδ β'σία 1π|{|4}}. ἘΠ᾿ οομεογθηξ μεο ἴῃ οοὐά. ΜΌΝ., 

ἀ4αογαμα ΑΠΌ ΓΟΒ. γαμοῦσα ῬΓῸ Σαμουήλ. « ατορογ. Οταΐ. 

ΧΙ,, Ρ. 648 : ἡ Ἄννα δὲ, καὶ πρὶν ἢ γεννηθῆναι τὸν Σαμονὴλ, 

χαθυπέσχετο τῷ θεῷ, καὶ γεννηθέντα ἱερὸν εὐθὺς ποιεῖ καὶ 

ἱερατικῇ στολῇ συνανέθρεψεν....» Β. -- 6. « Ἡ δ᾽ ἑτέρη; 

Αππᾶ ἰππίοῦ, φπῷ ΟἸγβίαπη ἴῃ ζδιρῖο α]ηἰ5. βυβοθορίξ ; 

τἱάθ Γπιοᾶπι. ΠΙ|, 36. -- 7. ᾿Αμφοτέρων,, υἱγίπβαπθ. ΑΠΠ80 

Ἰδιάοτα 5ἰδὶ υἱπάϊοαυιἐ Νοππα,, ααΐρρα {πα δ ΠΙΐυτη ἀϊοὰ- 

υἱΐ ἰϑαρῖο, 5646 ᾿ἴρβᾶπῃ ΟΠ γβίο, οἵ θοσρὺβ ἀδηΐσαθρ ἱπέον 

ΡΓΘο65 ἀδροβίξαμη ἔθη ρ]ο τηδπάαυϊξ. » 7.6. Βοῖ55. : « Νοη- 

πᾶτῃ Απηξο 58 πη 6}18 τηδίγὶ οομπηρᾶγαΐ δἔϊδμη ΟΤΈΡΟΥΙῈ5 

Ρτοβν. ἴπ Ὑἱΐα Ναξίδηζθηϊ Ρ. 3. 1ρ56 Ῥαΐθι Ορρ. ἴ- ἢ, 

Ῥ.2: 

τῷ γὰρ θεῷ 

παρίσταμ᾽ ὡς ἀμνός τις ἢ μόσχος φίλος, 

θῦμ᾽ εὐγενές τε χαὶ Λόγῳ τιμώμενον " 

ὀχνῶ γὰρ εἰπεῖν ὡς Σαμουήλ τις νέος, 

πλὴν εἰ βλέποιμι πρὸς πόθον δεδωχότων. » 

--- 7, 8 ὑστάτιόν δε νηῶ Οοά., « υἱ 5ο]6ΐ ἴῃ γοῦθ νηῶ. » 

ἘπΟΙΠΙο: δέ α116 φασάαθ ὀχθιηρία οχβίδηξ ἴῃ Οοάϊοθ, 

τατίογα,, 81 τ8. ὑρίααθ ποίδί. 

ΧΧΥΠΙ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 89. -- 2 ἔδειξαν Οοά., αἰέογατη. 

Μαγ. οἱ ἃρορῦ. Ρᾶγ. « ὙΘΥΒῈ5. 1 οἵ 2 Ἰοσυπίανς οἰδιῃ 

ΕἸηρθαοο}15 τπονΐθ ἴαβο ἐγδοίαιαγ ἃ δίυγζίο 'π ΕπηροάοοΙο 

Ρ. 122. Βοῖδ5. --- ὃ χρητῆρας 

Μυτ. 6χ οϑᾶ. ΑἸΏΘΓΟΒ. Ἐ 

ΧΧΙΧ. ἀρ. Μυταΐ. Ρ. 85. --- « ΥΟΓΒῈ5 1.6 2 Ἰοσυηίαγ 

οἴϊατα ὕδατα. ΕΧ1, 286 56.» Ρ- 145, ΟἉ, υϑὶ λήξατε μύθων 

ΡΓῸ εἴξατε [ φυοά βουγαυῖξ Βοῖβ5. 1, οἱ συϑγαπι υἱάθίαν λή- 

ξατε, «ἀοεϊπείθ ξαθιίαϑ. Οοά. ΑἸαθτοβ. λήξατε μύθους «δὶ 

μύθου 5ῖπ προρβϑι[δΐθ ϑαϊγίηα5. » ὕα6. Επηροἀοίτηιβ, 

σῦ. 

547 ᾿ 

βοᾷ. 

- 

λτ. ΠΧ], 281 564.ν Ρ. 145, Β. » Ψας. Ηώς παιγαίΐϊο ἃΘ. 

ἥλλατ᾽ ο (510) Οοᾶ., ἀἰΐογαχα 
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ῬὨΟΒορ μι 5. ΡΥ ρον Οι15., « Τηθπηο  ίαι8 οἰϊτπη ἃ ΡΒ6}10 
Ορυβο, Ρ. 152. : τὴν ᾿Εμπεδοτίμον τοῦ νοῦ ἁρπαγήν" υϑὶ 
γἱάθ αυὸ δηηοίανϊ Ρ. 330.» 8, 6 ᾿ἰβάθι δῖ. Οὐθρουίαβ 
ἴῃ Ιηγϑοξνὶβ ἰη Φυϊίδησμι, Οτδΐ. ΤΥ, Ρ. 104 οἄ. Βοηρᾷ. : 
ταῦτα μὲν παιζέτωσαν παρ᾽ ἐκείνοις ᾿Εμπεδοχλεῖς χαὶ Ἄρι- 
σταῖοι χαὶ ᾿Εμπεδότιμοϊΐ τινες, καὶ Τροφώνιοι, καὶ τοιούτων 
δυστυχῶν ἀριθμός " ὧν ὁ μὲν τοῖς Σιχελιχοῖς χρατῆρσιν ἕαυ- 
τὸν θεώσας, ὡς ᾧετο.... τῷ φιλτάτῳ σανδάλῳ χκατεμηνύθη 
παρὰ τοῦ πυρὸς ἐχόρασθέντι.... οἱ δὲ ὀδύτοις τισὶν ἑαυτοὺς 
ἐγχρύψαντες, ὑπὸ τῆς αὐτῆς νόσον χαὶ φιλαυτίας, εἶτ᾽ ἐλεγ- 
χθέντες, οὐ μᾶλλον ἐχ τῆς χλοπῆς ἐτιμήθησαν ἢ ἐχ τοῦ μὴ 
λαθεῖν καθυδρίσθησαν. --- 3. ΑΥδἔεριι5 ὁ Κυρηνοῖος γαΐθ8 ΔΡ. 
ΟἸοιη. ΑἹ. Βίτομι. 1, Ρ. 398, 4ποπὶ ἃ Ῥγοσοηηθβίο ἀἰβίϊ- 
σαρηάμμπι 6586 δηποίδ!, ΦάΓ008. « 6 ΑὐἹβίωο υδΐο υ. Νοη- 
πὰπ ΗΕ. Ρ. 128 οἱ β6}0]. Οτορ. οᾶ. (δίβί. Ρ. 53.» 8. 
- ἅτε τμήξ. Οοα., 568 5βἰηθ τε ἃΡ. ΜΈΝ. --- 6 ἤλλατ᾽ Οοά., 
δἰίογιιη ἃΡ. ΜῸΡ, --- 7 τρισμάχαρ Οοᾶ.; τρὶς μάχαρ οἔ ἀπο- 
δυσσαμ.. ἃν. Μυν.; πάντ᾽ ἀποδ. οοἀ, Μοάϊΐο. 

ΧΧΧ. ΑΡ. Μαγδΐ. Ρ. 88. --- 1, ᾿Αλωαῖς ἐγδηβ᾽ίο, 56 ηϑιι 
Δρορὶἐ 746., ἀο (ϑηηρῖο, οἰΐδηβ. δυϊοοῦὶ ΤΉΘ5. ᾿. 201. -- 2 
ξείνεις (Θδᾶ. τη. ἰῃ ξείνης τη έαία) ἄπο νισομ.. Οοά.: ξείνης 
ἄπο γευσομ.. οδᾶ. Μοά.; ξείνισσα πονησομένοισιν οοἂ. ΑἸω- 
ῬγΌ8. -- 3 δ᾽ ὁπι. ΜΈΓ, -- δ θηνῆς Οοἄ.: θηλῆς οοᾶ. Μυν. 
« Νοππᾶ βοίατη Οτορουίατη.,, ΠΠοσαμη πηαχίπηαμη,, Ἰδοίθ ϑι}0 
Δ᾽ υἶ8556 νἱἀοίαυν, » Ψ9ας. Οοηΐ, 6Ρ. 32, 1, -ο 6 καί σε δου - 
Ὀοηάυμη, , 

ΧΧΧΙ͂. ΑΡ. Μυτγαΐ. Ρ. 89. --- 1 χλινὴ τίς (510) Οοᾶ., οἵ, ὦ 
αἱ γἱἀοίαν, ἐνοικιδίοισι, ᾳαοᾶ παπὸ ΡΙΘΙ ον Ψ446., γοοίο, 
Ρυΐο. ΑΡορτ. Ῥαγ. οἰ Μυγ. ἐν οἰχιδίοισι π.», {πο Β0188. 801- 
γαβαΐ. --- 3 ἔργον Οοά. νἱζῖο56. 

ΧΧΧΙΠΙ. ΔρΡ. Μυτγαΐ. ν. 89. -- 1 ὡς ἐπόθευσα Οοά., 600. 

7ας.; ὥς σε ποθοῦσα ἃρ. Μυν. --- 3. « ατορογίαβ ἴθι ΟΡΡ. 

ΕΨ. 35. 

Μοῦνον ἐμιοὶ φίλον ἔσχε λόγων χλέος ; οὺς συνάγειραν - 

ἀντολίη τε δύσις: τε, χαὶ Ἑλλάδος εὖχος ᾿Αθῆναι" 

τοῖς ἔπι πόλλ᾽ ἐμόγη σα πολὺν χρόνον. » Β. 

- 6 φαέσι (οά. 

ΧΧΧΠΙ. ἀρ. Μυτγαΐ. ρ. 91, αὶ βθαιιθηβ (ο γβεο ματα ς 

Δηηοχαϊ. -- 3. « Οοηΐ, ορ. 760, 6. » Β -- ἀ ἐσπ. Οοά., 

864 ΔΡΟρΡΊ. ἕσπ. 

ΧΧΧΙ͂Υ. ἀρ. Μυναΐ. οὐπὶ Ῥυοοάθηΐο ᾿ποίαη,. --- 1. 

Σχιοειδέα, πὰπιὶ Ὑοίαβ Τοβίαμπιθηΐαμ σχιά οἱ τύπος Υ6] 

εἰχών, Νονγιπι φῶς οἱ ἀλήθεια. « ΟΥ̓ΘΡΟΡΙΙΒ. Νὰ. ἴ. ι δὲ 

Ρ. 366, ᾿ἰδίονϊα8 ῬΙαΓ8 6 γοίογο Ἐαᾶθυο ἰδηθθη8 : ἔτι γὰρ 

ἐν σχιαῖς ἣν ἡ πίστις. Υἱά6 ποῖ. δὰ Αῃδοᾶ. τηθὰ ἵ. 1Π, Ὁ. 51 

-- 3 νόμοις ἃρ. Μυν. Βουρϑὶ ἅτ᾽ εἰκόνες, ἄπιος Μυταίοτίο. » 

Β. Νοη βου ρβὶξ ἰπ σγίοῖβ, εὖ ποιῶν, ΤηΐοροΥτηῦτη οϑὲ 

Θηΐπὶ ὅτε. --- ἅ ὅλῳ ἃν. ΜΓ. 

ΧΧΧΥ. Αρ. Μυχαΐ. Ρ. 92. --- 2 φωνή δ᾽ ἔθηχε χ. Οοά., 

β6ἃ τοοΐθ ἂρ. ΜΌΝ". -- ἀ χληΐδα Οοά. « ΘΟ άτὴ ἔπ᾽ : 560}}}- 

οοὗ βαλέσθαι ἐπὶ γλῶσσαν. ΕοΥβδΠ ὑμνητείρᾳ γλώσσῃ ἐπ΄.» 

Β. Ουΐὰβ Ἰαϊίπα τοϊίχαὶ, βεἃ ᾿πίθ Προ ἐπιδαλέσθαι χλεῖδα. 

Ὅοαβ νοϊαὶϊξ αἱ Πγμιηῖβ ἀραϊία νοὸχ Νοηπὼ Ἰδυα θι5. αὐὰ5 

[απἀοθαΐ ἴῃ ἴογγα ἰᾶται ἤποι ποροπονοῖ; ἂΐ ἰπ οαο πυης 

οὔδΐ ῬΓῸ του} 1} 118. 

ΧΧΧΥΙ, ἀρ. Μυτϊδξ, ἰδια,, ἡαποίσμη. οαπὶ Ρυιθοθαθηίθ. 

παοαν α Πόντον ἐχοίμισεν, σαϊιη ἴῃ παν ραίϊοηΘ σρανὶ ἴθηι- 

Ρδδίαϊα Ἰδοίδτοίαν Οτορουίαθ, αὐ πατγὰΐ ΟΥδΐ. ΧΙΣ, 

Ρ. 300 τοῦτο ἔπασχον μὲν ἐγὼ , συνέπασχον δὲ γεγνήτορες, 

ἈΝΤΗΟΙΘΘΙΓΕ ΡΑΓΠΑΤΙΝῈ 

τ ἃ 

νυχτερῆς φαντασίας τοῦ χινδύνον μετέχοντες, χαὶ ἀπὸ γῆς Ἶ 
ἐδοήθουν, τῶν κυμάτων δι᾽ εὐχῆς κατεπάδοντες. --- 2 συνέγει 
ρεν ἃρορν. Ῥὰγ. Ἐχ περάτων, δὴ 80 Αἰ ΠΘηἶ8 Οτγθρουίιβ, 
δΧ Αβία τηΐπογο (μοβαγίαβ ΟΟμβίαπε πο ροΙ ἡ οοπνθηθγαηΐ, 
ἱπάσσαο δ ραγθηΐθβ ρουγοχουπηΐ. νὰ. Οτγαΐ, Χ, ἢ. 164.ν 
ας. ---ι ἃ πεγακλέας ἃρ. Μαν., φιοᾶ τορορὶξ 7180. « πονο- 
ΟλΥΪ βου ρέασνδμι Οοαϊοῖβ. Ὑἷχ σαρίο «αΐ 56 ἀϊοογοῖ ἃς [τὰἃ- 
ἔγθὴ τὐοσου8. μεγαχλέας, οἰδὶ ποῃπυηααδπι ἀθ 86 ΠῚ 
γΘΡΡῚ8 τηοοβεϊβ Ἰοαυδίυν. Ετὶξ οὗ δοχέοντας, ΠΟῚ ΒΡΟΓΔΗ- 
68 Βα! αἴθ.» ΜΒ. --- ἅ ἀποέργαθον Οοᾶ. νυἱξΐοδβα. Π 6 Το γθὸ 
ἅΠῸ Ραίγϊβ νυ. Ονγαΐ. ΧΙΧ, Ρ. 304. 564. --- ὃ λισσομένης οοᾶ, 
Απθτοβ.: τόχε [816] θαῦμα (οᾶ.: τὸ δὲ θ. ἂρ. ΜΌΓ.; δοηΓ ἢ 
δὰ 6ρ. 20,1. 

ΧΧΧΥΤΙ. Αρ. Μυναί. γ». θΆ. --- ῶ σισμῶν Οοᾷ,, ΒΡ6Υ- 
ΡΟΒΙο ε. --- 3 ἴλαον Οοά. 

ΧΧΧΥΤΙΙ Τι,δπηπὰ : ἐλεγεῖα εἰς τὴν μητέρα. ἈΡ. Μαυγαΐ, 
Ρ. 90. 

ΧΧΧΙΧ. Αρ. Μιυτγαΐ. Ρ. 91. --- {. « σοη 6}. 57.» Β 
ΠΟ γοῦβι85 Ἰορί αν οἰίδτη σάστὴ. ΧΙΥΤ, 336, υδὶ βοααϊίαι : 
καὶ πηγαὶ δαχρύων ἔνδοθι λειδομένων. «71α(. --- 3 νόνναν Οοά. 
« υϊρο Νόννα, ζαθέην τοίην β. ὈΪΒΡΙΙοΟΝα  να]4θ ζαθέην 
τοίην. Εβί τοίης βιότοιο τελευτῆς 5[η6 Δ|ῖ0 δρ᾿ Ποΐο ἴῃ 6ρ. 
82, 7. δουρβὶ Νόννα ζαθέη, ὁχ Μῳγαίουίο μ. 91. Τιορίαιν. 
ΔἸΡὶ Νόννα θεουδής, Νόννα φαεινή Νόννα ἱερή. ρϑυϊ ᾿ς 
Νόννης ζαθέης οχϑίδΐ 6Ρ. δ7.» Δ. 

ΧΙ, ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 9ὅ. --- 2 πᾶν θ᾽ ἄμυδις ( ἅμ. ἃρορν,} 
Οοά. « Βονρϑὶ πάνθ᾽ ἅμυδις οὐτι οοα. ΑἸ ΓΟΒ. Ἅμυδις τῷ 
ἄμυδις ποΠη}}} 18. νοίθυιιπη Ρ]δουΐϊβδο ρραγοί οχ Ἐΐγιη. Μ. 
εἴ βοθοὶ. ομι. ἃρ. Ηδθνῃη, ἔ. Υ, Ρ. 526.» ͵1α6. Βοῖδ8. : 
« Ῥοββδοέ βουῦῖδὶ πάντ᾽ ἄμυδις, υἱ ἃρ. Ηοτηογιη. ΟὙΘρΟΥ 8 
ἶρ86 ἢ. Π], Ρ. 85 : πάντ᾽ ἄμνδις, βασιλεῖα χαὶ ἄστεα καὶ 
ἱερῆας Ἀσπασίως προφυγών. ΡΓῸ μεγάλοις ἃρ. ΜΓ. Οὐχ, 
μεγάλη, ὑπᾶρ ἴοτο ΤΔοϊθθαΐ μεγάλης Τδοοθ δία, φαθτη 51} 
ἀυρίοχ πομηἰηΐβ ληνὸς σοπα8. ΟΡΙ [ΟΡ δα ϊπηδπὶ 50] οἰ βπλιτη 
Οτγρρουῖο δῖ. δαϊΐο ἔ. Π, ". 90 : 

Πολλαὶ μὲν βιότοιο πολυτλήτοιο χέλενθοι " 
ἄλλος δ᾽ ἀλλοίοις πήμασι συμφέρεται. 

Θαυτῃ ποη 51} ἀυρΊοχ πομληΐβ κέλευθος σΘΠῈ15, ΓΟΒΟΡ Δ η΄ 
ἄλλη οχ οοάϊοο 9903. » Ὅδ βοηΐϑηξα δρροπὶξ 780. Ββυϊάδιη : 
ληνὸς χαὶ προλήνιον, αἱ ἐχχλησίαι παρὰ Δαδίδ᾽ καὶ ληνοδάται 
οἱ ἱερεῖς, οχ Τοοδογοίο ἱπ Ῥβαῖπι. ὙΠ], 1, οἵ θχθῃρὶἃ 
ΟτορΟΝΙ. -- 3. « ῬΙῸ καὶ τὴν [ ΟὐὗΘχ τήν, δΔοιΈ6 } ΔρΟΩΤ. 
Ῥᾶν. χαὶ τῆ. Ἐδάοπι οἰαυβυ]α γοῦϑ8 Ογορουίδηϊ ἔ. 1], 

Ρ. 77: 

Μούνη μοι πάτρη περιλείπετο" ἀλλ᾽ ἄρα χαὶ τῇ 
ὄρσας οἷδμα κελαινὸν ὁ βάσχανος ἤλασε δαίμων. 

Τιορὸ φαοᾶ ἱπγοηὶ ἰπ οοὐᾷ. ἄποθιβ, καὶ τῆς, 50 Π10οὲ καὶ 

ἐξήλασε ταύτης. Τοτατα Ρ. 92, ὅ : 

Καὶ Ῥαὰδ εὔχοσμον ἔχεν βίον " ἀλλ᾽ ἄρα χαὶ τὴν 
χλεινὴν ἀχροτάτῃ ϑῆχε φιλοξενίῃ. 

1650 χαὶ Ῥαὰδ οὐκ εὔχοσμον.... ἀχροτάτη θ. φιλοξενίη. » 

Βοὶξξ. 

ΧΙ. ΑρΡ. Μαυγδΐῖ. Ρ. 9ὅ. --- 1 οὐδ᾽ ἔθανεν ΔΡ. Μυχ., « [Ὁ 

ίαβ56 τοοῖϊίαβ. » Ψαο. --- 3 860 Βοῖβθ. Ἐσχυϊάθμι ΡΔ]1Ὸ }1- 

[6 οαρίοθαπὶ - Νὰ ΟὈ χυϊάθι Νοππᾶ Θχίτα ΘΟΟΙΘβίδηι, 

κοα νόοοῖι οταπίϊβ δηΐο ᾿ρϑᾶσα τ ρυὶ ΟΠ βίαϑ, 



ΧΗ. Αρ. Μυταί. Ρ. 96, αδὶ ῥεῖα ἀϊβέοιιοιι βοαυοηεῖβ 
τοιγαϑέοὶ πυϊο 6ρ. δάμωτοί. ; 

ΧΙΠΠ. Αρ. Μαυγαῖ. Ρ. 90. --- 1 τῆς δὲ Οοά. --- 2 πόσι ἂρ. 
ὋΓ., 4υΐ γον ἀρια σοη)ιφθηι. Τηΐνα 6. 50 : ἁγνοῖς 

παρὰ ποσσὶ τραπέζης. --- 3 μεγαχλέος Οοά., αἰζογυμη ἂρ. 
ἹΓ, -- ἡ τοΐην μοι ἃρ. Μυγ.;: τοίαν μοι 9}Δ000;8., « ηἰδὶ 

[οτΐα Οτοροῦῖβ αν ΟΟΥΓΙΡΟΓΘ διι55 6ϑὲ »; αυοᾶ τροίθ δὰ- 

ΟΧΙ͂Υ. ΑΡ. Μυταΐ. Ρ. 97. --- 1 Νόννης ἣ δάχρν᾽ (ῬγῸ 
χαὶ δ.) ῬγΟΒΔΌΠΙ ΟΡ οοντίσις 780. --- 3 ἐν δ᾽ Οοὰ. οἱ Μαν., 
ΘΟΥΤ. ὅδο. --- 4. « ΝῚ Ἰοσὰ8 τόν γ᾽ ἔτι 6 9200 }}811 ὁΟῃ]ΘοἴαΓα, 
ηαρὶ οὐἱξ δᾶ Ἰἰχυίάδο σἰμπι θᾶπι, αἵ ργοπιποϊθέιν 

τὸνν ἔτι, αυΐ ἴῃ Ἰοοὶβ. τηϑ ογαπι ρμοδίαγαμι οὈ[ηθΐ. ΗΘ 
 ΠΠὰ ταϊο τηαρὶβ Ρ]αοοί. σοπΐ. ορ. 78,1.» 8. 

᾿ Ἢ ΧΗΥ͂. ἌΡ. Μαυγαΐ. ῥ. 98. -- 3 εὐχομένη ἃρ. Μν.; ἱερὴ π. 
: τραπέζη Οοά. --- ἦ εὐσεδές Οοά.: τοοίο ἃρ. Μυγ. 

ς ΧΕΥ͂Ι. Αρ. Μυταΐ. Ρ. 98. --- - 4. « ὕἹ{πὰ Πυ α8 ΟΡ. 
Π ὙΟΥΡὰ τΐπϊ Οὔβοῦτα υἱάθηΐαγ. » Ψας. Βοΐββ. ἴῃ Ἰαξπὶ5 

᾿ς « οδύδλγον ψέμηι »., αὐ ραγοϊρίαμπη 51: εὐσεδέων. Οιιο 
ΟΠ ΒΟΙΥΙῸ ποάϊιδ. ΝΟΠ ῬΥΟΡΔΒΙΠ ον 180. ἐδηίαθαΐ : 

τίς πλάσεν (γ6] πλάσει) εὐχομένης Ν. τύπον ὡς ἐπὶ δηρὸν 
ἤθελεν ἄντα μένειν χαὶ νέχυς εὐσεδέων, 

« ἐπ σοηπβρεοοίι, μίογιηι. ος Πογοῖ,, δὶ δ|1ὰ0 τυ] γῸ 5 
᾿ς Νομμῃῷ Ῥυδοδη 8 βροοίθηῃ ἐπι θηΐυγ, εἰ πλάσαιντο Νόν- 
Γ νης εὐχομένης τύπον. » 

᾿ς ΧΡΥ͂Π. Αρ. Μυχαί. ν. 98. --- ( εὐχομένη νόννη Οοᾶ. -- 
᾿ς ἡ ἐπιλισσομένη ἃρ. ΜΓ. : 

ΧΕΥΠῚ. Ανρ. Μιιναΐ. Ρ. 100. --- 1 εὐγένεος οοα. Μράαϊο. 
᾿ « Σὰρξ ἱερῆος 5080]. ἃΡ. Μυν. ΘΧρΡΟΗΪ σύζυγος ἱερέως. » δ. 
Π -- 8 ἐχείνωσα οἷ ἔσχατον [510  Οοἀ. Ιάριη γ. 4, υἱ νἱάο- 
Ξ ἴων, γηραλέην. 

ΧΙΗΧ. ΑρΡ. Μυταΐ. ν᾿. 101. --- 1 ἡλίαν Οοά., αἱ Δη 4] 
ἰδεῖ Ραΐγυμι. « Ῥγοργίατη οϑί μετέθηχε ἀθ Ἐποεῖὶ θηθ8. 
Υ,.24΄: μετέθηχεν αὐτὸν ὁ θεός. ἀτόροΓ. Νὰζ. {. 11,0. 47, 

᾿ Ραυΐ ἱπιίο σὑογϑὰβ : Πίστις ᾿Ενὼχ μετέθηχε. θη ἵ. 1, 
Ρ. 3806 : Ἐνὼχ μετετέθη μιχρᾶς εὐσεδείας ἄθλον εὑράμενος 
τὴν μετάθεσιν. Οοηΐ. ΡΒ6Ι 8 ΟΥᾶΟ. Ρ. 57. ὙἹᾺ6 τηθὰ 
Απροᾶ. ἔ. ΠΠ, ν. 48. 1901 ἱππρσαηίωγ οἰίδτη ἘΠΟΟΙὶ οἱ ΕἸ188. 
Θυώ ποιηΐηαπι βοοϊθίαβ ἔλθ θη5. πὶ Ε10 018 Ραΐγαμῃ. [ν6- 
πόδι Αἀγν. ᾿γοβ. Υ, ὁ. δ, ν. 404 : Ἐνὼχ εὐαρεστήσας τῷ 
θεῷ ἐν σώματι: μετετέθη, τὴν μετάθεσιν τῶν δικαίων πρόμη- 
νύων" χαὶ Ἠλίας, ὡς ἦν ἐν τῇ τοῦ πλάσματος ὑποστάσει, 
ἀνελήφθη, τὴν ἀνάληψιν τῶν πνευματιχῶν προφητεύων. 18] 
Ἑογαγάοηΐ., 4πθ μὴ Υἱάθ αἱ Ρ. 405. Λαάδ Ὀαγέβηγὶ ΜΘΠΊΟΓ. 
1, ν. 128. Τϑηθανὶ ποίηθη Ἡλίαν, αὖ ο8Γ τϑοΐθ 50}1- 
Ρίαμι ἴῃ δροσι. οἱ ἃ Μυταίοτίο. Εΐ 510 6ρ. 59. ἴῃ υΐγοαιια 
Ιοοθ βδοιπᾶδμι 5.}1 δι σοΥγῖροῖξ ατθρουῖιβ, απ μ]Ὸ- 
αυχὶξ {. Π|, Ρ. δ : Ἠλίαν εἶχον ἐν λόγῳ τὸν Θεσθίτην. » Β. 
- 8. ἀναιμάχτῃσιν οοἀ. ῬΑ. --- 4. 56}|0]. ἃΡ. Μυν. : ἐν- 
τεῦθεν γὰρ τελουμένων τῶν θυσιῶν ἀνέπτη πρὸς οὐρανόν. 

Ὡ 1,. ΑΡ. Μιυταΐ. Ρ. 02. --- 1 ἀνείη Ουά. « Γῆρας ὁμοίϊον 
Ροβϑίμιθ. τοαάϊαϊς Μυναίουϊ8 δοηδοίι5 αἰΐθ} ὩλοΥθι8. 
5610]. : ἀνθρώπινον, θδπ6. δέ γῆρας ὁμοίϊον Ἰυσιίϊο Βο- 

“ΤηΘΠοἃ. » δ. 

11. ἀρ. Μαυταΐ. Ρ. 102. --- Ι ἁδράαμ, Οοἄ. ϑρί εἶξαι ἀβροῦ 
αι ἰμ ἀπέ ῖβ Ραΐγαηι "10 γ15. --- 4 εὐχωλαῖς ὁ04. Ρα 18. 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ' ΥὙΠῚ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. δ49 

Ε« Οὐοᾶ φῥτεβίαγα ρυΐαί 740. αδηϊίναβ Πνγηαΐιτ ἸΟῸ0 51- 
Ι ΜΠ} ὁρ. 71. » Β, ' 
Ε : 
Ι ΠΗ. ΑΡ. Μυγταίΐ. Ρ. 99. --- 1΄λίπες ποθέουσα Οοά.: λίπες 
ἢ ποθ. ἃρ. Μαυναΐ., «ᾳιυοᾶ τϑοορὶς Βοῖβ5.: ἢ ΖΔ 0005, --- 
᾿ 3.« ᾿Αδραὰμ. κόλπων, Υ. ποΐ. δ 6ρ. 48.» Β. --- ὁ γηῶ Οοᾶ.;, 
νηοῦ ἃΡ. ΜΓ... 4αοα γόσαμ υἱαθίιν ; νηῶν Ψ80. οἵ Βοί58. 
- ὅ μόγις μὲν ἃρ. ΜΓ. « ΠΙμὰ ποθ μόγο! αΥΘΡΟΙΙΟ 
τρααϊαϊ οχ οοάϊοθ, ποΐ. ὁ δὰ Ἐρὶδί. 55 Ρμϊοβίγαί, 
Ρ. 158.» 8. Νοὴ ἀυθῖίο φαΐ πουαπι ΠοΟ 51} ἐο αβ οἤοη, 
ἃ ῬΓΙΟΓΟ Βθραγαπάσπη. Εἰ Βθρδγανὶ. -- 7 τελευτὴν ἃρ. ΜῈῸΓ 
- 8 εὑρομένη ἃΡ. Μαυν. ὃ : 

11Π.. Τρμμὰ : ἡρωϊχὰ εἰς τὴν αὐτήν. Αρ. Μυιδΐ, 
Ρ. 103, φαϊ Βοο ΘΡ. ἴῃ ἄπο αἰγὶ βιξ, ργοθαὈ  Π 61. ---- 1. 560]. 
οὐ. ΑἸΌΓΟΒ. : τὸ ὁμοούσιον φῶς, τὸ ἕν χαὶ ὁμότιμον. 
σέθασμα. --- ὅ. ᾿Αθέῳ, 50}0]. ἀπίστῳ. « Ἑδηάθιη 5ονονϊία- 
ἴδῃ ἴῃ τηδίτο Ἰαπαδΐ ἄτορ. Οταΐ. ΧΙΧ, Ρ. 292, Β : τὸ 
μήποτε δεξιὰν ἐμιόληθῆναι ἢ χείλη μιγῆναι χερσὶν “Ἑλληνικαῖς 
ἢ χείλεσιν.... ἀλλὰ μιηδὲ ἁλῶν κοιωνῆσαι. » “ας. ἘΦ ΟΥ. ΧΙ, 
Ρ. 178 : μὴ ἁλῶν ποτε χοινωνῇσαι τοῖς ἐξ εἰδώλων. Ποΐδ5. Ω 

ΠΥ. ΑρΡ. Μυτγαΐ. ρ. 108. --- 2 καθαρὸν ἃρΡ. Μυν. 

ΠΥ. Τιϑιηπᾶ : ἐλεγια (510) εἰς τὴν αὐτήν. ΑΡ. Μυταΐ. ἡ 
Ρ. 105. --- 2. οἰχομένης οοα. Ῥαγΐῖδ. ἃρ. Μυγ.: εὐχομένης 
Οοὰ.; εὐχομένης δ᾽ Μοάϊο. --- 38 ἐγρομένη Οοά. οἵ οἄ., φυοᾶ 
ἰπ σγόθοὶβ ποὴ ἰδίοις Βοῖβ5., δηποίδηϑ : « ϑιηΐ γαγοίαίο5 
ἐργομένη {{γρορτάρηῖοο, αἱ υἱάοίαν, υἱο ἂρ. Μαν. 1, 
ἐρχομένην [ ἐργ. 6 οοα. Ραγῖ5. αἰδγίΓ 1. ΒΟΥρϑὶ : ἐρχομένη. 
Απίμηᾶ οἰχομένη ΓΌΣΒΕ5 νὙϑηϊοΐ.» Ποφοθαίαν ἀέρθη, φαοα 
ὅλο. οκρ!οαξ. ἐγρομένη ἐν τῷ νηῷ ὅθεν ἀέρθη, εἴ ΒοΙ58. 
τυθηϊθη5 ριγῖιδ ἀπ σϑίαία 68,. δ56ἃ ἰΐὰ βίγαοίιγΆτα 
Υἱάθο Βυ}]απι. Θθδτγο οατῃ Μαγδίουϊο ἀραὶ ἀερθῇ. --- 4 ἐφεσ-. 
σομένη δἔϊδτη οοα. Ρατῖδ5.;: ἐφεσσαμένη Μραΐο., ᾳυοᾶ 486. 
ἴπ ΠΟΒΕῸ ΘΧΘΙΏΡΙΟ Ροϑιϊξ. 

ΓΥῚ. ΑΡ. Μυταΐ. μ. 92. ᾿υποίη ὀχ βθαυθηΐθ ΘΡ. -- 
1 ἄλλος ἃν. Μαυγ.: ἀγνῶν σοά., « υἵ 5ο]εῖ. » 

ΠῚ. Αρ. Μυτγαΐ., ἰθ14., 56 ἰαογέϊο νϑῦϑαᾷ ἁποίιβ, 
οα]α5 Ἰοοὰβ υδοσιβ ΟΟΓηΪζπ ἴπ Οὐάϊοθ οἵ ἴπ ΔΡοβΓΆρΠῸ 

Ρᾶν. ---- 1. 1ιοσοθαΐαν ὦ στ. Οοπΐ. Βοῖ55. δ 6ρΡ. 564.» Υ. 8. 

Πῃ ὀστορίο οϑάϊοθ ογαίϊοπατη Οὐ βου, 4πθπὶ 580. ΙΧ Βᾶ- 
βἰἐϊὰ5 Μδοθᾶο ἱπηρουδέου βου θοπάϊιῃ ουγανῖ, Ποο αἰβονῖ- 
μοι ἀΠΠσοηΐον ορϑθυυδίθπμι υἱ4685. --- 8 δα π8. ἃ ΒοΊ58. 
οἱ ἃ 580. ἴῃ ποβίγο θχθιηρίο. 

ΠΥ ΠῚ. [πῃ Οοά. 5ϊ'πὸ Ἰϑιημηαΐθ, ἰαποΐσηι οαμὶ Θρίβι. 
ρμεω:ροαεπίο, οἵ ΔαΠογθΐθ ῬΥΪπη0 Ὑθῦϑιι Βθαθθηί5, Ὦ χα- 

λοὺ... ΑΡ. Μαυταΐ. Ρ. 106. « ὈΙΔΙορα5 6ϑ8ὲ ἐππια]ῖ οἵ υἱδίο- 

υἶ5. -- 1 γόννα Οοά. --- 3. Αρορταράμι ΡᾶΡ. 8ὸ Μυγαΐο- 

τἴαμα βοοαΐαβ. παΐοὸ δρὶσγατηγηδίϊ αἰ {γι θαϊ Ὑθγβαμι αὶ γα] 50 

Βα πη 5 ὈΥΪμηι5 8[. ΑὉ Βουρ81 ὦ, αἱ Μυγαίονϊαϑ., ΡΓῸ 

γυϊραίο ὦ. Εἴ 510 6Ρ. 89, 90, 211.» 8. ἦς 

ΠΧ. Αρ. Μυταΐ. Ρ. 100, --- 1 ἄρματι οἱ ἡλίας Οοά. 

ΠΧ. Αρ. Μυχαΐ. Ρ. 107. --- 2 ἴλαος Οοᾶ,, « αἱ βο]οί. » 

πὶ δοάδμι πυΐὸ ΘρΙ σγατμμιδῦ! Ομ γθηΐ βθαιθια ἄμο ; ἴῃ. 

Μαυτγαίουιϊ οοἀά. 56) μηρία. 

1ΧΙ. Αρ. Μυταΐ. Ρ. 107. --- 1. Οοπί, 6ρ. 8ὅ, 8. 

ΠΧ. Αρ. Μυταΐ. Ρ. 107. --- 1 νόννη Οοά.; εὐχὴ οοά. 

Ρα 15. 

ΧΗ]. Αγ. Μυγαΐ. Ρ. 108. 
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ΠΧΙΥ. ΑΡ. Μαυγαΐ. ρ. 108. Τὴ Οοᾷ. 5Βίπθ Ἰοιημηδίθ, αἱ! 

6Ρ. 66, 09, 71, οἵ 118, τὶ ἀμοῖ8 ᾿ηἀἰοδτη8. --- 2 εὐχομέ- 

νης Οοἅ., 564 τοοίο οοα. Μὰ, 

ΠΧΥ. ΑΡ. Μυνδΐ. ᾿. 108. 

ΤΠΧΥῚ. ΑΡ. Μυταΐ. Ρ. 108. 

ΤΧΥΤ. ΑΡ. Μαυταΐ, Ρ. 108, ἴῃ ἄσο ἀἰδίϊοιια αἰ νίδανη, 

« Τογίαββο γτοοίιβ.» ψαο. Οοᾶ. ἣ δὲ τρ. --- 3 παρῆ λύθης ᾿ 

Οοὰ.; παρ᾽ ἧς λύθης εὐχομένης οοἃ. ῬΑΥΪ5.; παρ᾽ ᾧ ἐλύϑης 

Βοϊνίπιιβ ; πύματον οοᾶ. Μοάϊο, « ΡΑγδηὶ παρ᾽ ἧς ΠΟῊ Υἱ- 
ἀοίαν ϑρογηθπάσμηῃ; υ. δὰ ὙἼ]|, ὁΡ. 440, 7.» 66. 

ΤΧΥΤΠῚ!. ΑΡ. Μαυταΐ. μ. 109. το ἵ πέμψατ᾽ ἐχ Οοᾶ.: Πυὰ 
οὐἀᾷ. ΜΓ. --- 2 ἀειρομένη Οοᾶ, 

ΤΧΙΧ. ΑΡ. Μυταί. Ρ. 109. --- 1 χαθαροῖσι σοᾶ., ΠΙυὰ 
οοὐά. Μαν. 

1ΧΧ. ΑρΡ. Μυναίΐ. Ρ. 109. 

ΠΧΧῚ. ΑΡ. Μυγαΐ. νΡ. 109. --- (1. Οοηΐ, 6Ρ. δ1, 4,» δ, 

-- 2 τοῦδ᾽ ἐλύθη ἃΡ. Μυγ. 

ΧΧΙΙ. « Ἐχβίαϊ ἃρ. Μυγαῖ. Ρ. 94.» 8. 

ΠΧΧΙΠΠ. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 110. 

ΠΧΧΙΥ. ΑΡ. Μυναΐ. Ρ. 111, ουὐαβ οοἀᾷ. βοραγδηΐξ ἃ 
Ργωοοάθηΐθ 6Ρ.ν υοοιπι οἰ γοΐ ἴῃ Οοάϊοθ αυΐ ἦιδε το. 
οἱ νόνν᾽ ἀνέπεμψεν, φυοᾶ γογϊ{ ΒΟΪ88. 

ΠΧΧΥ. Οοά. ἴῃ τηᾶτρ. : εἰς ἑαυτὸν παρὰ τῶν γονέων" 
εὐχὴ θαυμασία καὶ ἀξία τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ. ΑΡ. Μαυγδί. 
Ῥ. 110. --- 1 εὐλογίαισιν Οοά., ΔΙ ΘΓΌΠῚ οοαᾷ. Μυν. --- 

4. 5610}. ΑΙΏΡΥ. : ὅσαι γίνονται παρὰ τῶν τοχέων. ---- 5. Βοῖ58. 
γουίΐ λογίων τε μέγα. --- θὸ σχήπων 8ἃΡ. ΜῈΓ. « Ὑἱᾶδ ποί(. 
δὰ Νίοοί. Ἑὰρ. ν. 384, δὶ ῬδΟᾺΪ τηϑίαρμογᾶτα ἐγδοίανυ!, 
4υῶ τορουϊίαν οἱ ΔΙ} ὶ. ἂρ. ατορουίαση, Ογαΐ. ΧΙ], ».. 074 
οχίν.; οἱ 1. ΜΠ, Ρ. 38, Β : Ὠϊόμην.... Σοὶ, μάκαρ, ἠδὲ νό- 
μοισι τεοῖς χεχαρισμένα ῥέζειν. Ὥς θνητοῖς ἐπίχουρον ἔχειν 
σθένος υἷας ὄπασσας Καὶ τρομεροῖς ἅτε βάχτρον ὑπὸ μελέεσ- 
σιν ἐρείδειν. Βου. 6 οο. 998 : ῥέζειν, Ὃς θνητοῖς. η πὸ 

. φοὔϊοα τρϑ]6 οογυγοοΐσση ἔαἰΐ ὡς ἃ ΓΟΟΟΠ ΠΟΤ τήδηῖι. Ποία 

ΒΙΠγὰ5 σουίϊϊ. Ἐππιαί 5. Ηγϑπι. 3, Ῥ. 99. : ὁ πατήρ... σε 
γήρως ἔχει βαχτηρίαν. ΤΠοοδογοίπ8 Π6 ῬΓΟΥΪά. 8, ̓ . 258 : 
μήτε τὸ γῆρας οἰχτείραντες χαθάπερ τινὶ βαχτηρίᾳ τῷ νέῳ 
σχηπτόμενον. Ροί5 ἘΡἰδί. 109 : τῆς παιδείας ἡ χτῆσις τῷ 
γεγηραχότι χρατίστη γίνεται βίου βαχτηρία. ΤΠΘΟΡΗγ]Δοΐα5 ὦ 
5ηοο. Ἠϊβζ. ῥγρῖ, οχίγ. : Τῷ μὲν πρεσδύτῃ χειραγωγός τίς ἡ 
ἔστι χαὶ βαχτηρία. ΟΘυοάσιο τηδρὶϑ δα ᾿ρβαῃη ΘρΊ σ ΤΩ πὰ 
[λοϊς, ατοροῦῖαβ Ῥυθβ. Ὑὴὰ Ναχίδηζ. ἢ. 16, Βδδο ἰρβᾶ 
γον! Οσθσουν ραΐτίβ δὰ {Π ππὴ υ θὰ : ὦ παῖ, ζῶντι βα- 
κτηρία γενοῦ, τὸ γῆρας ὑποστηρίζων.» Β. 

ΤΠ ΧΧΥΤ. Τιϑητηδ : ἐλεγία (ἐλεγεῖα Βοί55. ) παρὰ τῶν γο- 
νέων τοῦ μεγάλον Γρηγορίον σὺν ἐπαίνῳ χαὶ εὐχῇ. 1.6 ο᾽ 
ἰΐθυιτη ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂, Ροβί 6ρ. 39. οὕτῃ Ἰθιηπηδίο : τοῦ αὐτοῦ 
παρὰ τῶν γονέων" εὐχαριστία. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 111. ..- 2. το- ᾿ 
χέες. 5680]. ἰῃ Θοᾶ. : οἱ γεννήτορες. --- 8 5ἷς Οοᾷ. Δ᾽6 το ̓  
Ἰοθο, ΠῚ ΘΧ ΔρΡΟΡΥΆΡΠ9 γῆρας ἔτεχεν δἰϊονί Βοῖββ.: δἷο 
γῆρας ἐνέθηχεν. --- 4 θυσίαν υἷος Οο4., ἃ]ΐογο Ιοοο θυσίαις, ' 
ΟἾΠῚ 8000]. ταῖς εὐχαῖς. --- ὅ ἄμπνευς Οοά. Ηϊο. --- 6 εἰς 
Οοά. αἰΐονο ἰοθο; ΐο υἱξίοβα γρηγορίου ἁγίας μάρτυρι 
παρθέμεθα. Οοηΐ. δρ. 83,2. --- 8 τοχέων Οοά. Ἰηο. 

ΤΧΧΥΊΤῚ, Το ΠΠΠηὰ : εἰς τοὺς αὐτοὺς, καὶ ὅτι ὁ μέγας Τρη- 

ἈΝΤΗΟΙΘΘΙΑΣ ΡΑΠΑΤΙΝΕ δερος 
γόριος σὺν τῷ ἰδίῳ πατρὶ τέθαπται, Καισάριος δὲ αὺν τῇ 
μητρί. ΑἸέοτατα Ἰομηπιἃ οχ Μυγδΐ. Ρ. {18..--α 1 λάας Οοά.; 
χυδήεντα οοἄ. Ῥατῖβ. 50.)|01. ΑἸΩΒΓΟΒ. : περιθοήτους. -- 
4 γρηγορίου Οοἄ., αἰξογυμι ἂρ. ΜΌΝ. --- 3. ὅδ᾽ ἃρ. ΜΓ, --- 
ὅ τῶς Οοά. , 

ΠΥΧΧΥΤΙ. « ΤΠιοιηπὰ Οοὐϊοἶβ : εἰς ὅλην τὴν γενεὰν αὐτοῦ. 
Ῥγία Ἰοιυτηα Ματγαίουϊαπυτα ἢ. 114.» Β. ---θ|, Μοϊϊον 
τηρηβαγα 586. Ἰοσο πη ρΙοροηΐ Πρῶτος ξυνὸν ἄχος Και- 
σάριος. « ΟἹ ῬΓΟΥΘΙῚ 5} ΌΔτη ἴῃ ξυνὸν ΠΟη δϑὲ αυοᾷ Ἰἰ- 
ῬγΑ απ ΟΥΤΟΥΪΒ ΒαΒρΙοοηαν, Ὑἱὰ6 ποί. δὰ ὁρ. 44. -- 
2 πάτερ φίλε ἃρ. Μαν., 56ἃ δέογαμι οοᾶ. Μραϊο.: χ αὶ μετὰ 
ὃ. οοᾷ. Ῥαγίβ. --- 3 γράμματα πιχρὰ Οοᾶ. « Ἀθοθρὶ γατίδη- 
ἴοι ἀπογαπι οοἀΐϊουχμη,, Μοάϊο, οἵ Ῥυῖβ., λυπρά, Ποῦ Θηΐῃι, 
ποη λυγρὰ, ργΩΡοπΐ. » Β, Ορίμηο τοάυχὶξ λυπρὴ παλάμη 
χαὶ γράμματα λυπρά, 4υδ]ῖα ἴῃ Δη 4 υ 5β᾽ μη 185 ΠΡ 15 βου μία 
βέρρ6 οογγοοίδ ἀθρυγθμοηαϊ ἃ} ἱπβθαιοπίθιι5 ΠΡ γα 15. 6[6- 
βαηίία ἀαε ἐρ5}8 υἱάοι ναίων βιθαϊοβίουῖριβ. 

ΠΧΧΙΧ. Γρινπιὰ : εἰς ἑαντὸν, οἵῳ τρόπῳ γεγέννηται. Πε- 
Ἵ ριέχει τὸ ἐπίγραμμα κεφάλαια ι'. ἘΠ δᾶ 5ίῃρι]ο8. ὙΟΓΒΙ8 11- 
ἰοῦ ἀ-τοι ἀρρίοίδο ἰη Οοάϊοο. ΑΡ. Μαγδΐ, Ρ. 115. « Οοηΐο- 
τοηάσπι ἴῃ ῬΥΪπΐ5 οασιηθη ΧΧΧ, ἴῃ Ορρ. ἔ. Π|, Ῥ. 97, Ὁ.» 
ας. --το ἃ. «Ἰρβ86 ἀ6 τηδίτο. Νοηπὰ Οταΐ. ΧΙΧ, Ρ. 292 : 
πρὸ γενέσεως ἡμᾶς χαθυπέσχετο τῷ θεῷ, μηδὲν τὸ μέλλον εὖ- 
γαθηθεῖσα καὶ γεννηθέντας εὐθὺς ἀνέθηχε. (οπῖ. 6Ρ. 80, 8. 
-- ἡ ἀμφήχη. 5010]. ΑἸΠὮΓΟΒ. : ἑχατέρωθεν ἠχονημένον. 
Ὀοοίαβ δυαΐξ ΒΘΥΤΩΟΠ68. αἰτίαι ᾿ἰξογαΐαγεθ, βδοῦῶ οἵ 
Ῥτοίδηξο. [ 7 δοοθβίαβ. οοηίοτέ Μοϊθαργατη ὙΠ, 6Ρ. 421, 9, 
ἀδ 56: ἀμφῆχες γέρας, ἔς τε γέλωτα χαὶ σπουδάν. 1 ΤΠ; 
1Τπαϊι Οτορουῖαβ ἐπ ποιηϊηϊθι5 Λόγος ἀ6 ὙοΥθὸ 56ὰ ΟἸγβίο, 
οἱ μῦθον 561 λόγον ογαϊίοηοτη. Οποᾶ ἴδοϊί ΔἸ}, ἐδοουιηΐ 
οἱ Δ} : υἱᾶθ τρθὰ ἀπροᾶ. ἔ. 1, 249. οἵ 988. Οὐοβοῦῖαϑ 
βοΠοοῦ {. ΤΙ, Ρ. 131 : Πατροφαὲς μεγάλοιο νόου Λόγε, φέρ- 
τερε μύθου. Εἴ ν. 181 : Τίς οἷδε τούτων τοὺς λόγους, πλὴν 
σοῦ, Λόγε ; ΗΪΘΓΟΙΥΤΉΙΒ 501 Β6 Τυΐη. Ρ. δ0 : μὴ εἴπῃς " 
« ποίῳ λόγῳ »;: ὑπὲρ λόγον ὁ Λόγος. --- ὅ προπτύξατ᾽ Οοᾶ. 
Οοηῖ. Οάττη. ΤΥ͂͵ 229 5644., ΟρΡ. ν. 71, Ο, Ὁ. -- 6. 
ψυΐϊρο Ἰορὶ ταν σύμπνοα ἱρὰ φέρον. Τηϊο!]σαπέ υἱνὶ ἀἃ. ὅδ 

᾿ δάξου ρε5. ογαϊπὶ βαοογάοίαμη δοᾶθμι ἰθιηρογο Βαβι ο οδἕ 
ατορογῖο. 56 «αδπὶ ΘΌΒΟΙγἃ Ὑουθὰ ! ΒΟΠΟἸ αϑί68 : σύμ- 
πνους ἐγενόμην χαὶ τὴν αὐτὴν ἐπλούτισα (168. ἐπλούτησα ) 
γνώμην Βασιλείῳ τῷ ἱερῷ. Νδο {16 δυάϊοπᾶαβ. βου ρϑὶ ἦρα 
ῬΙῸ ἱρά. ΝοΙΙδβιδ [ΟΥπυ]ὰ ἦρα φέρειν. [πὶ ΘΡΙΘΤ. 172, 4, 

᾿ Ἰάδηι τηοπάστη δοάρθιῃ τηοῦο οουγοχὶ! Φδοο βία. --ὖ 7, ἘΠῚ- 
το 7140. ἐκ βυθῶν 6 Οοάϊοο, οἵ 50 ἃρορτ. 56 ἰᾷ γϑυϑιιβ 
ποη δαγηϊ{{Π{. Ματαΐουι8 τοοΐθ ἐχ βυθίων. Τη 6] Πρ εν ἃ 
γἱτὶβ ἃ. φερέσδιος ἄς Π6ο. Ραΐο ρμοίϊι5 τοϑρίοὶ πο ἀθαηὶ 
βοα γραΐτοῃν. Τὴ (οπημοβίαϊο βοΠοοί ἱηβρογαΐαμ ΡΓΕΘΘ{6- 
γαὰπί {18 δυχ ! υτα Ῥαγοπίθγη ργθοθβ. ρϑῦμτῃ δαὶ Οὐαί. 
ΧΧ, Ρ. 306, γογθῖβ ἴῃ ποΐ. δὰ δρ. 86 Δρροϑί8, οἵ ατὸ- 
ΒΌΤ. ῬΓΟΒΙ). ὙἹία Ναχίδηζ. Ρ. ὅ, Α. --- 8. Τιοροθαίαν ὄγδοον 
αὖ νούσοις ἐξεχάθηρα, ἴῃ οοα. Ραγ5. ἐξεχάθηρε. Τὰ ποη Ρο- 

ταῖΐ οχρ] σατο Μαυγδίου5, Ἐβί νούσοις οΟΥΓαρίαπι. υῦτα 
τη  ἴββοτη Ἰοσοῦο ἴῃ αΥΟσΟΥ ΟΥαΐ. Τ, Ρ. 38, 86 ποθὴ 
ΔΌΒΌΓΩ 6886 ἱερέως σχῆμα χαὶ ὄνομα ὑποδύεσθαι πρὶν ὁσίοις 

. ἔργοις τελειῶσαι τὰς χεῖρας, 56 ηΐθη τη ΘΔΙ 6 ὙΘΡΒΙ ΘΙ] 
0886 ᾿ηίο!]οχὶ,, οἱ ὁσίοις οοττοχὶ. 6 ἰδία ΒΘΟΌΓΙΙβ ΒΌΠῚ. -- 

. 9. Θ610}. ΑἸ γΟΒ. : τὴν Τριάδα φέρων παρέδωχα τῇ νεω- 
τέρᾳ Ῥώμῃ. δυμίον Ποιηᾶ δϑί Οοηβίδη πορο]15. ϑαηΐ ἀπιδ 
γπῸ [δοϊαηΐξ ἴῃ ποίῖβ δὰ Αὐἰβίποίθα 1,26, Ὁ. ὅ83 : πρὸς τῇ 
νέα τὴν πρεσθυτέραν ἱστόρηχα Ῥώμην. 46 Βιργα οδρ. 1, 
6Ρ. ὅ, οἱ ἰηΐτα ποῖ. δὰ Ρ]απυᾶ. δρ. ὅ6. Αἀᾶθ ιδ πα] 
ΒΙοΐαΠ  Οδησίαβ π΄ ΟΡΟΙΪ ΟἸγὶβί. 1, Ρ. 84, 0011. Μαυνδίονϊο. 
ἃ Ῥαυπ πηι Ναΐ. ΧΙ, 338. ΑΠΟΠΥτηὰΒ ἴῃ Ῥορί. Μίπη- 
ΑΥοτηϑα, {. Υ, Ρ. 1357 : « Οοηβίδηξ 0 Ρ0}18 ΠΟΛ Π8 Νονὰ 
Ἐοπηδ γοθαΐαγ. » 1056 αὐδρουῖαβ ΟΡΡ. ἵ. ΠΡ. 9 : Δύω μὲν 
οὐ δέδωκεν ἡλίους φύσις, Δισσὰς δὲ ἹΡώμας, τῆς ὅλης οἴχου- 

τύ; τ ΣΝ 



Λαμπτῆρας, ἀρχαῖόν τε χαὶ νέον χράτος. ΒΌΥΒΙ5 
: Ῥώμη νεουργὴς, εὐγενῶν ἄλλων ἕδος, Κωνσταντίνου 
τε χαὶ στήλη χράτους. [Νοίϊ ἸΑΠΟΥΟΒ οἵ 5 ιοοθβ8115 
ΟΥ̓ ἴῃ ΤΥΪηὶ αἵ ἃ δυτουῖθι ἔατ Οοηβίδη- 

ἴ σγαββδ η 0118 υἱπαϊοὰπάο.] -- [0 λάεσιν ἠδὲ φίλοις. 
)]. : δέχατον, βέδλημαι λίθοις, βέδλημαι δὲ καὶ φίλοις. 
ογαίο ἢέ πιᾶϊθ οοπίογίἃ. Μδ]ῖτη Δ θοῈ φίλοις ΡΓῸ 

Ἱποίο Ιαριμ. Ῥογβθοιεοποην αἰ ἰσὶΕ ορίβοοραβ οἢτὶ- 
ἶ 18, 086 ἸΟ00 ἰᾶπη ἃ}} 4118 ἱπάϊοδίο Ορρ. ἔ. ΤΠ, 
1 : Λίθους παρήσω τὴν ἐμὴν πανδαισίαν, Ὧν ἕν τι μέμ.- 

φομ’ " οὗ γὰρ ἦσαν εὔστοχοι. Τούτων τυχόντες ὧν τυχεῖν χε- 
νὸς φόνος. Τάοπη ἴῃ ΤΟΙ] ΔηἾβ. ̓ ρ. 6, 14 : βαλλέτω με πᾶς... 

ϑοπίθηξίου {αδπν ῬγΟμΝΪ  50}10]1ϑΐ68 ἴάγθγο ροίουϊ ἃ}1ι5 
Ἰοοὰβ Ορρ. {.11, Ὁ. 78: 

᾿ς ΐπτε τόσοις ἀχέεσσι καὶ εἰν ἁλὶ χαὶ χατὰ γαῖαν 
 ἐχθροῖσίν τε οἴλοις τε,, χαὶ ἡγεμόνεσσι χαχίστοις, 

ξείνοις ἡμεδαποῖς τε, καὶ ἀμφαδὸν ἢ λοχόωσι, 
μύθοις τ᾽ ἀντιθέτοις καὶ λαϊνέαις νιφάδεσσι 
βέδλημαι. » 

“Βοῖδ5. Ουιδὸ Ἰρδὰ ἴῃ ποϑίγο υϑῦϑιι ἀθοίμηο ὀχέυ!ξ Ῥγονταϑ. 

ἜἜΧΧΚΧ. Τιοπηπιᾶ : εἰς ἑαυτὸν ἐπιδειχτιχόν. [{ϑγιτὶ Ἰοσὶ (αν 
πη α. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. μ᾿. 119. --- 1 πεπλέγμην ΟὈἄδχ Πΐς, 
αἰΐογο Ιοοο οἵ Μυν. πεπλάσμην. 516 7146.. βοὰ Βοί55. : « 78- 
6008. οἀὐϊαϊξ πεπλάσμην, ὁχ Οοαΐϊοο υἱ αἷξ : 56 ἀρορν. Βὰ- 

Ἵ ρον, Αὐτόν (Ροϊϊι8 αὑτόν) μὲν πρώτιστον, ἔπειτα δὲ ὅσσ 
ἐπέπαστο" ἴδὲ οἸοπδὰ οοαϊοὶβ 993, ἐχέχτητο. ΟΟηἴ. 6Ρ. 131.» 
- 2 ἤξατε Οοσά. αἰΐοτο Ἰοοο. ---α λάτρη σα. «ἰΐονο Ἰοοο. 

ΕΧΧΧΙ. Αρ. Μυτγαΐῖ. Ρ᾿. 119. --- 3 σοφίησ. Οοἅ. --- 4. « 
ἀρόσταρ!!ο 6ϑὲ οἷον; τη8]6. ΟΥθρογῖιβ ἔ. ΠῚ, Ὁ. 34: Εἰ  νλυτος ρα νου συν νέονς, ΠΥΥΕΝ ΡΥ ΨΡῚ 

Οἷον ἐμοὶ χτέαρ ἔσχεν ἐράσμιον, οἷος ἀπ᾽ ἄλλων 
πλοῦτος, θαλπωρὴ λησμοσύνης χαμάτων, 

τῆς μεγάλης Τριάδος ξυνὸν σέλας. 

Ἐρυϑᾶη, θαλπωρὴ, λησμοσύνη χαμ.. ΤΙάδιῃη ρΡ. 91 : 

λόιος ὃς πάντων χτεάνων ὠνήσατο Χριστὸν, 
χαὶ χτέαρ οἷον ἔχει σταυρὸν ὃν ὕψι φέρει. 

Οὐοάᾶοχ 993 οἷον, οὔτ οἴοβϑα μόνον. ΟΟηΐ. 6Ρ. (91, 4.» Β. 

ἘΈΧΧΧΙΙ. Τίοτυπι ἰῃ ὁ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαί. Ρ. 120. --- ᾿ 
οὐρανίολο ! 2 τς ἥν « Τάοιη ἰηϊξυτη ορι στατηιηδεβ 7. » ΜΒ.᾽ -- 3 

Οοᾶ. 566. Ῥαυϊ58. 

ΤΧΧΧΠΙ. Τίογαμι ἴῃ ὁ- ΧΥ. ἀρ. Μιυγαῖ. ρ. 121. - 
8 ἄλυξχ ἃρ. Μυν. --- ἅ συνααρων ( 5Ϊη6 806.) Οὐσά. ἰνἴῖο, συν- 
ἀακρῶν αἰΐογο Ἰοοῦ, συνααρὼν 604. ΑΠΒΡΟΒ., φαοα τοοθρῖΐ 
Δ86.: « ρμαΐνῖ5 ἴῃ βδοογάοίίο δαϊαΐουῦ. Αα7Ὸ7, ΘΗΪΙ ΡΓῸ 58- 
οογάοία δχίπιῖθ ροηϊζαν. » Βοῖβ5.: « Ὑαϊρο συνααρὼν, 
αὐυοᾶ ἱπίο!!παπί ἀ οοδαϊαΐογθ,, 46 ΘΟἸ]6 σα ἴῃ τηἰ πἰβέθυϊο 
Βδοου οἵ, ἀπθδϑὶ ἄθ ο0- ΑΔΓΌΠ6. ΑΡΟσΤΑΡ πὶ οἱ σοαΐ 65 

φ᾽ ὧν λιθασθεὶς εἰσόδου προοίμιον ᾿Εχαρτέρησα, 10] ΤΟΙ... 

Βεΐ πεπάσμην, οἱ Μυταΐου δ δξΐδιη πεπάσμην, ΄ιοα 5έαίπι ὦ 
τϑοθρὶ. Οὐόσουίιϑ ἔ. Π, ν». 107 : Χριστῷ πάντ᾽ ἀνέθηχε φέ- -᾿ 

ΙΝ ΟΘΑΡΌῸΤ ΥἹΙ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ΕΝ 

851. 
Ρ. 69 : θεῖον τὸ χάλλος χαὶ θεόσδοτος χάρις. Τχοίζο5 Ἐρἰϑ8. 
Ροβί ΟὨΠ Δ 68. Ρ. ὅ25 : δεχτὰ χαὶ ἀποδεχτὰ τὰ σὰ δοχοῦσι 
δωρήματα χαὶ, ὡς ἄν τις εἴποι, θεόσδοτα. --- ἅ δῶχεν ἔρον 
ὁ04, Ῥαγῖβ. ἀπ|18 ἂρ. Μαν. ατορογίαβ ΡΊῸ8}ν. ΥἹέα Ναζίαπ- 
ΖΘ ηϊ Ρ. 8. : διὰ νυχτερινῆς ὄψεως προδείχνυσιν αὐτῇ (ἄθδιι5. 
ΝΟΠΠη:6) παῖδα τὸν ἔτι μέλλοντα. » Β. 

ΤΊΧΧΧΥ. Τίογαμη ἰπ οἂρ. ΧΥ͂. ἀρ. Μυγαΐ. Ρ. 49 ᾿πποίϊπι 
ΟἿΠῚ βοαπθηΐθ, φυοαὰ ΟςοϑΑ. γοϑροηβίοπομι οοηξ ποῖ. --- 
1, « Τὴ Ἀδηΐϊβ 627, σχέτλια χαὶ δεινὰ, ἄ6 Τὸ ἱηϊπδία π66 
ἰοϊοναπᾶδ. » Β. ΑἸΐθγο Ιοθὺ σᾶ. μιν Βαροτροβίίο ε. --- 
83. ὃ δ80.: ὁ σοά. --- 4. ΒτΠον ὙΠ, 6Ρ. 228, 4. « Ποία 
δίχη,, οοπῇ, 6Ρ. 89 οἵ μοί. » Β. Ἷ 

ΠΧΧΧΥ͂ ἢ, Τιϑιηπηᾶ : ἰαμόδιχὰ εἰς τὸν αὐτὸν Καιράριον. 
« ἔϑὲ {πγη}]} ὙΘΘΡΟΠΒατη ΟΡ συτητηδίϊ ργδθοραθηϊ!. » Β. 
Τέογαπη ἰπ οᾶρ. ΧΥ͂. --- 3 εἰσορᾷν ἃν. Μυγ. 

ΠΧΧΧΥ͂Ι. Τιοτημηᾶ : ἐλεγία [516] εἰς τὸν αὐτὸν Καισάριον. 
ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 51. --ο 1. « ΙΕ ΠΟ ΠΟΠοπῚ ροϑὲ υἷα 5υβέα!ϊ, 
οὐ ᾿πηρογθηΐαν ὑπείροχον χάλλεϊ χαὶ σοφίῃ. Εΐ 510 ἰάτη Μα- 
τίου. 6 Οδβαυῖ Ρυ]ονἐὰἀϊη6 υἱᾶθ θρῖον. 98, 3. -- 
2. Ἐυΐβ86 Οωβδυίατη ἱπηρογαΐου 15 ΘΔγΌτη ἰοϑία Γ ατορο- 
γι οἱ Οὐδί. Χ, ῥ. 100 οἵ 1606. Οοηΐ. 6Ρ. 99, ὅ.» Β. -- ἡ 
Θδἰϊδμη οοα θα 5 ἂρ. Μυγαδΐ., 4] οὐ μὴν ὁχ οοα. ΡΔΥ 8. --- ὅ. «Τὴ 
ΔΡΟσΤΆΡΒΟ πο ἱποῖρὶξ πουυτη δρὶρυ., απ Ἰοτημηδΐθ εἰς τὸν. 
αὐτὸν ὁμοίως. --- 6. ϑοηξοηίία νἱχ θοπδ οβῇ. ΕΟυβ8η, μέγιστον 
υἱέος εὖχος, ἔχεις υἱέος ἀντὶ φίλον. 56( ψινῶ ηναφίηια ᾿ 
οἰιγ δ αν δδϊηιὶ ἴατι5 65ΐ, ᾿ναῦο5 ῥγῸ [10 αἩιϊουνην ἴῃ, οοο 
αριά Ῥοιηι. » Β. 

ΠΧΧΧΥΠ,Ι.. ΤΘμτηᾶ : εἷς τοὺς γονεῖς τοῦ μεγάλου Γρηγο- 
ρίου χαὶ εἰς Καισάριον. ΑΡ. Μυτγαῖΐ. Ρ. 51. --- 1. « γυΐϊρο 
ἐνῆχαν. ΜαΙαὶ Ματαίΐοτίαπιμ ἔθηχαν, ααοα Πτγτηδᾶΐ τοροί!- 
ἰἰο γ. 3.» Β. --- 2 λάαν Οοᾶ., οἴἴϊατη 4110]; ἡμετέρων ἰάδιη, 
ΑἸΐογαμη οοᾶ. ΜΓ. --- 3. « θὲ ἰογτηυΐϊα οὐ χατὰ κόσμον 
τοπαὶ δ ΤὨροοῦῖξ. ΧΧΙΙ, 49 ρα. 560. » 8. --- ὅ. « ΝΟΥΌΠῚ 
Ἰοτητηδ ἰπ τηᾶγσ.: εἰς τὸν αὐτὸν Καισάριον, ΠΟ ἴππ|6 ΡοΓΐ- 
ῃρξ, βοᾷ δὰ ορίσγ. 88, ουἱ πἰἢ}}]} δἀβουρίστη. » Χαο. Οοά. 
πανάποτμον, τΤοοΐα ἃρ. ΜΓ. --- 6 ἡμέτερον ΟΠἼΠ65. « 564 
Βουρϑὶ ὑμέτερον, ΡΓῸ σόν. ΝΙΒΙΙ {Γοαπθπ 5 ροττηυίαοηθ 
ἔΠογαπν ῬγΓΟπομηΐπιιπὶ οἵ πιϑῖι ΡΠ ΠΤ 118 ὑμέτερος ΡΓῸ 5ἰπαι- 

Ιαγὶ σός.» Β. 

ἘΧΧΧΥΙΠ. Αρ. Μυτγαΐ. Ρ. 52. --- 4 50 οἵ οοᾶ. Μράϊο.; 
τοῦδ᾽ ἐλύθη οοα. ΡΑΓΙΙ5. 

ΠΧΧΧΙΧ. Τιοιηπιᾶ : εἰς τὸ αὐτὸν Καισάριον παρὰ τῶν γο- 
νέων. ΑΡ. Μυταΐ. Ρ. 52. --- 3. « Ὑυΐϊδο οἷα δίκη: ΑΡοβύ. 

οἵα ὃ., (πο 50Ὑρ581 [σαπὶ 980005.. 4ΌΘΠῚ οοηΐ. Αὐὰ. 

Ρ. ΠΧΥΊ. 51. ερ. 85, ποία δίκη. Θυδ οἸδιδα]α γϑα  Θρί εν. 

451. ΟΡ. ἔ. ΠΙ, ν. 8ὅ, ποία δίκη ἱποϊιοαΐ ΒιοΧδηἸθίτατη. » 

8. ---ἀ ὦ ἂρ. Μυγ.; ὦ ἰοποθαΐ 780. « τ σχετλιαστιχόν. » 

ΧΟ. Τιοιιπᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν Καισάριον. ΑΡ. Μαυγαΐ. Ρ. δὅ8. 

- ἃ ᾧ σοἄ:; ὦ Μυν. 

ΧΙ. Τιϑυμηᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν ὁμοίως, ἐγκωμιαστιχόν. ΑΡ. 

᾿Μαναΐ, Ρ. 58. « 6. ογθαϊεοπο Ομ βαυ υἱᾶρ Ογαΐ.. Χ, 

ἄυο ἂρ. Μυταΐ. αἰν βγη, σὺν ᾿Ααρὼν, ΄αρᾶ βογρβὶ, ΘοΠ- 
Ῥοβίζαπι συνααρὼν ποη ΘΟΠΟΟΠΈΘΩ5. Ραΐγθμ ϑιπιπὶ τῇ 588 - 
οογἀοΐομη γοοᾶΐ ΑΔΙΌΠΘΙΩ. » 

ΠΧΧΧΙΥ͂. Τἰογυπη ἴῃ ὁ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 122. -- 
2 μνώσο Οοᾶ. Βῖο, μνώεω «Ἰΐοτο ἸΙοο0 οἵ ΜῈΡ. --- ὃ.» Π6 
δαϊ]οοίνο θεόσδοτος ποίαγνὶ ἃ Απθοᾶ. ἔ. Υ, Ρ. 85. ἀτερο- 
τῖυβ ἔ. Π|, Ρ. 42, Ὁ : Παρθενίη, μέγα χαῖρε, θεόσδοτε, δῶ- ᾿ 
τεο ἐάων. Οοἄοχ 993 δῶτορ. ΤὭδροάοττιβ Ῥτοᾶν. ἈΠοά. Πν,ς 

Ρ. 168, Ο, Ὁ. » 7ας. --- 3. « θέσιν οὐρανίων, οοηΐ. ΘΡ. 92. 

3,» Β. --- ἡ ἴητ. Οοᾶ. -- ὅ πτερόεντι Δρ. Μυν. -- ὃ ὅμως 

ἂρ. δαπᾷ., ἰΐοτα αὐ ὁΡ. 107, 4. .-Ομῶς ῬΓῸ ὁμοῦ ρῬοδίξπῃι. 

ΧΟΙΙ. ΑΡ. Μυτδξ. Ρ. 58. --- 1 χασιγνήτοισι κεοῖς Μεγ. 

6χ οοἅ. Ῥαγῖ5., 568 ΔΙ ΘΓ τη Β0Ο Ἰρβύτη βἰρηϊοαΐ. 

ΧΟΙΠ. Αρ. Ματαΐ. Ρ. ὅ6. Ιῃη Οοάϊοθ ΡΥΪα5 ἀἰβέϊοποη 

πιᾶ]6 οοποσοΐ οαπὶ 60. ρυϑοοοηίο. --- 1 μέγα χλεα Οοὰ.; 
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τηλεθέοντα ςοα. Μράϊο.: τηλεθόωντα ΒδΙΌΘΟ.; τηλεθανόντα 

ΑΙΏΡΓΟΒ.: τηλεφανῇ ΡΑΙΙΒ. --- 2. « Ἄχρα φέροντα, αἱ πρῶτα 
φέρων 6ρ. 111,2. 6 δοίϊνο φέρειν ΡΓῸ φέρεσθαι ὀρὶ Ποη 
56106] : Υἱᾶθ δὰ Απροᾷ. {. ΠῚ, Ρ. 20: {. ,. 218.» 8. -- 
3. 1 (οἄ. ἱποὶρῖξ πονυθτη ορίρν. οὕτη Ἰδπιπδΐθ : εἰς τὸν αὖ- 
τόν. « Ὅθ ΤῈ οοῃΐ. Οτγαΐ. Χ, Ρ. 1606 564.» ας. Ουἱ ποίδϊ 
ν Ἰοβᾶπι ῬγΟβϑοαϊϑιη ἰη γοθθ Βιθυνῶν. --- 4 δεξάμεθά σε 
οο4. ῬαΡί8. τέρα ἃ ὁ 

ΧΟΙΥ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 57. ἴῃ Οοᾶ. πᾶ] οὐ θέ οασπὶ 
υἱξίηο ἀἰδίϊομο ορίρυ. ρυοοάρηξβ. -- 1, Ὑίάο Οναΐ. Χ, 
Ρ. 167, Α, -- 2 Νικαίας οοα. ΒΑΙΌΟΘΟ. --- 3 ᾧ Οοᾶ. --- ὁ ὦ 
ἰάθη ; σοφίη οοἄ. Βατγύοο. 

ΧΟΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 58. --- 2 χατέχων οοἀ. Μοάϊΐο. --- 
3 )ογίοις χαὶ ὑπ. οοἄ. Ῥαγ8.; βασιλύοις Δ 00}05., ΡΓῸ βασι- ἱ 
ληΐοις. 1η Οοαΐοα βασιλήοις, ἴῃ ΜυγαίογΔη}8 βασιλῆος. --- 
ἡ, γαμπομένην ἰἰάοτη, «φαυοὰ ρῥερία!ξ Βοΐβ8.; λαμπόμενον 
Οὐάθχ, « φυοᾶ Ρ6Υ ϑυ πο ϑὶγ. ΧΡ] οανὶ Ροίΐοϑί. » 7ας." 

ΧΟΥ͂Ι. Αρ. Μυτγδΐῖ. Ρ. δ9. - 1 Καισαρίοιο Οοᾶ., τοοία 
ἃ. ΜῈΝ, --- 3 λέλιπτο Οὐ. « Οοηΐ. ορίσυ. 194..» Β.. 

ΧΟΥΠ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 59. --- 1, « ἴῃ ΔΓΡΟΓΟΒ. τηυίδίαβ 
ΤΡ ηΐ ργδ ἀο]ογ 8 πηηὸ ΡΠ ΔΟ ΠΟ ἰβ ΒΌΤΟΓΟΒ,, ἴῃ ΒΆΧΌΓΩ 
αἰν ρυΐθ86 ΝΊΟΡΟΩ,, ἴῃ (οηΐθμι Πα υἶδ8. ΒΥ η, Ἐρογίδιη. » 
8. --τ ἃ πηγὴν οοᾶ. Μοάϊο. --- 5. τετιμημένος οσοα. Βὰ- 
ΙΌ0Ο. 

ΧΟΥΠΙῚ. ΑΡ. Μυναΐ: Ρ. 60. --- 1 ποθέοντος ἄριστον ὁοἀ. 
ΡΑΓ8. -- 2 χηρύσσων οοα. ΑἸΏΡΥ. --- 6 ἐξ ἀκανθῶν Οοἄοχ: 

αἰίοσαπη οοαᾶ. ΑἸ ὈγΟ8. οἱ Ῥαυΐβ. 

ΧΟΙΧ. Αρ. Μαυτγαΐ. Ρ. 61. --- 3 μέγα χλέος Οοά. .«-- 
ἡ ἀγειρομένων οο. ΒαΙΌΟΟ. « ϑγηΐαχὶδ Ποὴ Ροΐοϑί ἱπδίϊξαὶ. 
Κούβᾶη Γρηγόριον Νόνναν τε μεγαχλέας : αυοὰ νοΐ]. » 

Βοῖδε. Ουοά τηἰηῖμηθ ποοοϑϑανίασι ρυΐο,, 56 ΟΠ πὰ βα πὰ, 
Νοη νὰ] 6. Δ 51Π}}}}8 ἀναχολουθία ἴῃ δρ. 101, ν. 2 οἱ 3, 

Ο. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 923. « 6 ῬΒΠαστῖο σαρραάοοο νἱὰθ 
ΟΥαΐ. ΧΧΙ, ν. 390, Ο, ἘρΡ᾿βί. ν. 802 8564. » 766. --- 1 μορ- 
φὴ Οοά. --- 3 νέον νόσος οοα, Βᾶνοοο. 56 οοηΐ, 6ρ. 85. 

ΟΙ. Αρ. Μυνδΐ. ρ. 08. --- 1 χεῖμαι οἰϊδτη οοὰ. Μοάϊο.:; 
Δ}}} χεῖται. Ηπὶς ΘΡΙστατηπιδίϊ ἴῃ Οοά. δα ποογοηΐ δρ. 102 οἱ 
1038 δα ἃᾶ ν. 3. 

ΟΙ]. ΑΡ. Μυγδΐ. Ρ. 05. -- 1. « Ἐχ δοιῃηρδιδίίοπθ ΦΌΙη 
Βοαῦθηΐ ρει. Ἰοσοηάαμι υἱάδίαιν : λίπεν" ὀστέα, σῶμα, 

. Πάντ᾽ ἀνέθηχεν ἄνω. ΠΘΓαΠὶ αιϊάθηη ὀστέα μοῦνα ἰοσί[Γ 
60. 229 οἱ ἴῃ Ορρ. {. Π1ΠΦ Ρ». 89, Ο΄, 568 ἴῃ οοηΐοχία Ἰοηρ6 
ἃ]ῖο. » Ψας. σά. γαίῃ οἵ ὅστέα. 

ΟΙΗ. Τιϑηγηὰ υϑυϑυὶ ἰθυἷο δἀβουρίαση. ΑΡ. Μαυγδΐ. 
Ρ. θ6. -- ὅ τοιρα Οὐχ οἵ ΑἸΏΒΡΓΌΒ.: τοῖς ῥὰ ὁ0ἀ. ῬᾶιΪδ. 
« Λοετροῖς, Ὀαρίβηηο, ἀαὶ 118. θη ρογτι8 που ἵθ ἀρ το- 
ΡΙηαυδηΐα βαμηθδίυν - Υ. Οὐαΐ, ΧΙ, Ὁ. 188, Α.» 7αο. 

ΟΙΥ. Αρ. Μυταΐ. Ρ.᾿ 4 --- 3. « δ 8ᾶχο 4υοᾶ Τδηΐα!! 
ΟΡ (ἰ ̓ τημποραΐ νυἱάο ορῖσν. 131 ΡΊδη., οὰπὶ 50 Ώ 0} 1, οἱ 
μοίαΐᾷ ἃ τη6 δὰ ῬμΠ]οϑίν, Ηθν. ἡ. 038 οἱ δὰ Ριηαδυῖοδ ΟἹ. 
1, 92 : πατὴρ ὑπερεχρέμασεν χαρτερὸν αὐτῷ λίθον, τὸν ἀεὶ 
μενοινῶν χεφαλᾶς βαλεῖν εὐφροσύνας ἀλᾶται. ϑυποϑίαυβ. 6 
108Π0 Ρ. 22 : οἴεσθαι τὸν Ταντάλου λίθον ὑπὲρ τῆς πολιτείας 
λεπτοῖς χαλωδίοις ἠρτῆσθαι. ΝίοορΡἢ. αγορογὰ5. Ηἰβέ. ΧΙΧ, 
4, Ρ. ὅ80. Τάνταλον, ὃν ... λόγος φοθεῖσθαι ἀεὶ τὸν ἀφόρητον 
φόρτον ἐχεῖνον τοῦ λίθου. Αἀἀ6 ἱηίογργοίξ. δὰ Απίοῃ. {1}. 
ὁ. 80, Πογῃ. δὰ Υἱνρ. Κη. ΥἹ, 6002, Πανὶβ. δὰ Οἷς, Τιι86. 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙῈ ΡΑΤΙΑΤΙΝΕ 

ΤΥ, 16, δία.» Β. -- 3 παραλιτροῦ Οσά. --- ὁ : 
μένων οοα. ΑἸΏΡΓΟΒ., « αιοᾶ Μυγαΐονίιβ ροβδίπηθ οογγοχῖδις 
τετρυμένων ΒΟΓΌΘη5. » 8. τῷ } ᾿ 

ΟΥ̓́. Τέογαπι ἴα οἂρ. ΧΥ͂, ΑΡ. Ματναΐ. ν. 6. : 
βου ρίππι ἸΘηλμηᾶ χατὰ τυμόορυχ. τοῦ μεγάλον Γρηγορίου ἃς 
Ροϑΐ Ἰορᾷπι Ῥοΐϊι8. αιιᾶπη τυμδωρύχων φαοᾶ φἀϊξαν, ψαιπὶ 
ΒΙΠΡΌΪΔΕΙ ΠΌΠΊΘΙῸ ἸοζαΔ ΕΓ ΘΔΥΠ ΘΠ. --- 4, « Σηρῶν νήματα 
λεπταλέα. 510 ΟρΡουθτη ἔ. 11, Ρ. 57, 9: ἹΡωγαλέον τε χιτῶνα 
χαὶ οὐ τρυφέωντα (ἴτὴ0 τρυφόωντα, φιοᾶὰ παροῖ δοᾶοχ 
993) χάρηνα Αἴδεο, μὴ σηρῶν χαλὰ νήματα. Ἐξ »». 2028 : 

Καρποὺς ἄρουρχ, χρυσὸν ἣ ψάμμος φέρει 
σῆρες δὲ λεπτὰ νήμαθ᾽, οἱ τάφοι χόνιν. 

ΕΡ. τοῦ : 

Ἄλλοι μὲν χρυσόν τε΄χαὶ ἄργυρον, οἱ δὲ τὰ σηρῶν 
δῶρα φέρουσι θεῷ νήματα λεπταλέα. 

ΟἸΡΙ δὰ σηρῶν φίοβθα οοάϊοὶθ. 993 : σκωλήκων. Ἡογοάϊαπιι5 
᾿ Ἐρίπι, Ρ. 125. : σὴρ, ὁ σχόληξ. ΤῸ ποίδ, 60}}. Ρ. 257. -- 
8. Πάντα βίος ζωοῖσι. Μαγαίονϊα8 : οηνπέα υἱυθηίδιι5 υἱέα. 
οδιερροαϊίαί. ϑυθαιάϊοθαξ δίδωσι : Βοά ορογίαϊ βου οὶ λᾶως. 

ἰ 

Ὀϊδεϊηχίὶ π] 5 ; πάντα, βίος ζ., δὸ βοηθοί : Οὐποία, 
νἱΐδαιθ 'ρθᾶ, θοπαιιη ἰὰ τηαχίγααμη, υἱγϑ 8 δἀβαηξ. » 
ΜΒ. ἴπιο βίος ῃἴς βοηδΐ Ἐδουϊαίοβ, Βοπᾶ, Ἐογίμιηδο, 58.185 
ηοΐο δὰ. --- θ φέροις Οοᾶ. ΐς, ἰίογο 1000 φέρεις (υἱ 
Μιιτ.) βιιρουροβίίο ἰδπιθὴ οἰς. --- 7 5ῖ6 οἰΐαπη οοὰ. Μράϊΐο.; 
ὅστις ὄλεσσεν Μυΐ. 6χ 4}}18. 

᾽ὔ 

ΟΥἹ. Τίογαπι οὰρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυναΐ, μ. 8. -- {. « Μητέρα 
πάντων : Υἱᾶθ ποίαΐα δὰ Νίοθρ!ν. ΟἸαπηματα Ρ. 79. » 8. 
ἐστονάχισε Οοἄ. Δ]ίογο Ἰο00. ---- 7 ἀμφιέπονται οοα. ΑΠῚ- 
ὈΓΟΒ. ᾿ 

ΟΥ̓ΠΙ. Ἰξογαπι ἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγδί, Ρ. 10. --- ὃ βασίλεια 
Μυγ. « Αροργαρ!πι ΔΙ ίθγο ἰοθο εὖχος ὑπάρχου. Ομ, 6Ρ. 
97 : εὖχος ἀνάχτων. » Β. --- 4 ὅμως Μυν. [μϑηητηὰ Πΐο ΓΟ- 
Ῥοξαμη ἰῃ πονὰ ρᾶρίπᾶ. --- δ τετιμημένος Οὐἄθχ. -- 
β « Οοηΐ, 6Ρ. 226.» Δ. 

ΟΥ̓ΠῚ Τίογιπι οἂρ. ΧΥ͂. Αρ. Μαυναΐ. Ῥ. 10. --- 3.. « Αα- 
Ἰοοῖίνο ἀρήϊος ΟΥ̓ΘΡΟΥ ΕΒ. πι8115 Θϑὲ ἃ} 118. 1008 4108 ἐγδοίανὶ 
δα ΡὨΙΠοϑβίν. Ἐρίβί. 153. --- 4. Ἀποτῆλε τάφον, οοηί. 6Ρ. 
{11,. 3. Μ816 βου ρίαχμη οϑέ δα υθυθίαμῃ ἴῃ Ορρ. ἔ. ΠΗ, ρῥ. δῦ, 
2 : Ἐσχατιὰς ναίουσι, βροτῶν δ᾽ ἄπο τῆλε θέουσι" δ΄ Ρ. 81 : 
εἰ χαί με καχὸν χαὶ ἀνάρσιον ἄνδρα Πάντες ὁμοῦ θείητε, χο- 
ροῦ δ᾽ ἄπο τῆλε δίοισθε Ὑμετέρον. Οὐᾶθχ 993 ὈϊΓΟ΄ῸΘ ἸΙοο0 
ἀποτῆλε. Ῥυεδΐθνθα υὙδ] 1} δίεισθε, Δ διίημι. Εδί ἄπο τῆλε 
ἰηἴγὰ 6ρ. 177 ἴῃ οὐϊξ. Μυγδί, Ρ. 142. Οοηΐ, ὁρΡ. 182: Χ, 
6Ρ. 3: ΡΙδη. 6Ρ. 86. Εδί ἀποτηλοῦ ἴῃ Ρ]Δη. 6Ρ. 261.» 8. 

ΟΙΧ. Τίογυμ ἢ οἂρ. ΧΥ͂. Αρ. Μυναΐ. Ρ. 11. ΑἸοφυϊίαν. 
τυμδωρύχους. --- 2 πάσιν ἴῃ Οοάϊοα υΐτοχαθ Ἰο00 δῇ ἴῃ οοά. 
Μοαϊο.: πᾶσι τάδε ΜΓ. 6χ ΑἸθτοβ. αὖ υἱάθίαν, 

ΟΧ. Τίουαιη ἴῃ οαρΡ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 11. --- ( τῆς 
πολλοῖσιν Οοἄθχ ΔἸίογο Ἰ000 οἵ πολίων ἰπ τηδῖρ.; τῆσι πο- 
λοῖσιν Ὠΐο; τῇ πολίων ποτ᾽ ο04. ΑἸΏΡΓΟΒ.; τῇ πολλῶν οὐᾶ. 
Μοαϊο. « ΜΑ]1πὶ ἰδιηθη ταῖς πολίεσσιν ἐγὼ ν. Οομΐ, 6Ρ. 106, 
γ. 1-4,.» “Ζ2ας. -- ἃ. « Ιαμη «αυδη ἀξ ϊ5 ἰη μάστιγες Ρ05- 
51} ΘΟΥΥΙΡΙ, 51 ὑγαπβροΒ  Υ8 : Μάστιγες ψυχῶν οὐχ ὁσίων 
φοθεραί. ὙΘΓᾺΠῚ 5906 ΡΟοΐα ἀοοίαβ οἵ ἱηρθηΐοβαβ χαϊάθιῃ, 
5608 σαρραῦοχ [νἱάβ ποΐ. δ δρίρυ. 81], Βυ}θᾶγαμη 4υδη- 
{ἰξαΐθηι υἱοϊαΐ. --- 4. )6 ΒΙβυρῃϊ βϑᾶχο Οὐγ85. Δ, 593. » 8. 

ΟΧΙ. Τίογιηι ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυνδΐ. Ρ. 12. -- 1 ἐν βα- 



γις οοᾶ. ΑἸΏΡΓΟΒ. --- 3 ἀχούσατε ἰάοπι οοᾶ., τηδῖο. 
Ἑδάδπιν Γουτηυΐα ορ. 116, 140, 163. ΕΕΟρρ. . ΤΙ, Ρ. 108: 

τὸ χαὶ μεγάλου Νιχομήδεος, εἴ τιν᾽ ἀχηύεις. Πιυοίδη. 
Ογτπᾶβ. 35 : χατὰ τὸν τῆς “Υῦρας μῦθον, εἴ τινα ἥχουσας. 
ῬιμΠοϑίγαϊαβ Ιοοη. ΤΠ, 24 : Θεοδάμαντα τὸν Λίϑδιον, εἴ που 

σας ἔχεις. Οοηΐ. ΥἹΙ. 6ρ. 397: ΡΙδη. 6ρ. 25. » Β. 

ΟΧΠΙ. Τέογαπι ἴῃ ἐᾶρ. ΧΥ͂. ΑρΡ. Μυγνδΐ. ρΡ. 13. --- ( τὸν 
(ϑυρογροϑίίο τιν") ἄεθλ. δἰΐθγο ἰοθὸ Οοᾶ., γθῦϑιι 2 λάας 

 ΟΧΠΙΙ͂Ι. Πέότγαπι ἴῃ οὰρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυταΐ. Ρ. 13. --- 1 5ἷ6 
86. « οὐπδίαηξίεο δα ιι188 » ; χαππαδόχων Οοά. πἴγοσαδ Ἰθοο. 
-- 3 ποτ᾽ ἑῆς Οοἀ. 566. Ῥδι]55.: ποτ᾽ ἕης ἀρορυ, Ραγ. πΐγο- 
ἀπ Ἰοοο δὲ Μυτγ.:ν. Βοῖββ. δὰ αθογβ. Ῥδοῖγπι. Ρ. 310. --- 
ἃ δευρὶ Ιης Οοᾶ, 

ΟΧΙΥ͂. Πογαπὶ ἴῃ οἂρ. ΧΥ. Αρ. Μυταΐ. Ρ. 14. - 
8 ἐνεγχεῖν Οοά. αἰΐογο ἴοοο εἵ ΜΓ. 

υἱὰ. ἀ6 Μαρτινιανῷ Πἴο φυδά τ} 400. Βοαιθηξ 5 δάμηο - 
γεΐ Βοῖβ8. Ορρ. ἱ. Π, Ρ. 111: 

Τοῦτό σοι: ἡμετέρη ξεινήϊον, ὦ πανάριστε, 
. πέμπει ὁμηλικίη, ὃ χρόνος οὐ δαμάσει. 

ΠΑΡ ΙΟΒ. -- 4 πολλῷ ΑἸΏΡΓΟβ. 

᾿ς Οοά. υἴτοσαο Ιο60; αἰΐοτο εὐγενέτην, 568 ἴῃ πιᾶις. γρ. εὖ- 
᾿γενέων. « ΡΙο Ῥώμης, ἂἃη Ῥώμῃ, ἴῃ Βοιηα, Βοπηδο, γεὶ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ὙΠῚ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

 ΟΧΥ͂. Τίογυπι ἱπ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 15. -- ῶ στήλη ᾿ 
φοᾶ. Απιθτοβ. « 5ἷς Οτγαΐ. Χ, Ρ. 163, Ὁ, ἀ6 σεϑβαιῖο : ἑῴα ὦ 

χε ὁμοῦ λῆξις χαὶ ἑσπέριος, χαὶ ὅσην ἐχεῖνος ἐπῆλθεν ὕστε- ἡ 
ρὸν, ἐπίσημοι στῆλαι τῆς ἐχείνου παιδεύσεως. » Ψας. Οαΐ ᾿ 
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τεράων Εἴδεΐ τε μεγέθει τε. » Β. --- 4 τοχέων οἴ ἀμφιλόχιος 
Οοάοχ ᾿ς, 568 γϑοΐθ αἰΐθγο ἰοθο. 

ΟΧΧΙ. Πιοπηπηᾶ : εἰς Εὐφήυτον υἱὸν ᾿Αμφιλόχον χαὶ Λιθίας. 
« θυο βυπηΐ ἰπ Δροργάρῇο Ῥδυΐβ. Ἰϑιημηδΐα ; Τη 6 5. 5ιπη- 
5]..» Β΄ Ἰΐογυτῃ ἴῃ ἂρ. ΧΥ͂. ΑρΡ. Μυταΐ. Ρ. 20. -- 1 ἦν δ᾽ 
ἱερὴ (σα. «ἰΐοτο ἸοΟΟ, τη816. Ὀ᾿ Εἰ πο πο πὶ γθοΐθ ομηθπδ- 
Υἱὲ Βοῖββ8., ἢώο δηηοίδηβ : « ϑϑηΐοπίδιη Π|8πὶ ἀθ ὑπὸ 
βΒρΙ γα ἴῃ σοιηΐηῖβ σου ρου θ5 ἰγδοΐίαυϊ δα Νίοοίδιη Ρ. 74 
οἴ 291, δά Εὐπᾶρ. Ρ. 593, δὰ ΝΙοθρ. ΟΒυτηπατη Ρ". 150, 
151. αγορουυβ Οὐαΐ. ΧΧ, Ρ. 380 : μία μὲν ἀμφοτέροις ψυχὴ 
δύο σώματα φέρουσα. Αὐοίον ἱπ ΒΕΚΚΟΥΙ Αηδοᾶ. “Ὁ. 78 : 
ψυχὴ μία εἷς ἦν ἐπὶ τῶν σφόδρα στεργόντων ἀλλήλους χαὶ 
οἷον συμπεφυχότων ἐν φιλία. Απ ἧσαν ρῥτὸ ἦν" » Β. --- 2 χα- 
σιγνήτωι Οοἄ. αἴτοχαθ Ἰοοο. --- 8. ΗἸς Ἰϑιηπιᾶ ΘρΙ στδιηγηδίϊ 
ΡΓερΡοβίία τη ἃ Βοΐ55. --- ὅ ἔδρασε οοα. Μοάϊο. --- 6. «Με- 
γαῖ. ἥμισυν ᾿Αμφιλόχου. ΟογΓοχθγαιη οἰἵπ δα ΕΌΠΔΡ. 1. ὁ. 
ἥμισυν ᾿Αμφίλοχον, ποθὴ οσοσηϊΐα ΑπἰΠοΙοσῖοο Ἰοοξοηο. 510 
Οτρουῖαβ 'ρ86 ἴ. 11,» 108, 4 : ᾿ 

Τόν ῥα χασιγνήτοιο μέγα σθένος ᾿Ελλαδίοιο 
ἥμισυν ἄρτι λιπὼν ᾧχετ᾽ ἀποπτάμενος 

ἐς χορὸν ὃν ποθέεσχεν. 

ἐἰθαπῖα5 Ἐρἰβί. 1083 : ἤρετο" ποῦ δέ σου τὸ ἥμισυ ; ΟΥάϊ 5 - 
: Μροίδιῃ. ΥὙἹΠΗ, 405 : Ο π16 ηιϊμὲ σαγῖον, ἱιψυῖ; Ρα 5 
απίηιῶ σοπδὶσίθ ἢϊδῖ ; υδὶ ΟἸοίαη. Αἀἀ6 Οαβαὺ}. δὰ Ῥεῦβ. ᾿ 

᾿ Υ͂,28. ΟΠδυΠ θα δὰ 1 αγίαμη δηηΐουμῃ : Ο ἐοὲ φιὲ 46 Ἡϊοτι 
. ἀπιθ 65 ἴα οἰιόγο πιο (6. Ῥγουοβίαϑ ΟἸθυ οὶ. 1. 4 : ἐΐ 16 

᾿-- 8 Νόνυτμη Ἰομπηπιὰ ἴῃ Οοα.: παθήσῃ οοἅ. Μεάϊο.; πάτησο ' 

᾿ς ΟΧΥ͂Ι. Ιἴοτυπι ἰπ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 16. -- ᾿ 
1. σοι. δΡ. 111, 8, οἱ ποῖ. --- 2 510 7820 ; χαππαδόχων ᾿ 

Ῥώμη, νοραίϊνο 9 561}. εἴ τινα, Ρώμη, ἀκούεις. Ηο0 γον.» 
Β. -- ἃ ἀζόυ.. σοά.. 05; ἐξόμενος ΑἸΩΡΓΟΒ.: οοπΐ. 6ρΡ. 12, 

, σὰν 5011}. --- 2 μοῦνος Οὐ. αἰΐοτο Ιοοο0, 864 μοῦσαν ἴῃ 
᾿ χαΥΡ. τς 4 ὡς μόνος «οὔ. ΑΠΡΓΟΣ.; φθόνος ΜΓ. 6 Θ0η]., 

ὲ 0. 

ΟΧΥΤ,Ι. Τίογυμ ἷπ ἐἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μαγαΐ. Ρ. 16. --- ᾿ἰ « Ἐπέ- 
χραον. 51. ατερονίαβ ἔ. Π, Ρ. 86 : Τοὔνεχά μοι χαὶ πάντες 
ἐπέχραον, αὶ οἴοββα οοἀϊοὶθ 998 : ἐπέδραμον. Οοπί. ΘΡ. 
435. ἈΡορτγαρίιαπι δἰ ἔθ γο Ἰ000 οὐδ᾽ ἀπὸ τύμόου. --- 2. ΓἜργον 
ἔγειρα ἱπέο! Προ ἀδ «αϊοἰϊθ. ῥεῖν δ!β αιθ 5:0] ὁχ βυθβίδη- 
(ἰὰ Ξορυϊογογαπι ἃ 56 5ῈΡΥΘΥΒΟΓαμῚ ἱτηρὶϊ υἱἹο]αΐογοθ. Θ0η- 
οἰγιοθδηξ. » Β. --- Ο κύδεος ἐστὶ Οοά., οἵ ἴῃ πιᾶγα.: ἕως 
ὧϑε τὰ εἰς Μαρτ. 

ΟΧΥΠΙ. Τίογαπι ἴῃ ἐἃΡ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 17. « Απι- 
- ρ Ποοἰΐαπι 1 νῖεο πιᾶτϊξαπι ΟΥοσουΐα5 ΘοΟμηπιθιηογαΐ Ἐρἰϑί. 

106, Ρ. 849; 110, Ρ. 851. » Χ2ας. --- 1 σηκοῦ Οὐά. αἰέεγο. --- 
ἃ. « ᾿Αεθλοφόροις, Μαγίγτιθ5 50 }ΠἸοοῖ: οθηΐ. ΘΡ. 102, 152, 
166, 167, 168, 169, 170, 176.» Β. --- 8 ἀμφιδάλ. εοἄ. 
Απιρτοβ. --- 5 ὑποδέχθη ΑἸΘΓ. « Κάλλιμε δ᾽ υἱήων, οθηΐ, 

δΡ. 180.» 8. 

ΟΧΙΧ. Τέογαχη ἴῃ οᾶρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. ν.. 20. -- 1. « Ηᾶ- 
Ραὶ τεχέεσσι ΡΓῸ ἀδΐϊνο οοϊητηοάϊ. Μυγαίογίαβ : σὴν ἢ α- 
ἐϊδ. » Β. --α ἃ πύλαις Οοά. αἰΐοτο Ιοοο. Ἠξοκοῦαβ ΟΟπ- 
πιοηΐ. Ρ. 294---310 οοττὶ οὶ ἄγχι πύλης, 60}}. Αραϊπία ΧΙ, 
δΡ. 372, 2 : μή ποτε θαρσήσῃς ἄγχι τινὸς πελάσαι. 568 

ἄχρι τηϊηΐπιο Δυβοησιη υἱάθίαγ. 

ΟΧΧ. Τέογαμι ἱπ ἂρ. ΧΥ͂. ἀρ. Μυτγαΐ. Ρ. 20. ---  πα- 
σάων Οοᾶ. αἰτοααδ Ιοοο, αἰΐογιμι ΜΌΓ. « Π6 Αἰοπηθπα Η6- 
βἰοάιι5 σου ᾿πηο : ἽΙ ὁχ γυναικῶν φῦλον ἐχαίνυτο θηλυ- 

γόροπαϊ ... φιιΘ ποιι5 [αἰδίοτϑ ἰουΣ αἰδιι ἴα πιοὶἐ θιιγ 6 
ραγίϊθ ἀ6 1ιἰ-ιόηϊ6. » Β. 

ΟΧΧΗΙ. Τέοτγατη ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαῖ. Ῥ. 22. --- 1 ἀοι- 
δοπόλος τ᾽ ἐν οοἀά. Μυγαίοτυ!. --- ὃ. ἀρτιγενειάσχων τᾶ 
τοῦς Οοάοχ, οἱ νἱάοίυγ. « 56 Δροσταρίνιμι αἰγοααθ 1000 
αἰνιβίτη, φαυοα τὶ μαουϊξ. ΕΓ 5. Μυγδΐογ.» 8. -- ὅ ἐς 
δ᾽ ὑμ. εοἃ, ΑἸΉΒΓΟΒ. --- ὁ ῥήματα Ιά6π). 

ΟΧΧΗ͂Ι. Τίογαμη ἴῃ οὰρ. ΧΥ͂. ἀρ. Μαυγδΐ. Ρ. 28. -- Ἰ πά- 

Ο0}}. 6Ρ. 126, 4. 

ΟΧΧΙΥ. Τίογαπι ἱπ ἂρ. ΧΥ͂. ἀρ. Μυκγαΐ, Ρ. 24. -- 
{ χρυσίης Οοά. πἰτοχαθ Ἰοοο ; τθοΐίο ΜΓ. 

ΟΧΧΥ. Τέογαμῃ ἰπ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 24. -- 2 καὶ 

γὰρ ἀστεροπῆς οοαϊοο5 ΜΓ. --- ἀ ἦν Μυγ.:; χαππαδόχαις ἣν 

σοά. Πῖο; καππαδόχεσσι χλέος Δ]ί6ΓῸ ΙΟ00. 

ΟΧΧΥΙ. Τἰογαμη ἴῃ ἐὰν. ΧΥ͂. ΑρΡρ. Μυκγαΐ. Ρ. 25. -- 

ἃ « Διὰ στόματος, υἱᾶδ ποΐ. δά ΙΧ, 6Ρ. 62. » 8. -ὐ ἄμφω 
θύρας Οοᾶ. μος; ἀμφιθύρας ἸΐετΟ Ἰο000. 

ΟΧΧΎΥΙΠΙ. Τίδγαπι ἰπ ἂρ. ΧΥ͂. ἀρ Μυγαΐ. μν. 25. --- Ἰ 516 
(οά. αἰΐοτο Ἰοοο; μἷς ἀμίμητον. --- 2 ἰοστεφάνων Οὐάθχ 
εἴ πομηα}}} ἂρ. Μυγ.; ἰοστεφέων οοἀ. Μαάϊο., « φυοᾶ ρτῶ- 
{01} ργοθαπία Μαυγδίοτίο. » 8. --- ὃ οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀνέσχεν Οοᾶ. 
« οβουθοιάσυμῃ υἱάθίυγ οὐδέ τ᾽, ὃ ο8Γ ἂρ. Μυγ. οἵ ἴῃ 
εοάϊοα φαθπὶ υἱᾶϊ. Ργεέογθα οχ οοά. Μϑάϊθθο, πῃηοποπέϊθαβ 
Μαυτγαΐογϊο οἱ σδοοθβίο. ἀνίσχεν 5 5 {{π| οἀϊίο ἀνέσχεν. » 
Βοῖξς. δὰ ἀφοῦ. Ρϑοῦγμ. Ρ. 310 οἵ δὰ Οβιοσγῖο. γΡ. 8. 

ΟΧΧΥΊΠΙ͂. Γομηπιᾶ : ἡρῳῖχά. Εἰς τὸν αὐτὸν Εὐφήμιον. ΑΡ. 
Μαγαΐ. Ρ. 26. « Οὐ͵ον ἀποΐαβ ἐχ θρ βυδιηπηδΐθ ΜαβιοΙΙ, 

ΕἾΧ, 6Ρ. 39. » ψας. 

ΟΧΧΙΧ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 26. --- 1 864. Ἐκ ΤΒοοοΙο ΥΠῚ 
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87. -- 8 αὐραιτάι Οοὗοχ ; αὖραί τε Μιιν., φυοὰ οἀοραίαν: 
αὖραί θ᾽ αἱ 9240008. ἴῃ ΠΟΒΙΓΟ ΘΧΘΙΊΡΙΟ; ΠΟΙ 5 ΒοΙ885.: 
« Νυ 5. ἴοσο ἀυθίέο «αΐη 51} γθϑου θοηάσμη αὖραι ταὶ 
μαλ. » --- 8 εὐφήμιος ΑἸΏΡΓΟΒ., τηᾶ]6, Ἀθρίοποπι Ὑ6] ΡΤ ῸΠὴ 
40 ἘΠΡΒΘμΐο ἰδὲ βορυϊέο γοοδίμππι ἀϊοὶξ (Ὑ. ορίξβι. 56- 
4π6π5, Υ- ὅ) υἱ ΟΥμαρονὰβ ΥἹ, 6ρ. 028, ᾿Οξείας ᾿η51}188 
ϑοααππ) οοηδϑί ἀθίηοορ8 Ὑοοδυὶ ᾿Ερωτίδας ἃ [ἔρωτι ΡᾳρθΙῸ 
101 βορυ!ο. ΕΠΘΙῚ ὙΘΡΒ115 [6 δα θθηΐ οοάϊοο5. Μυγδίουὶ, 
Ραϊαΐ. υἱζίοϑβα ὡς ἔθανόν περ. --- 6. « ΡΙῸ χατ᾽ ἐπωνυ- 
μίην. » 8. 

ΟΧΧΧ. Αρ. Μυταΐ. Ρ. 27, ΘΟ οΥοΠ8. οὐπὶ Ῥγϑοοάθηίο. 
-- 1 εἰποτ᾽ ἔην γε, ἰογτηθϊα ποιηοτίοα, Π, Γ, 180 οἵ Δ}}0]. 
-- 3. 50 οοὐΐϊοο5 Μαγ.; Ραϊαΐ, υἱτοϑ6 οἷς ἐνάγερθεν, οἵ ἴῃ 
{π6 ἔλειψς. --- ἅ δ᾽ αὖ χ. Μυν. Ὑἱάδ ορίρι. ρῥγωοοά. 

ΟΧΧΧΙ. ἸΤίογυμι ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 28. « Ὑυΐροὸ 
εἰς Ἀμφιλόχιον, οἵ 510 Ἰοιητηᾶ 6Ρ. 134. Ουοά πνυΐανὶ' τὴ 
᾿ἈΑμφίλοχος ποΙηίποίιν οἱ Ὠἴο υ. 1, οἵ θρρ. 120, 121 5664. 
Τῃ 6. 184, 1, Οοἄοχ φαϊάθηῃ αἰΐθγο Ιοοὺ Ἀμφιλόχιος Πιᾶ- 
ΡΒοΐ, τπηδΐτο τορυσηδηΐθ, 568 ΔΙΌ ΓΟ ΤῊΘ] 15 ᾿Ὰ μφίλοχος. » ΒΒ. 
ἘοΙφαθηάσπη ογαΐ ἴῃ ἸΟΤ μα 8. ΠΟΙΊΘη Ὑογαμ, αυοᾶ 
ὙΘΥΒῈΒ ΠῸη δαιηἰοαΐ, --- 2, Οοηΐ, δᾷ ὙΠ], ορ. 362. - 
θ τεχέων ΑἸ ΙΟβ. οἱ Οοὔοχ Πῖς, τοοίο αἰ ίοτο Ἰοθο. « ΜΆΪΟΣ 
οἵ δι ΡΙΪΟΥ (οἰ οἰξα5. ἰῃ τηογία!68. ποὴ οδαϊξ. » ας. 

ΟΧΧΧΗ͂Ι. Τίογυχη ἴῃ οὰρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 29 Ἰσποῖ πη 
απ βοαποηΐθ. τη ΟΟάΐοα εἶς ρυϊμηστα αἰβέϊο οι ΘΟ δοΓοΐ 
οὐπὶ 6Ρ. Ῥιίθοθαθηΐθ, οἵ ἰουίϊο σουϑαὶ Ἰοηγὴὰ δααϊξατη. 
-- 1 ἦν τε οοᾶ. ΑἸΩΌΓΟΒ. --- ὅ. « Μαγαδΐ.: αὐτὶ υοΥ δὲ ΡΥ 00 
δαποί δδίηυι8. Οὐδ ὙΘΥΒΙΟἤθ τὴ ΠΟ ΘΟΠ ΓΙ αΥΪΐ. 5  ση ἔ- 
Οαγὶ Ῥαΐο [ϊδ86. ΑΥΩΡ ΘΟ πὶ ἴῃ πᾶυγδηο οἵ (θυ]δη 0 
Παρη βϑίπηστη οἵ βαδυ οι Δραπἀδηΐομ; ἀ6 4ὰ0 αἰοϊξαν ἰῃ 
6Ρ. βεαιθηΐία : ὦ πτερόεντες μῦθοι χαὶ πηγὴ πᾶσιν ἀρνο- 
μένη. » δ. ΑΡ. Μαν. ἀἰδίϊπηοίπιπη) περιώσιος ἦν" ἴδ᾽. Οοὗοχ 
᾿νὲο ἥνιδ᾽, ΑἸίογο ἸοοΟ ἠνίδ᾽ ἑταίρωι. ---- 6 γράμματ᾽ σοἄ, Πῖο. 
« ὸ [ὈΓΪαὰ ὦ ιλότης Υἱάθ ποΐ. δὰ ΤΏΘΟΡΕ. Βίπιοο, 
Ρ. 180. » 8. 

ΟΧΧΧΉΗΙ. Τέοσαπι ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. μ᾿. 29, [ὰη- 
οἴππι ργοθαθηί!. --- 3. Ἀρνομένη,, Οαπὶ 50}}0].: ἀντλουμιένη. 
- 8 ἔσπετο (σά. --- 4 θαλερόν Μυγαΐ. Τῃ τηᾶτρ. Οὐαϊοἰβ : 
σημείου ὡραῖον. 

ΟΧΧΧΙΥ͂. Ιοητηᾶ Βῖο : εἰς ᾿Αμφιλόχιον ἐλεγίον (516) 
ἄλλο. Τῃ οδΡ. ΧΥ͂ : εἰς τὸν αὐτὸν ᾿Αμφιλόχιον. ---- 1 56 ΔΙ͂6 10 
ἸΙοοο Οοἄδχ, Ὠῖο ἀυφιλόχιος, υΐτό(ι λέλιπτο. --- 3. « Μαὰ- 
γαΐογ.: )]ιοί οὐ ἴδ ἀοίυϑγιηι. ϑοἃ [απ Ῥοπ6 6ρ. 91 : ῥητο- 
ρικῆς τε μένος, οἵ καλὸν εἴ τι λέλειπτο ΘΡ. 96. » 8, 

ΟΧΧΧΥ͂. Τίογυχη ἱπ οᾶρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μαναΐ. Ρ.32. -- 1 δῶχε 
οοα. Μοάϊΐο, « ιν ον αγορουὶαβ ἔ. ΤΊ, Ρ. 111 : 

Τυτθὴ μὲν πόλιες ἐσμὲν, ἀτὰρ πολὺ σεῖο, φέριστε, 
δώσομεν ἀνθμώποις ἣ Διοχαισαρέων 

οὔνομα ......».8. 

- ἃ ἰθυδίχης ΜυΓ. 

ΟΧΧΧΥ. Τίογση ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυναΐ. ν. 88. -- 
{.. « ατοροιϊαβ ΒΓ] ον ἔ, ΤΠ, Ρ. 8ά : ῥήτραις τε φέρειν 
χλόνον ἀντιπάλοισιν. --- 2 γλυχίων Οοἄ. υἱγοάιθ ἸοοΟ ; γλυ- 
χείω οοα. Μράϊΐο.: γλυχίω ΜΓ. --- ὃ. Ἐδί χόνις ἰὰυπι- ᾿ 
115, ἕοστα ἴῃ ψὰὰ οδάδγου οοηάϊξιπι ἰαοοΐ. 5΄᾽. ἴῃ ῬΘΡΙΘ 
ἰηἴτα ἀρρομᾶ. 9, 48, 68, 98. Τιοουτη ΥοσΟΥΙ οχρ!οδΐ οἵ 
ἱποίαν ΠΟΥ}. πὰ ΜΊβο. Οὔβονυν. ἔ. 1,0. 14. : ΥΥ ἐγπβάου. 
δα ΗΪΤΊΟΡ. Ρ. 776 ; Τιοἰγοπηΐι5 Πγοῦθο ἔ. ΤΥ, Ρ. 82.» Β. 

ΟΧΧΧΥΊ ΤΙ. Τίογατα ἴῃ ΟΡ. ΧΥ͂. ἀρ. Μιυταΐ. Ρὶ 834. -- 

ἈΑΝΤΗΌΠΟΘΙΑΣ ΡΑΠΑΤΙΝΕ 
2. δ᾽ δδ᾽ Οοά. αἰίοτο Ἰοθο. « ᾿ἈΑμφὶς ἔχω 68 περιέχω, πῇ ἀρ. 
οι. Οάνγβ5. Θ, 340. οι, ορ. 170. Οαγιηΐπο 22, Ορρ.. 
ἔ. ΠΡ. 9ὅ, Α : ὦμοι ἐγὼν, ὅτι δή με ... σῶμα τόδ᾽ ἀμφὶς 
ἔχει. » ας. 

ΟΧΧΧΥΤΙΙ. Πογαπι ἴῃ οὰρ. ΧΥ͂. Ὀΐτοααο ἰοοο αποίμπι 
οὐμὰ ρεοραθηΐα 6Ρ., δοϊαποία ἂρ. Μυγαΐ. Ρ. 34. 

ΟΧΧΧΙΧ, Τίογαμη ἰπ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυταΐ. Ρ. 84. « 6 
Νίοοϊηθᾶθ γ. ἀτόροῦ, Οἄγηι. ΧΙ͂ΤΙ, 143 5664. Ορρ. {.1|, 
Ῥ. 108, ΜΒ. » Χαο. --- 2 80 Οοᾷ. αἰΐεγο Ἰοθὸ, ιἴο τηαΐθ ᾿ 
χαθαρῶν τοχέων. --- 8 φρὴν τελέην Μυγ, οἵ Οοά. αἰΐοτο 
Ἰοοο,, Ηἴο φρηντελέην Βα ροΥΡοβίίο ριχαλεὴν. Θιιοὰ 718 00}0}8. 
ἴῃ ποϑίγο Θχθηρῖο Ροβιιϊί, ρΡοβίχιδιη ἴῃ Ῥὰᾷ]. ἀϊχοιαΐ : 
« ΕδΟΙ]6 ογθάϊ ἀθυΐπη Ὑϑυὶι8 6586 φριχαλέην θυσίην, υοα 
ἀο τηϊδϑθ βδουϊβοῖο δοοὶρίοπάπμη. » Οαἱϊ θθπθ γοϑροπᾶθί 
Βοῖβ55.: « Νοὴ Ῥγίυϊουίτη γαγθίαίθμη φριχαλέην θυσίην, 
4αοπίδη) υἱά θέν 6586 αυεθϑιία ποιηϊ τη χεὶρ οἵ φρὴν 8Π- 
ἘΠ Οβἰ8..» --α 6 τλήμων Οο. αἰΐοτο Ἰοοο; τλῆμον ᾿ς, 
τλήρον Μαγ, ἷ 

ΟΧΙ,, Τέογαπι ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγδΐί. Ῥ. 86. --- 3, « ΡΙῸ 
αὐτὸν, βυιδάρηία ΤΔοο βίο, βογίρϑὶ αὑτόν. Οὐμηΐ, βι πη να ἴῃ 
ποΐ, δὰ 6ρ. 80. --- δ. δῖ. Οτορουίαβ οἰίδηι ἔ. ἢ], Ρ. 108 : 

Πολλὰ μὲν εὐσεδίης παιδεύματα τοῖσιν ὀπάζων, 
οὔπω δ᾽ ἧς ἀρετῆς φέρτερον οὐδὲν ἔχων. » Δ. 

- ὁ μεγάλην σοᾶ. Πἴο, 568 τοοίθ δΙέογο ἴοοὸ οἵ ΜΓ, 

ΟΧΙΙ. Τιϑηημᾶ : εἰς τὸν αὐτὸν ὁμοίως. ΤέοΓ ΤΩ ἰπ οΔΡ. 
ΧΥ. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 37. --- 1 ὕστατον Μυν. Ταπαθ), γοὺ- 
{1 Βοῖδ585.: ροβαὶ 867Ὸ. --- 4 ἰθύνοις ΦΔΟΟ 5118 : ἰθύνεις (σά. 
᾿ς, Δ]οτο Ἰοῦο οἵ ΜῸΣ, ἰθύνῃς. ΝΟΙΙ ἂὰ Ὀϊατα ἄθ σύν ἴῃ 
δὶ ργοάποίο. 

ΟΧΙΜΠῚ. Τίοταμ ἰπ ΟΡ. ΧΥ͂, ΑΡ. Μυταΐ, ν. 37. « Ὅὸ 
Οανγίουϊο νυ. Οτγορουίατη στη. ΧΙ, 139 5644. Ορρ. 
{. Π, Ρ. 108, Α.» Χ2αδ. --- 1 πεῖ Οοᾶ. Πἴο, πῆι ΔΙ6 10 
Ἰοοο. - 4 ἦμος Οοά. --- ὅ βιότωι ἔζησας Οοἄ, μῖο, β. μὲν 
ἔζησας αἰΐοτο Ιο00 : μ᾽ ἐνέδησας οοάϊοο8 Μυγδίουϊ!, απο 
γτϑοορὶΐ 786. « Ερο βογυδυὶΐ Ῥδίδιϊ δι 50] ρΕ γγω.,, Φαθτη 
δἰ ποίΐδ 6 ΒΙθ}115 βἰσηϊ ποδίο δοίϊνα υουθὶ ζάω. » ΜΒ. Ἡοϊπθ 
Οοὰ. ἀσαρχεῖ Πῖο, --- χέϊ ΔΙΈ6ΓῸ Ἰοοο. --- 6 νὺν Ιοσίυν ἴῃ 
οοἀᾷ. 78, ἴπ ποβίτο δχϑιρίο : « Ἐοτί. ὃν συνέχεις. » 

ΟΧΙΜΙΙ. Τίογαμι ἰπ οἂρ. ΧΥ͂. ἀρ. Μυγαΐ. ᾿. 37 οἵ ἰπ 
Οοἄ. φεοοάρθηξ ᾿αποίαπι. --- 1 5. οοάϊοοβ Μιγ.; μέγα 
χλέος πῃ Ῥαϊαΐ. αἰγοχαθ Ἰο00. --- 3 μνώμεο Οοά. πἴο, γοοία 
δἰΐοτο Ἰ000. --- 3 ἦν ὅτε ἦν ΟἸΏΠ68 οἵ ἴῃ 8}118. ΝΝοβί τὶ Ἰοοἷβ 
ἃΡ. ὅδο. Ρ. ΠΧΥῚ, πρὸ ἰοξἰρὶ! Βοῖβδ., ψαΐ : « Ηδηο ἴὈγΠ- 
Ἰδπ οχροϑαὶ ἴῃ πο. δὰ Ζδοιδν. ΜΙ]. Ρ, 428.» 

ΟΧΙΤΥ͂. Τίογυτῃ ἴῃ ΟΡ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυτγαδΐ. Ρ. 39. --- 2 ἀγ- 
νοτάταις παλάμαι Οοᾶ. Πἴο οἢ ΑΙΩΡΓΟΒ.: ἁγνοτάτοις (ϑ8ι::- 
Ρόγβουρίο ταῖς) παλάμαις ΔΙίΕγῸ ΙΟ00. --- 3. λῆξεν ὁμῶς 
Οοᾶ. πῖο; λήξας ὅμως Δ]6ΓῸ Ἰοοο; λήξαθ᾽ ὁμῶς Μυγ., αυοᾶ 
οαϊάϊξ ὅδο. « Ἀοϑίϊξαϊ βουρίσγαμη Οοάϊοὶβ λήξεν, ΟΔΥἕΘΥΪ5 
βοΠἸοοῖ. Ἐδὲ λήξατε ἱποοτηϊηοάπμ. » Β. Οοά, βροτοῖσι. --- 
4, Ὑμνοπόλον, πᾶ ΟΔΥΐογ8 αΥ̓ΘροΥΟ αν θπὶ τη ρῖϑίον 
[πογαΐ μῦθον μετρουμένῳ,, 6Ρ. 142, 4. Τί 6 ΔΡΟΓΓΆΓΟ Υἱ- 
ἀδίαγ ΡΊΘΘΟΙΟΒ μϑθο ἀἰββουθῃβ : 1 [αὐ 607 }}}6 ὑμνοπόλων, 
501}. ᾿Αγγέλων : « [6 οἰκου" 465 Αη65 ποι ἀδηιαπααϊί,- 
ποις αρροϊαὶί αι οἷο.» Οοἰέα 5ἰφγβοαίϊίον, 6 θέλω, 
αι ἐηιριφιιθ αἴη.6 οἰϊίρβ6, 8.68[ ΘΟΉδΟΥυό6 ἀαῊ5 ἴ6 φγϑὲ 
γι οΟἀογΉ.6, Ὁ. 8. σὲ θέλει ἐπάνω ἡ χυρά, ηιαἀαῆιθ ὑοιις 
αρῃρεῖϊο θη παπί. 



ΟΧΗΥ͂. πόνου! ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. Ηἴς ἱπηοξϊπη οἴμπὰ Ριῶοο- 

᾿ “ αμόνεινανον ἌΡ. Μυγαΐ. Ρ. 40. 

Ἐ ἼΟΧΗΥΙ. Πΐογαπι ἐπ ὡρ. χγν. ΑΡ. Μαυταΐ. Ρ. 40. -- 
:  ξωλῶν Μαυν., φαΐ Ζηλῶν Ἰοσοηάιπηι 6586 βιιβρίοδίαν. Β6- 
ο οαστξ πώλων, 6Ρ. 150, 2, « οὗ ἐοϑίαίαν Ηδϑγομίυ5 : Ξώ- 
᾿ λῶν, ἔθνος βαρδάρων. » ᾿Β. Τὰ ἤπηθ σοᾶοχ Πΐο ἔρισμα,, γτοοία 
᾿ ΔΙἔοτΟ Ἰο00. --- 3 σταυροφόρον ΟὈἄοχ ἃ]έοιο Ἰο00 οἵ. Μυγαΐ., 

ει Παρ κε εοηβρα χαλέσας ΡΓῸ χόλποις. Ουοάᾶ ἴῃ Ἰαἰἰηἰ5 τοῦδ. 
Ε" γιιαῖδ οσοἰιηϊδη,, ΟἸι τ βίορίνογῸ πυοσαίο Οαγίο- 
᾿ς χσίο, ροϑδοίο5 ! ἀθ αἰσηϊίαία. σταυροφόρων ἴῃ δοοϊοβία 50- 

ΟΡ απ οορίίδηβ. Ηοο Ἰοὺ ἀδ ΟΠ τ βεϊδινβ οὐἱποάοχιβ ἀἰοὶ 
: τὸ πρυον Τηΐγὰ 6Ρ. 1560, 2, Οοᾶοχ Ξώλων χριστοφόρων. 

᾿- ΟΧΕΥ͂Π. Τίογαμ ἴῃ οὰρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. ρΡ. 41. -- 
᾿ φίλ᾽ ὡς χρ. Οοάθχ υἵτοχυο Ἰοοο, «ιοᾶ ἰπ Ποβίτο ΘΧ ΠῚ - 
ΟΡ ο ὅ80. τοϑεξαϊ ; φίλος Μυγαΐ. 6χ 818, φυιοα οαπῃ Βοίβ8. 
ΤΟΙ ψαΐ, --- 4 χαὶ ΡΓῸ μέγ᾽ ΑἸΉΌΓΟΒ, οοἀ.: λέλιπται Ρα]αΐ. 
--- ὅ. ἔνι γράφθης ΜΌΓ. « ϑβοηΐοηίία οδὲ : Οο᾽απηηθ φαυΐ- 
Ῥθὰβ ἴα ἰηϑογὶρίιβ 65, βο Ποθί δηϊμηι5. οἵ τηθπγουΐα Βομηΐ- 
ΠΌΤΩ ; ῬΥδοϑίδη 0 γ68 δι ηΐ 501115 118 (τῶν παγίων), 48 

Ἢ δῖα βοπαπίαν, Οοπῖ, 6Ρ. 118» Χ2ας. 

ΟΧΕΥΠΙ. Τέογυμι ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαῖ. Ρ. 41. --- 
1 χόλποισι τεοῖς Μυναΐ. οἵ 180. « ϑεγγανϊ βΟΡΙΡ ὈΓᾶσα 
Οοαϊοῖβ χόλποισι τεθείς, παοιβοηίοηξία : αὐ ἴῃ βἰπα ΑΡτὰ- 
᾿ιᾶτη ἰᾶπι 5ἰξιι8, ἔὰ χαΐϊ τηογέσιβ. ἰδ πη 65 δἵ ἴῃ βίπα οὶ ρο- 
5[ξιι5. συΐοβοῖβ. ἘΘγτημ]α τηγϑβίιοα οἱ χόλποι Ἀθραὰρυ,, φυὰ 
Ἴτὰ 68ὅ 808 6Ρ. ὅ2. Τὴ Μυγαΐ. ἀπροᾶ. τῶ. ρ. 207 δ ἴῃ 
ΤΟΙ] ηἶ5. ̓. 104, 37 : 

Τίς ᾿Αδραὰμ. δώσει με τοῖς κόλποις φέρων ; 

ὙΙάΘ πιθὰ ᾿προά. ἴ. ΤΥ, Ρ. 462.» Β.. --- ἃ πνεῦυά τε (οά. 
δΙέογο Ἰοοο. --- 3. « ΟἸΠ68 εἰ χαΐί με. Οιοά ΠΟὴ ῬΟΒΘΌΠῚ 
ΘᾶροΓΟ. ϑουρϑὶ σε, ΠΟΘΙῚΡ6 ἴθ, Οδτγίογϊυτη.» ΜΒ. --- 4 στή- 
σομαι συζυγίης ΟΟα, Δ] ἴθ᾽ Ιο60, 564 ἴῃ Ἰηδγρίπο φαοα Ἰοαἴαν. 

ΟΧΙΙΧ. Αρ. Μυγαΐῖ. Ρ. 42 

ΟἿ. Τέογατη ἷπ οᾶΡ. ΧΥ͂, οὰπη Ἰοιημηδία : εἰς Εὐσέθιον. 
ἌΡ. Μυτγταῖ. Ρ. 42. -- 1 Εὐσέδιος ΜΌΓ., τη8]6: εὐσεδέων 
Οοά. αἰΐοτο ἰοοο; χεῖται Οοα. Πῖο, 568 δἰΐοιο Ἰοοο οοῦτὸ- 

τ΄ αἴσῃ. ΥἹχ Ορυϑβιηοηϊξι Εὐσέδιον 6586 ὑποχοριστιχόν. 510 ᾿Ἔυ- 
μέλιον ἀ6 Ἐμμελίᾳ 6Ρ. 161 οἵ 5664. --- 1 ξόλων ἦγαθ. Οοά. 

᾿ῖο. Ἑἀοθαΐον χριστοφόρων 5ἴΠ6 γὰγ.: ουηΐ, 60. 1460, 2. 
Βεα Βοίδ55.: « ῬΥΙῸ γυ]σαΐο χριστοφόρων 501 ρ5ὶ, ροβέ Μὰ- 
Ταίουϊαμ, χριστοφόρα, «ιοᾶ οἵ αἰΐοθγο ἰοθο ἰδγί δροσγὰ- 
Ραμ ῬΆΓ. ν 

ΟΠῚ. Τέογυτη ἷπ οᾶρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυτγαΐ. Ρ. 43. « Η6]|1ὰ- 
αἰυθ οἱ Ἐπ|] 5. ἰγαΐγοβ ΘΟ ΠἸΘΙἸΟΓΔ πα ἴῃ ΟΥΘσΟΥΪ 
Ομ. ΧΕΗΥ͂ΤΙ, 129 5644. Ορρ. ἔ. Π, ν. 108, Α. » Χαο. 

ΟΠ]. Τουτὶ ἴῃ ΟΡ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 44. ΤΙηῃη Οοάᾶ. 
δα ΠΟΥ Θἢ5 ργεοθαθηί!. --- 1. « Νεαρὸν, πολιόν τε νόημα Π]ὰ- 
βίγοίαν, 5ὶ ἔδητὶ 5ὶξ, ὁχ τηϑὶβ ἀπϑοᾶ. {0 0, Ῥ. 102. αΥ̓ΘΚΟΥΙτΙ5 
ΟΥ. ΧΧ, Ρ. 332 : τίς οὕτω πολιὸς τὴν σύνεσιν καὶ πρὸ τῆς 
πολιᾶς ; ῬΆΝΟ 1οραΐῖ. 21 : ἔτι νέος ὧν ὁ |46]6] πρεσθύτης 
ἐλέγετο δι᾿ αἰδῶ τὴν περὶ τὴν ἀγχίνοιαν. Αἀάς Οὐυτί. δὰ 
ΡῬιη. Ἐρίβί. Ὑ, 9; Βαυίῃ. δα ΟἸδυα. ΟἸΥθν. 68, 154 : ΟὐΠ5. 
ΜΩ]]. 10, 18, 19: Ηεἰά. δα. ΡΙαΐ. Τίμηο]. 8. Οοηΐ. δὲ βιιυργὰ 
ΥἹΙ, 6Ρ. 603, 004. γγάθη 46 ϑηδάνγαμο : Μαΐιγο ἴῃ, 
ανἴη55 [ΓΟ ἢιῖ5 ἰθη ἰογ} ψθαγ5. » Β. --- 3. Οοηΐ. 6ρ. 155, 
9. --- 8 ἀνέτλης Οοάδχ Πἴο οἵ ἸΙΡΟΙ ΑΤθτο5.; ἀνέτλην (51 

ῬεΡΡοβίίο σὴ) Οὐ. αἰΐθγο Ἰοοο; ἀνέτλη ὁογτοχὶξ Μαυγαΐί., 
αυοά τοοϊρι πα ππη Ραΐαγν!. 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ὙΠ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ἢ ᾿λλεναρὸ θνενρβαναὶ ΘΡ᾿ 5γδιηπηδίῖ8, αὖ νὰ 5ἰπί ψααϑὶ ἀπαπι 

θὺϑ 

ΟἸΜΠΙ. Τέογατη 'π οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μαγδί. Ρ. 45. --- 1. « 5,- 
ΤΉ] ΠΠοΥ ΟΥΘσουα5 ἔ. ΤΠ|, ᾿. 71, 46 ραγοηξθιβ : 

Βαιὸν μὲν πνείοντες ἐπὶ χθονὶ, σαρχὸς ἀνάγχῃ, 
πλείονα δὲ ζωῆς μοῖραν ἔχοντες ἄνω » ΔΒ. 

--- 4 μεγαχλέος σᾶ. δἸΐίογΟ ΙοΠ0,, δ 5ἰπ6 δοο. 

ΟἿΥ. Τίογιπι ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 45. --- ΗΝ 
Οοάοχ δίς, τϑοΐθ δ]έθγο Ἰοὐο. -- 2 πέμψεν οοᾶ. Ατηθν. -- 
ἅ βιότων Οοά. Πΐς, τοοία ΔΘ γῸ Ἰοοο. 

᾿ 

ΟἿ. Τίογυμη ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. Αρ. Μυγδΐ. Ρ. 46. 

ΟἸΥΙ. Τέογυτη ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. Αρ. Μυγδΐ. Ρ. 123, --- 1 ἔλυε 
ΟΠΉΠΘβ, αὐ νἱάθίαν, Ῥυδοίου οοά. Μοαϊο., οχ 40 τηδ]6 ἡ 
οἀοθαΐαν ἔλυσε. « ἀτορογίαβ ΝΥΒΒΘΠῸ5. ἔ. 1Τ|, 0. 183, ἀ 
ΝΑΒΟΥΔΕΪ Πα} 8 οὈϊία : ἐπὶ θήραν ὁρμήσας, δὲ ἧς παρεῖχε 
τοῖς γηροχομουμένοις τὰ ἐπιτήδεια » νεχρὸς τῷ οἴχῳ αὑτοῦ 
ἐπανάγεται. ῬΙατα Υἱάδ ἰη ποία Μυγδίουϊ!. Βουοοδυὶ βουί- 
Ῥίαγαμη ἔλυε. Β. --- 2 βρύχιος ΜανΓ. οἔ Οοά. Βῖς, 56 εἴ οχ 
βουχίοις οἰδοίαπιν υἱἀθαΐαν, Δ] ογῸ Ἰθ6Ὸ βρυχίαις. « Ποτα- 
μοῦ, ουϊ πομθη ογαΐ 18. ΝΥΒΒΘΠῸ5 1014. ν. 189, ἀ6 
ΝΑπογδίο : διῆγε χαθ᾽ ἑαυτὸν ἐ ἐσχατιάν τινα λαδὼν πρὸς τῷ 
Ἴριδι" ποταμὸς δὲ ὁ Ἴρις ἐστὶ μέσον διαῤῥέων τὸν Πόντον... 
Θτιοπὶ {να πλ 5᾽βη ποδί Ἰθο8 ϑυϊᾷς : Ἴρις, ἀρσενιχὸν, 
ὄνομα ποταμοῦ. » Β. --- 8 5. Μαν. οἵ Οοά. δἸΐογο Ἰοοο, ῃϊς 
οὐχ ἂν ἔλυσεν. --- ἅ εἴπέ' (516) Οοἰ. Πἴο. « Ἐξ ἁλίης, βἷο 
οἵ 6ὁρ. 158. ΟΥορον. Ορρ. . Π, Ρ. 81 : Ἰχθυθόλος μὲν 
ἄναχτι, ὁ δ᾽ ὥπασεν ᾧ θεράποντι Τὴν ἁλίην. » Β. --- ὅ. Οοά. 
ΐΓοΟσαΘ Ἰο00 οἴ Ἰοπηπιαΐον: εἰς τὸν αὐτόν, Δ]ίοΙο Ιο0Ὸ 
ὅπερ ἐΐσχω. --- Ο. « ῬΥῸ ἐλθέμεναι ὀχϑίαί Βοϊνίηἱ οοηἸθοΐαγα 
ἑλκέμεναι Τορορία ἃ Μυγδίονο, 564 χα ἰδιηθη υἱχ ρ]δοοί. 
Αἢπ βιρργθϑϑὶΐς διοίου ρυθροϑι οπθιὴ εἰς, 40 5:06 δοεὶ- 
αἴ νου 5. τηοί ἂβ ΟῚ ἸΟΟΙ Πποιηΐη ἢ ἐλθέμεναι εἰς Ναυχρά- 
τιον. Βσηϊοαΐ χάριν, σγαΐαπη Ὀαρίϊϑιηϊ. » ΒΒ. ῬΓΟΡΔΌΙ5.. 
οἰποηἀαίίθ 9284 00}511 Ναυχρατίῳ, ἀυδηη ἴῃ Ἰαΐ θ᾽ ροβι. 
Τάοπι ουβουυδέ ἱπΠ ] ἰ γ απ ΡΘηάθγα ἃ} ἐΐσχω, 4αδιηΥ 5 56- 
ουηάδγίεθ Θηιμ αἰ ̓οηἶ5. γθῦθοῸ, αὖ πο Τᾶγο Ἰοφασηΐξαν γο] 
ορίϊηη. 

ΟΠΥΤΙ. Τίογἢ ἴῃ οἂρ. ΥΥ. ΑΡ. Μυταΐ. Ρ. 126. -- 
8. θνητά τε (σά. Βῖο, Α]ἔθΓῸ 000 θνητὰ (Πἰ ογ α βιιροῦρο- 
βίο ς) τὰ π. « Ηδηο ναγθίδίθηι ργθῖμα!! ργῸ δαϊίο θνητά 
τε π. δὰπὶ διὰΐ τὰ ἴῃ Μαυγαίονίαηδ. ΜΆ] τ οἰΐδμη, θνητὲ, 
τί παίγνια, --- 4. Πῶλος. δάση τηθίαρῃογᾶ ἰη Ορρ. ἔ, ΤΙ, 
Ρ. 3,6: Ὡς πῶλος ἄπτων εἰς δρόμου: θυμοῦ πλέως. Τιορ; 

ἄττων. Οὐ 46 ρογτηπίαίοηθ οσὶ δα ΡΕ]Π]οβίν. Ηδν, Ρ, 600. 
Ααἀάο ΥΥ̓ 412. δᾶ ἈΠποίογοβ ἔ. 1, Ρ. 146. » δ. 

ΟΠΥ͂ΠΙ. Τίογαμη ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂, αἰτία 6 ΘΟ ΘΓ 5. ΘΠ 
ΡΓορα. 6Ρ. ΑΡ. Μαγαΐ. Ρ. 120. --- 2 ἐξαλίης Οοά., εὖ ἀν- 

᾿θαλίης 6Ρ. 186; 4, 00] νἱάθ ποί. 

ΟἿΙΧ. ΠΘπηπηᾶ : εἰς Μαξέντιόν τινα εὐγενῆ καὶ φοδερὸν 
ἄνδρα. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 135. --- 2 χεδάσας Οο., ὁοΥν. 780.; 
χέδασσεν οοἀ. Μραϊο. -- 4 ἔρεισας οἵ ἄχρι Οοά. ---ϑ. « 16- 

ΤΌ ὈΓΘΥΪΒ 5018 08 ἴῃ ἀγβὶ ; 504 ΠΟΟ Ιοοο υἱχ ἀπθιίο ατο- 
δουίυμη ἀρ 586 : τῆξα Χριστῷ δέμας.» 966. --- 6 ἄνέπτη 
ΟὨΊΠΘ5 ) ΟΟΥΡ. Μυγαΐ. « 5 ΠΠΠΠον ΟΡ. ἔ. Τ|, Ρ. 130 : 

Καὶ χτεάνων βαρὺν ὄγκον ἀπέπτυσα, ὥς χεν ἀερθῶ 
χοῦφος ἀποσχεδάσας πρὸς θεὸν ἄχθος ἅπαν. » Β. 

ΟἸΧ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 196. ---ὐδί 8. γουύβιαστηῃ μεϊμηὰ ἰδη- 
{ατη γοοᾶθι]δ οὔνομα εἴ ἄμόδροτον Ἰιαμεΐ ΟὈάθχ, το] πιὰ 
ὃχ Μυ. δοοοϑϑογυηΐ. --- 8. « Σεῖο, φέριστε" δδάθπη οἷαιι- 
8118 ὙΘΥβιι8 ἴῃ ποΐ. δα 6Ρ. 18ὅ.» Β. --- ἅ πελάσει Μυγ. 



ὺθ 

ΟἾΧΙ. Τίογυχη πη ἂρ. ΧΥ͂ οὐπὶ Ἰομηδίο : εἰς τὴν μη- 
τέρα Βασιλείου ᾿Εμμελίαν τὴν μεγάλην. ΑΨ. Μαυγαΐ. Ῥ. 126. 
« δ ΕΠ] ϊὰ ν. αἴὸρ. Οὐ. ΧΧ, ῥ. 322, Ὁ. » Χ2ας. -- 
2 τοχέων Οοά. Πῖο, Βθα τοοίθ δἰίθγο ἰοοο. --α 3. ΑοουβδΕ 
πρὸς τὸ νοούμενον. --- 4. « Πολύπαις. Ῥθοθπὴ ΠἰΡΘΓΌΓΤΗ 
τραΐον, ἱπίου 4008 Θιηϊποθδηΐ 585. ΒδΒ,Π18, ΟὙΘΡΟΥ ΙΒ 
ΝΎΒβ6πῖι8, Ροίνιβ ϑϑθαβίθηιϊβ οἵ 5, Μδουιῖπᾶ. Υ. Μυγδί. 
Ρ. 128.» “Ψψἀαο. --- ὅ τῇδ᾽ Μυν. --- ὁ εὔαγεος Οοά. Πῖο, τοοίο 
ἃἰΙίοτο ἰοοο οαμῃ οο, Μράϊο,; οὐρανίων ὁοα. ῬΑΥΪ8. 

ΟἼΧΤΙ. Τίοσαμα ἴῃ οὰρ. ΧΥ͂, δάἀξιερυθηβ ργοοδθηί. 
Ἰυϊάοθιη δἀβουρίαμι : εἰς τὸν πατέρα τοῦ μεγάλον Βασιλείου 
(ἰΐθιι Βαβι πὶ ποιηΐπθ ) οὐχ. εὗρον. ΑΡ. Μυτγδξ. Ρ. 1930. -- 
1 ἔχει οἸηη685 αἱ νἱἀδίαγ, ΘΟΥΡ. ΦΔΟΟΒ. --τ ὅ πανάριστε Οοά. 
οο Ἰοοο. --- ὃ ἐς πόθον Οοἄ. υἰγοθίαι : οἷς ΜΌΓ, 

ΦΊΜΧΙΠ. Ἰίογατα ἴῃ οἂρ. ΧΥ͂. Αρ. Μυγαΐ. ν. 130. -- 
1 ἔχει σοᾶ. ποὺ Ιοοο. --- ῶ. Μάχριναν ΤΟ] 118 Θ0Γ θὰ 8 ΟὉ ει 
σοτορίαμη, «υοά Ροϑίθυουοϑ [δ᾽ οοποθάπηΐξ νυ. ὁ. ἴῃ 
Αἴγινα οἷ ἃ].; γ. ὅ20..δᾶ ΥἹΙ, 6ρ. 700. --- 3, « ᾿ξνὶ πάν- 
τῶν γλώσσῃ, Υἱάθ ποί. δά ΙΧ, ὁρ. 62.» Β΄. 

ΟἾΧΙΥ. Τόσα ἴῃ ἂρ. ΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 131. --- 
. « 6 ὕχοῦὸ Οτοροῦὶ Μᾶρηὶ ν. Ἐρίβί. 9ῦ, ν. δή6, Ὁ : 
Θεοσεθίαν τὴν ὄντως ἱερὰν, καὶ ἱερέως σύζυγον καὶ ὁμότι- 
μον, καὶ τῶν μεγάλων μυστηρίων ἀξίαν. » “ας. 

ΟἸΧΥ. Ἰΐοσαπι ἱπ οἂρ. ΧΥ͂, ὈΝὶ Ἰοτημηᾶ : εἰς Γρ. μητρια- 
δελφὸν (τοῦ μεγάλου Γρηγορίου δἀᾷϊξ ἀρορν. Ῥᾶγ.). ΑΡ. Μυ- 
ταΐ. Ρ. 184, -- 1 μήτρω Ὁοᾶ, δἸΐογο Ἰοθο. --- ἅ οὐδὲ χ. 
Οοά. Βῖο, εἰδε (510) χ. αἰΐογο Ἰοοὺ; εἰσὶ χ. οὐ, Ῥδυίβ.: 
ἥδε χόνις 6Χ Θιηδπαξίοηο Μανγδίουι γϑοορὶς Βοΐ88. 

ΟἸἼΧΥΙ. ΑΡ. Μυταΐ. Ρ. 203, αὶ ἀδ συν 8 ἴῃ Μαγίγυ- 
τα) ΒΟΠΟΥΘ ΠῚ ἰηβΕϊ {18 ΘΧρΟυΪ  Ρ. 245. « Μαρτύρια Πἴο οἵ 
6Ρ. 174 βαηΐ δοοϊθϑὶθ τηδγίνυῖθιιθ βδονθθ. Αοία 5, Ατείμδ 
ἴῃ πηοῖὶβ Αμηροᾶ, ἔ. Υ, ν. 48 : συνάξας Τιμόθεος ... πάντας 
τοὺς ὀρθοδόξους ... εἰς τὸ ἁγιώτατον μαρτύριον τοῦ ἁγίου ἀπο- 
στόλον Μάρχου. 10] ποῖ. --- 2. Τηξ6] Πρὸ ἀεθλοφόροις 6 856- 
4π61}5 ἀθληταῖς ἀ6 Μανΐγεθι (υἱὰθ ποί. δὰ δρ. 108); 
Μυγαίοτί5. ἰη 6! ]}οχὶς ἀ6 δίμ!ο 15. ἃἂὸ τα 8. 5010]. : 
ταῦτα οἱ πόνοι χαὶ ἣ ἄνεσις. (Νοίΐδ δἀμηδδιπ) Εἰ ίαμ) 
ἀυρ!ίοοιι ἴῃ Υ. 8. --- ὅ. Ἰϑιητὴδ τοροίϊξαμη ἴῃ πονὰ ρᾶ- 
δἰηᾶ.) -- 6 ὡς πλ. Οοά. Θύλαχοι: βιιηΐ τηδίαρ!ιονοθ 60}- 
φΡογα. ὶάθ Ὑ11, δρ. 188: ποῖ, δὰ ΤΠΘορΡ. δίιηοο. Ἐρἰβέ. 
Ρ. 8318 : ΕἸΙηθηδι. δὰ ΑΥ̓ΠΟΡ. Ρ. 100: δγνογο. δ ΤϑνίᾺ]}, 
Αροΐϊορ. Ρ. 431: ΕἸβοιδν, ἱπάϊοο Ἐβολῖη. ἰῃ Σχῆνος; Οδ- 
58}. δὰ ΤΠ ΘΟΡΙν. Οὰγ, Υ, γν. 67.» 8. 

ΟἸΧΥ ΤΙ. Τῃ Οοάϊοο δου δὴ8. βυροιϊονῖ. ΑΡ. Μαγαΐ. 
Ρ. 204. --- 1 ἡμῖν Οοάδχ: ἄμμιν Μεγ. ὁχ οοὐά. Ῥαγΐβ. οἱ 
ΑΙΏΌΓΟΒ., ὅ10. ἴῃ Ὠοδίγο Θχθιηρὶο δ Βοίβ8. -- ἃ. Μαγίγ- 
ΤΠ ΓΟΒΡΟΠΒΏΤΩ οϑί τί μὲν οὖν ἥδιον ; οἱ ὁοομεϊηπαΐιν ἀἰὰ- 
Ἰοριι8. --- ὃ ἀμείνονες τηᾶγ}ζ 980. --- 5 Τιοσοθαΐαν ὑπάρ- 
χεῖν τοὺς θεραπ., 8604 ἁὐζοι!} 8. ἴῃ ἃ} ΠΟ ἢ Βϑι πλι5: οογγοχὶ 
υἱζίαμι πορ]θοΐαιη. --α 6 ἀθλοφόρων δ᾽ Οὐάοχ, 5η6 δ᾽ οράϊοο3 
Μαν,, φυοᾷ γϑοΐθ ργία 586 υἱάθίαν ΒΟΙ58. 

ΟἸΧΥΤΠ. Αρ. Μαυναΐ. Ρ 200. -- 1. « ᾿Αϑληταί. 56}}0].: 
μάρτυρες. Υἱά6. ποῖ. δὰ 6». 118.» Δ -- 2 ὦ ᾿᾽γαθὲ σοά. 
ΘΓ ΠἸΙἸΡΟΡ ΑΥΩΌΓΟΒ., Ὁ] οἹοββὰ ὦ ἄνθρωπε. « Ργερία]ϊ γὰ- 
ΥἹοαΐθηι οΟαΪοἶ8 “ΡΥ ΒῖΪ ἃρ. Μυγαΐ., ΡΓΟΡΊΘΥ. Ῥ] ΓΙ Θὴὶ 
Ψεύδεσθὲέ. » Β. 

ΟἸΧΊΧ. Αρ. Μιιναΐ. Ρ. 206, ργϑοδάθηϊξ δα φουΘη8. --- 
2 φιλογαστριδίαι οοα, ΑἸΏΌΓΟΒ. --- 4 οὐδ᾽ ἐρυγ. ἰάδιη. 

ΟἾΧΧ, ἈΡ. Μυγαΐ. Ρ. 1838, οἴη Ἰοιημηδία : εἰς τοὺς ἀνο- ΓΕ (4 

ΑΝΤΗΟυϑδἐδ ῬΑΙΛΉΝ . Ὁ τὸ 
ρύττοντας τάφους προφάσει μαρτύρων. « ΟΔἸΠ66. νοΥδαϊη. - 
ΘΡ  τατησηὰ ἴῃ ΜΙ ΠΟΙ ΐ8 Ὀἰββουξ. δὲω ἐ6 οὐ {6 εἰο5 δαϊηΐς 
ἱποοηηλι Ρ. 48. Μυ]εβ. ὀχρ! ουϊ! Μυνδΐ. Ρ. 258 5664. --- 
1, 3. 5080}. οοὰ. ΑΠΙΘΓΟΒ. ἃρ. ΜῈΓ. Ρ. 211 : ὦ τρισχα- 
τάρατόι χαὶ τρισθάνατοι, πρῶτον μὲν ἐμίξατε σώματα ἀνά - 
γνων ἀνδρῶν τοῖς τῶν ἁγίων Μαρτύρων σώμασι" τύμδοι δὲ 
βεδήλων θυοπόλον πολλάκις μέσον ἔχουσι χείμενον. Ῥαΐο 
ἔεγο βϑηΐθης πὶ ΒΘΟΠαἑ ὙΘΥΓΒΙΟΌΪΝ ΠᾶπΟ 6886 τ 
50 Ποῦ ΜΑΡίγγα πη ΟΠ ΠΘΓΟ βδοου οίίβ ρασδηὶ ΘΓ: 
αὐυοᾶ αἱ ἱπησογομι, θυηπόλον ῬῈΓ Παηιίπθηι τοδαϊαϊ. εἰς 
ἀδλοφόροις, Μαγίγηῖθειβ (ν. ποῖ. δὰ θρ. 118), 6ϑὲ γδυίϑίδβ 
τοῖς ὁσίοις, ῬΓῸ 50 ΠΟ] 10 μαθοηᾶδ. » Β. ᾿Αμφὶς ἔχουσι (56 
Οοἄ.), ν. δὰ ορ. 137, 3. --- ἅ 5ἷ. ἂρ. Μυγ.; αὐτοῖς εἴματ᾽ 
ἔχοντες Οοάθχ, « Ῥγὸ αὺὸ ΜΔΌΙ]Οη, οοη θεοῖς αὐτοὶ σώματ᾽ 
ἔχοντες. » Β. ἴῃ ἤπο Οοὰ, ἀπέδοσθαι. --- ὅ καὶ δὶς οοΥ ρ 
Μυγδίογ. « ΡΊῸ ὁ δὲ τρίτον ΒΟΥ ρμδὶ ὃ δὲ τρ. ΕἸ ὀρροβίεϊο 
ΡΓ ρθη θι8. πρῶτον, δεύτερον. Ἰ)οίπἂθ ὁχ Οοάΐοο Ἰορὸ 
Ὀαΐο ἱεροσύλοις, ῬΓῸ 40 τοοορὶ Μυγαίουϊ 
ἱεροσυλεῖς. [Ποῖ ὅ80. ἴῃ ΠοΒίΓΟ ΘΧΘΙΏΡΙΟ.} -- ὃ εἴξατε 
οοάϊοοβ, 1π|6]]ΠἸροθαΐ Μαγαίονίβ Ρ. 267 : βοαοηια, σοεῖδ; 
φια]ον δπΐηι 65, ογμην φιαηι ἐπα ἐπεργονίίαϑ. Βοἃ φυϊὰ 
δὰ Ἰιᾶπο βϑηϊοηίίδι ἴδοὶξ πηγαί Νουΐ φαϊᾷ ἰοίδοϊβιηύ5 
διυιδάοδξ 50 γΠ θηάαμπι, πἰδὶ υθίθξ Ραΐγ!β. ο8 δαποίαπι. Θιιδ - 
γτοηάσμη Υἱδίιτα ἴῃ γογρο. 98 0008. οαϊαϊξ ἵξατε, ΤὈτιπὰ 
ταγίοσγο, 4υἃ υἱχ αἱἱ γοϊυἶββο σοὸγ ατγορσνίαπι, Ῥχεία! 
ϑα!νὶηϊ οομὐδοξαγατη ἥξατε. ΤᾺ}18. δουβίιβ (υἷξ Ογβδη οἱ 
τ θ]ἰουθι15. βου ριον 5. ποη ἰρηοίιβ. ΥἱᾶθΘ τηδᾶτῃ ποίη 
δὰ βοιι. Ργοπιδίι, 135, Μαί(ι. δὰ πὰρ, Τριρ. Αὐ], 410. 
Μαϊίμι οἴϊαιι ἄξατε,» 8, 

ΟἾΧΧΙ. ΑΡρ. Μαυταῖ. ρ. 139, ἡπποίίην φαμὶ ἐγίθιιβ. 56-᾿ 
φυθμ!ι8. -- 1 τ᾽ δ᾽ ἀκ. Οοἀ. « θὲ ΡΥ Γαδὶ αι [} 
ἴῃ παῖδες Χριστιανῶν ρτοὸ Χριστιανοί, αἰχὶ δᾷ “πηράϊη 68- 
χοῦτῃ. Οοηΐ. ΥὙΤΙ, ὁρ. 257: Χ, 6ρ. 80, 4, Μυγδίονιι5 ἰη- 
βι{υἱξ ἀϊα]ϊοσαν, φιθιὴ ΠΟῚ ἴπό888 Ραΐο. Αᾷ οὐδὲν ὁ τύμδος 
βιιθαυαΐδιι φατὲ δῆθεν. » ΜΒ. Ουΐ βοιιοηξθιη Ὑρυϑιτα 
γουίοραΐ : Ομοηιοῦο ἐρίί" ὑοδίγο5 ἐπ]υηιαϊ5 ἐϊ- 
{υιδίγο5 οἱγὸϑ ἢ Οομ , ΘΡ. 186. --- ἃ ἔστιν οἵ μήδε σοά. --- 
ὃ. « Ἑαϊξ. 94 0005. παροΐ παιδὸς ὕόριν. 56 Μυγαΐ. οἵ ἃρο- 
στρ τη πατρός. ΥἸἀοία παιδὸς 6586 Ἰαρδ5ι18 οἰ αμιΐ ; δορί 
ἰἀτηθη Ῥαυββθη, ΟἸμηΐηο πατρὸς 65[ βοηΐοπίϊ ἀρίϊ5.» δ, 

ΟἸΧΧΙΙ. ΑΡ. Μυναΐ. Ρ. 139, Ἰυποξίπι ὁππὶ ρυιθοράθηΐο 
οἱ βοααοηΐθ. --- Τ. « Μυγαΐ. συμδολέται, οἱ νον οοηῖρο- 
ἰογ65. Ἀπ συμθολίται (Τάθιη ἐρυγόδιοι, βοὰ οο. Με- 
ἀἰο. ἐρευγ.», τ Ραϊαΐί.) Ἀρδϑρίοὶ ρα ΐο οοηγίνία ᾿Ἰδυξίονα, 
ἰη ΘΟΟΙ ΘΒ 115. πιαυγγιὴ ἰηβεπἰὰ. --- 2, Ὑαυϊραίαιη τύμόοις 
ποη θΘπ ἰπί6}}Π 5 θην, ΒΡ ρδὶ χύμδοις, μοσιίδ. Θαξο οἰι- 
πλ]αηΐαν δριποία οἵ βοαιθηβ ἴσχετε λαιμοὺς ἃ δοηΐοηία 
γα]άθ διυη} δ᾽ θηᾶ, 4υδηη τύμόος μαι. Ὑἱά6 ορίσν. 56- 
4ᾳ6η5..» 8. Νὴ 6886. δαιμηἰοπᾶδμ) οοηἠθοίαγαμι μαΐο, 

ΟΧ ἶρ80 4υοὰ δαιπουθίαν Θρὶρσυδιημδίθ. οἄτιβα ἀπρ] οὶ : 
Ρᾶΐογο υἱάθίαν τύμδους ἀλλοτρίους ᾿πίο!] ρὶ 4] δαπέ ἀλλο- 
τρίοισι λίθοις (6. 864. γ. 4), Ἰαρ᾿αϊθιι5 ἱπερῖο Γαγίο ΒΒ 5, 
βέγαοί! ; ἀθηἀθ 4015 ἃ ΠΡ νυ ἀθοίο δρίβοορο ποὴ ἃγτὶ- 
βἰ558 δ Πα ὰἀϊηθ φαδηάδην απ [ἀμ σονα 8. γναθμοῖσιν 
ἀλλοτρίοισιν (Θά. Υ̓́, 347), 4108 ποη 62) απ ΐηϊο βῖνα αἰϊοηὶς 
ανυϊηνῖδ τιον θθδηΐ ῬΓΟΟΪ ΘΧ ΔΙ [θη 5 Πα ΓΟΟΠ 689 --- 3 λαιμοῖς 
Οοά., τοοίθ ἂρ. Μυγ. - 4. « Οὐάθχ ἱρὰ φέρειν. σογοχὶ! 
ΒΕ οὐδίαϑ ἦρα φέρειν ορίϊπιθ, οἵ 510. γο]ἶδ86 νἱ θέαν Μὰ- 
γα ΓΟΥ 18. ὙΘυθη5. ογαϊ  οαγὶ. Ἑδπάθῃι ἴδοὶ οογγθοξοπϑιῃ 
οὐ ιβάθιη χηθηαὶ ἴῃ θρ. 79. Οθηΐ, ορ. 175, 3.» 8. 

ΟἸΧΧΙΠ. ΑΡ. Μυγδΐ. Ρ. 139, ᾿αποίίγη οατ ρυοθάθῃ - 
ΠΡυ5. « ΜΑΡέντο5 ἸοαπηΐΏΓ. --- 1. Θνήσχειν βιότητι, 605 
ΠΘΠΡΘ «ὰϊ Βοπογδηΐ ΤδΡγΓο8. Ῥαμσ]5 Ἐρίβί, δὰ θολαι, 

: ἐμοὶ χόσμος ἐσταύρωται, χἀγὼ τῷ χόσμῳ. » Β. 



ι Οοά.; ἥμιν οοϑά. Μοάϊο, εἴ Ραγῖβ; ἄμμιν 6 δοάΐοδ, 
5. Μυγ, οἱ 80. --- ἀ τύχη σοᾶ., ΠΙυὰ ἂΡ. Μυγ. 

ΟἸΧΧΙΥ. Αρ. Μυγδέ. ρ. 39 ̓υποίίπη Ομ ΡΓοραοπίϊ- 
118. ---' λαοὺς ΜΌΓ.: " ἁμοὺς Οοάθοχ. « ΑΡορτγαρυτη ἀμούς. 

δὲ δοπ) οὶ δήμους. Εδβοξ Δ᾽Ιδηιπι δάμους. 56ἃ λαοὺς, 
οὐ 6 οοαΐοθ θχμῖθοῖ Μυγαΐ., 68ὲ ργοργίαμη ἀ6 οαΐα ἢἀ6- 

ἤπην ϑὲ ἑαϊοογίεηι μἰοῖνο. Θτθρουίαβ Ορρ. ἔ. 1], Ρ. 1 : λαοῦ 
πρόεδροι. Τάδπι ἃ ΤΟἸΠΟ οἀϊίιβ Ρ. 12, 88 : χαὶ λαὸς ὀρθόδο- 
ἔος, ἀλλ᾽ οὔπω πλατύς. Εἰ Ρ- 84,83 : λαὸς, νόμοι, τρόπεζα, 
βήματα, θρόνοι. Ἐξ. 90 : Σιὼν ὁδοὶ πενθοῦσι, τὸν νόμου )ά- 
τρὴν Λαὸν ποθοῦσα: ἡμέραις ἑορτίαις. Πενθῶ δ᾽ ἔγωγε λαὸν 

΄ 

: Ἐ ΟἸΧΧΥ. 1μϑιηπιᾶ : πρὸς τοὺς αὐτοὺς, 
ρίοις τρυφᾶν. ΑΡ. Μυτγαΐ. 205. --- 2 
-- δῶ φιλόκ. Μυτ. 

᾿ θεολόγου. Αρ. Μαυτγαΐ. Ρ. 14 

ΕΝ ἡ νὰ οὶ ιι2.ὄ «δεοη κακὰ, ἐπὶ 
τῶν ἑπτὰ θεαμάτων, φυοὰ εϑὲ αἰϊδηθπ. » Β. --- 1. Ο]ο588- 
ἴον Οοἀϊεὶβ : θαυμαστὸν περὶ τῶν ζ’ θεαμάτων. Πρῶτον τεῖ- 

ὅτι οὐ δεῖ ἐν μαρτυ- 

θυσίας οοα. ΑἸθτΟ5. 

τυμό. τοῦ αὐτοῦ Γρηγορίον τοῦ 
1. 

σοῦς σφυρήλατος᾽ γ' Αἰγύπτου πυραμίδες" δ΄ οἱ ἐν Κολόσσαις 
" χῆποι" ε' ὁ ἐν Ἐφέσῳ ναὸς τῆς 
χολοσσός" ζ᾿ ὁ Μαυσωλοῦ τάφος. 
τύμδος Ουά. « Ἠοτίοβ. 5ἰσηϊεαγὶ ποὸπ ἀυθίΐο ῬΘΏΒ1165, 

 χάπων αἰώρημα Απέϊραίΐτί ΙΧ, 6ρ. 58, σοἰοςξοησος Ὠοτίοβ 
Οἰβῦογο. Υἱχ ραΐο ἄγαλμα δὲ8 ροδιιΐδβ6. πορ]σοπέϊιβ ατὸ- 
βοτγίαπι Ὑθις (οἸοἰοτγὶβ ροθίδῃῃ. "--- 3 ἔσχον (οά. -- 

᾿ ἡ ἄπο τῆ)ε Μυχ,, νἱξῖοβθ, αξ βιργὰ δχροβαὶ δὰ ορίξστ. 108, 
ἃ Θέων, ΘΌΓΓΘΠΒ ἴῃ αἰΐυμπι, ὑψιθέων, πὲ οεὲ 6Ρ. 83. ..- 

5. Μαϊΐπη ἔγρον ἀπλήστου. Ἔργον Βος 56η8ι ΠΙαβίγανὶ δᾶ 
 Νίοοξ. Ευρ. Ρ. 59.» Β.. 

ΟΕΧΧΥΊΠ. Αρ. Μυταΐ. Ρ. 143. --- 1. Υἱᾶδ δὰ θρ. 143, . 
4. --- ἅ ὦδε (516) οἴ δὲ τινάχθην σοὰ.; δ᾽ ἐτιν. πυπο 986., υἱὲ 
Μωυω-. « Γείτονος, σοηἴ. Θρ. 181, 187, 202, 210; Ορρ. ἔ. Π, 
Ρ. 203, Ὁ.» Βοῖδ5. 

ΟἾΧΧΙΧ. Τϑιμηᾶ : τοῦ αὐτοῦ χ. τ. Πάντα ταῦτα εἰσὶ τοῦ 
θεολόγου. ΑΡ. Μυγ. Ρ. 143. --- 1 τόσον εοἀ. Μράϊο. --- 
3. αὐτίχ᾽ ἣν (510) Οσοάεχ. 

ΟΟΠΧΧΧ Αρ. Μυταΐ. Ρ. 144. -- 3. « ΑΡΟρΓΑρ πὶ χεῖνός 
(Ἕἰε). Ἐξ ΔΕ ΠῚ ΗΠ γαυὶϊ ἴῃ ἤοο γόσάρθα]ο εἰ θαπί. Οοηΐ, Ηϑυη. 
δὰ Ρίπά. ΟἹ. 1Π| 81.» Β. 

ΟΕΧΧΧΙ. ΑΡ. Μυγαδΐ. ῥ. 144. --- ᾿ ὁσσάτεον (οά., τοοΐο 
οοᾶ. Μεαϊΐο. « Ὁσσάτιος 46 Ἰοηρίογα 5ραίϊο βθθρα ἂριιᾶ 56- 
ΤΟΓΟΒ; ἀ6 Τηϑῆογα ΠΌΠΊΘΙῸ Αϑσαίξηΐαβ ΥἹ, δρ. 80, 4, υδὶ 
Υ. μοΐ. » 766. ---  οὐλομένου Μυγ. Ϊ 

ΟΕΧΧΧΙΠΙ. ΑρΡ. Μαυγαΐ. Ρ. 145. -- 1 τύμθον Οοά., τοοΐα 
οοᾶ. Μεάϊο. « Θγορς. Ορρ. ἔ. Π, Ρ. 202 : τὸν τυμδοφόντην, ἢ 
τὸν τάφων ἀλάστορα. --- 2 ἣν ἐδ᾽ ὅσην Οοά.: εἰ δὲ τόσην Μυΐ. ἢ 

ο--- 38 ἐῤῥήξατε σοά., αἰΐογατα οοα. Μοάϊο., τϑοΐθ. Ροϑέα 86- Ὁ 
ΘΟΥΤΙρίΕ. -- 4 λάζεσθε εἰ ἀναραισάμεθα Οοάσχ. « Μαυγαΐογ. ᾿ 
φθιμένοις. ΑΘΟΌΚΔΕΕΒ οἴ1Π| ἀρέσχειν αἰΟΙΓ 6556 Α[θοο- 
ΤᾺΝ ἃ ατγθθουῖο (ογ. ὃ 23, χαὶ ΔΙ]Θσαΐο ϑορῃος 15 Υοῦβα Α]. 

. ὅ85 : Οὐ γάρ μ᾽ ἀρέσχει γλῶσσά σου τεθηγμένη, αἷΐ 6556 | 
ἀγτὶ τοῦ οὐ γάρ μοι. 564 ᾿ἰρ5ᾶ 65} 6118 56 θη ἃ μ᾽ 6586 ΡΓῸ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ὙΠ] ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
" 

ον ᾿Εμοὺς ῥέοντα πρὸς λόγους. Τθϊάοτη : Ἄναστα-᾿ 
τῆς ἐμοὶ φίλης. σοηΐ. 6. 141. Ργὸ ψυχῶν (56. 

᾿ ἡ, Ἰαΐογα βοραυϊοτὶ. 56 τηλὶ 
᾿Μαχιβ. [πογὰΐ δὰ τηοηΐξί5 

07 
με, οἴ βογρέιγα μοι δϑξ Ἰᾶρβιι8 οδϊδτηΐ, πὶ γοϊαθηῖέ ἀἴςθια 6586 ἀντὶ τοῦ ἐν συνηθείᾳ μοι. ὈΪο ΟἾγυ8. ΟΥγδΐ. 1, ῥ. 49 : ὅστις δὲ χαχὸς ὧν, ἡγεῖταί ποτε θεοὺς ἀρέσχειν, χατ᾽ αὐτὸ 
τοῦτο πρῶτον οὐχ ὅσιός ἐστιν, ἰηγοηὶ ἴῃ οοαΐοα θεοῖς δεει- βδξνγο δα ϊΐο ροξίροποηάυμῃ. » δ. 

ΟἼΧΧΧΉΙ. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 145, --- 1 ὥς τι (ποπ ὥστε) 
Οοάοχ;: ὦ τι οοἀ. Μράϊο. ΠΙὰΑ τϑβεϊξαϊξ Βοΐ58. --- 2. « Πε- ριχτίοσιν, Θοηῇ. 6ρ. 205, 206, 212, 239. » Β. ᾿ 

ΟἸΧΧΧΙΨ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ- 146. Βορα]ὶογαμ Ἰοφυϊξαν. -- 
1 μαυσώλου Μυν. --- 2 τυμθολέτης Μαγ. 

ΟἸΧΧΧΥ. Αρ. Μυταΐ. Ρ. 1486. --- 1 τεῖχος Οοά. οὗ Μυν, ΘΟΥΡ. 8605. --- 2. « Λαγόνες βαηξ Ἰαΐογα ΤΡ, πῇ ΘΡ. 188, 
ἵπὶ 58η6 ἐκ λαῶν, 18, ἸάΙΠ 8. Ι τδάϊοθβ. 110 αἰτιιΐο, οχ βαχὶβ ΟἸΓΟΌΤΗΪΔΟΘΠΕθ115 ΒΘρΡΌ] στ ἴῃ τηοπέϊβ οΔΟΙ ΠΗ, 6. ε τοέγη- οἴυμη ογαΐ. » Ψας. ΑἸϊΐου Βοῖββ. : « δ βη  ΠοαγΘ υἱ ἰθέαν ᾿ ΒΠΟΠΕΊΘΗ ΕΠ) ΠΔΌΘΓΘ ΓΟΓΓΊΔΤΩ ῬΥΓΔΙ 4416), Δη σι] 5 Ἰδΐο- 

ΓΌΤΩ ἴῃ Βατητηϊ δία σοπηϊ περι. » --- 
Βεοργᾶνδία χρυσόφιλε σοίμε τίναξονόλον 
ἀλη 6586 νϑυϊοίδίθμι χρυσοφίλαις 

ή χρυσοφίλοις ΜΓ, 
Οοάδκχ. « Ργρίργρη- 

Αἰχὶ δὰ ῬῃΠοβίγαξι Ἐρίβέ. ! 
᾿Ρ. 135. Τάοηθᾶ ἰογτηᾶ φιλόχρυσος ΤΘΡο θαυ Θρ. 189, 195, 
200, 213, 215, 221, 232.» Β. : 

χος τὸ ἐν Βαδυλῶνι Σεμιράμεως" β᾽ ὁ ἐν ᾿ὈΟλυμπίᾳ Ζεὺς χρυ- 

Ἀρτέμιδος" ς΄ ὁ ἐν Ῥόδῳ ᾿ 
-- 2΄ἴη ἢπὸ τάφος Μυτ., ᾿ἢ 

ΟἸΧΧΧΥΙ. Αρ. Μυγαΐ. ῥ. 147. --- 1 χαὶ μνήματος δ᾽ ἀνε- 
᾿γείρατο Οοά. ἀορτγαναίο. --- 3 ἐξαλαπάξει (οά. --- 4 οὐ μὴ 
Οοά.: εἰ Μυγ. 

ΟἸΧΧΧΥΤΙ. Αρ. Μυτδΐ. Ρ. 147. --- α οὐχερέει Οοἅ. γοείο: 
οὐχενέει Οοἀ. ῬαΓί5; οὐ χενεὴ οοηϊ. δαϊγϊηἶα5. Ποίηᾶο Οο- 
ἄδοχ ἀοργαναία πρὸς γὰρ ὧδε τὸ τύμθου. --- 2 σήματος οοἀ, 
Ῥαγίβι:; ὑπάθ ϑ]νῖπ. εοοη]. ἀρχαίη σήματος -ἐργασίη. -- 
83. Ἑάρθαίαγ εἰπέ" φθόνος" τὸ δέ. Ορίϊπηθ Βοΐ88. : « ΒογΙρβὶ 
φόνος. Ηδρο ποιηΐπηᾷ ραββίπι οοηΐιβα {πογιηξ. ΑΘαΙῈ φόνος, 
υξ οχρ!οθ οἵ νἱπάϊοθξ ἱπηργορυοίδξοπη αι νἱἀθίῃγ 6586 
γογθὶ ἐνήρατο. 510 νεχροφόνος 6ρ. 184: τυμθοφόνοι παλάμαι 
6Ρ. 216, εἴ Ορρ. ἔ. Π, Ρ. 202, Ὁ, τυμδοφόντης. » Β. 

ΟΕΧΧΧΥΤΠ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 148. --- 1 5ἷς οοἄ. Μοάϊςο., 
ἀεδργαναΐθ πόδα σοι μετὰ ταῦτα Ραϊ]αΐ. Α ΘΔ] δοῆο πες 
βυτηρία, ὙΠ], 6Ρ. ὅ25, 1. --- 3 ἀλλεδοχήθη, Οοάθοχ, ΔΙΈΘΤΤΠΩ 
Μυν. 

ΟΙΧΧΧΧΙΧ. ΑΡ. Μυγαΐ, Ρ. 148. -- 2 νῦν τε τάφον οοά. 
Μεααϊο.; νῦν τε τάφου Μυγ. Οὐ 98οοθβίαβ ἰΐα διηιθπᾶδυϊ : 

᾿ νῦν ἀντὶ τάφον δηλήμονος ἀνδρὸς Σῆμα πέλω, ορἔϊπηα πὶ 

᾿(ἍΠΟΥ βοηΐαπίϊα,, φυδτη ἴῃ Ἰδἔϊπῖ5 ροβυΐ. Ὑαυϊσαΐδπι αἰβίϊη- 
οὔἴοποπι βογυαΐ Βοΐβ8., ἢ. δηποΐδηβ : « Τάφον Μυγδίοτιυβ 

τημίαί ἱπ τάφον, ποαυίοαιδῃ. ϑουθο τάφρον, {Ό55αἼι. 
᾿Ἰὰὰ σῆμα ΒΒ δὲ [ᾶὰπ) ῥγεθίθυ τυάθγα δέ ἔοββδμι. --- 
᾿ 8. δυμχὶ σῆμα πέλω μὴή....., 1. 6. σημαίνω μὴ... 5ϊῖς 65ξ ἱπ 
ΔΡΟσΤΆΡΒΟ ἀἰϊβεϊποεΐαμη. » Ομ ἱπίεγργοίαίϊο σοηϊεγατη 
δηλήμονος ἀνδρὸς Τα ΠἰΠη6 ΓΟΒΡαΪΈ. --- 4 ἢ παλάμῃσι φιλοχού- 
σῃσι Μυν. 

ΟΧΟ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 149. --- Ἰ χληνίδες Οοά., φαΐ γοῖβα 
4 ἀεβίηϊξ ἴῃ φθιμένων. ΒΘ Ιψα ΞαρρΙοΐα οχ ΜΓ, ᾿ 

ΟΧΟΙ. Αρ. Μυγαΐῖ. Ρ». 149. --- ἀ οἷον Οοἄ.: οἷον ΜΌΓ, 
« ΠΙυὰ σϑγιμ. Γυτἀθηΐαῦ Θηΐπὶ οἱ τυμδωρύχοι; δυγατα 
φαφγθηΐοϑ ἴῃ ΞΘΡΌΪΟΤΟ, ἀυρα πἴΠ}} οοπέϊποθαΐ ργοῖου οϑϑᾶ 

᾿ θῇ εἴποΓ68. » 70αο. θοεΐδ Ὀγονυϊξαΐο ἀϊοΐατη υἱάθίαγ χρυσὸν 
ἀποξέομαι, ατγιιην αδΥάακο 7. τδάου αἱ δαίογαίν (τιοά ΠΟ 
᾿π65) δαγαμι, οἵ 510 οοηοῖάο. Βοΐ58. : « ἘοΥβδη χρυσός (ὡς 
χρυσό:) Ὑ6] χουσοῦ (ἕνεκα χρυσοῦ). » 
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ΟΧΟῚΙ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 1560, 0] ἀἰΐίογα μι αἰ ΒΕ] οἰ νανὴ ὀχοῖ- 
αἰϊξ, 00 ὁμοιοτέλευτον. ---- 1 πρός γε ΟΟ.: πρός τε Μυν., 
σΟΥΟχὶἐ Ζ800}5. Τη Οοαϊοο ποίδίμν ᾿ΠΒ0]6 8 ργο οἴ ΡΥ ΪΠλδ 
γοοδ]} 15 ἰη λιτάζομαι, ΟΡ 4ιδπηῃ 780. οἰἶδηι ξενίόυ σε λιτάζομαι 
Ῥιοροηδραΐ, βοᾷ δ]ΐογσα οπηθηδδο ῬοίϊοΟν. -- 3. « Μα]ὸ 
ΘΟΥΓΙΡΕΪ ρΘμ ΕἸ Πμᾶτὴ ἴῃ δράσας. 519 Ροοοανὶξ ἴῃ ΤΟΙ Δ η5 
Ρ. 10 : Τί μοι παρεῖται μὴ δέον : τί δ᾽ ἔδρασα; οἴ Ρ. 86: εἰ 
δὲ θέλεις Πολλοῖς λαλεῖν με, Νοῦς μέ 
ΒΟΡΡΘη στη 5! θὰ οὐ  δράσαι. 56 ἃ 5[ ΘΥΓΑΥ οἶγοα γοθδ] 98 
πδίιγα ἀυ)ἴα8, ἰὴ [5 480 βαηξ παΐατα οοηδίδηΐοβ, τορα]ο 
ῬΙ ἶ556 ΟΡΐΠΟΥ, Τηἀθ ΒΟῚ 50. Ρ581586 ρυΐδηιβ δβὲ ὙδυβΌτη 
310 ἃ ΤΟΙ] Ϊο οἀϊξαχμη Ρ. ἄ : Αὐτὸς δὲ μιχρῷ τοὺς ἐμοὺς λόγῳ 
πλήξω Φονεῖς. ΠιοιΠοἸανίι5 πλέξω οοπ]θοῖξ, βοηΐοηία τορὺ- 
ϑηδηΐο, Τιορὸ {γδηβροβί(ίοηθ ἴδοία πλήξω λόγῳ. ΟΡΙΐον 
οηθηθαγα Ἰἰοθδί ΜΟΙ! υτη 5. δἀϊΐυχα Ὀόριὶἑ ΤΥ, 56. 2 : 

1α ρμαγίϊε ὑγμίαϊε αἰογξ υειι ῬγεηαΥ6 δηλ ρα 
Τρ β8ιι8 ἴα 8οη 8 {ἰυδ, 

ψιαι δηϊπηδάνογε Μααν 5. οἵ μυΐαί Ἰοσὶ Ροβ86 : ἴα 
φαγίϊε απϊηιαῖο. 56 ἃ τηϑηάατη γ6ὶ οδα τὴ Ὑ6] ἐν ρου δι 
οοΥτίσαπι (ΔΟΙΠ 8, Ὑοοδ }}}5 ἐγδηβροβί 8 : ἰα δι έαϊα 
»}αγίϊθ6. » Β. 

ΟΧΟΠΙῚ. ΑΡ. Μυγαΐῖ. ν. 150. --- ἅ ταῦτ᾽ εἰ λειΐξηι Οοᾶ.:; 
ταῦτα λελαιομένῳ ΜῺΝ. « φυοᾶ οἸνοπαδηξι!, Πἰθγαγίο ἀοΡοΥ 
νἱἀοίαν, Ποσοηάυπι ΒΘ βρίοοῦ : ταῦτά τε ληΐξῃ, 51 4υἱβ δᾶ - 

! 
! 

μέγας, τί χρὴ δρᾶσαι, 

γϑπουΐξ, Θουρ Βα 6 ΒΟροϊ απ δὲ ἀοίαμοί ἔγᾶπι 510] τάροῦθ 
᾿ Οἴρδ, βυρριεί ὁχ οοᾶ. Μεάϊο. γοϊαουϊ, ᾿θοηΐου ἀαθίτηβ.» 766. ΒοἾ58. 

εἴλει ἴζῃ. 1η46 [δοἱ, εἰ λχηΐζει. » 
: « ἈΡΟΡΥΔΡΙἢ, 

ΟΧΟΙΥ. ΑΡ. Μυναΐῖ. γΡ. 150. -- 1 οἵ 2 5. Βοῖ55. Θὰ Πη 
Μαν. 98 00}08. δ'πθ ἱπίθυγοραηαὶ βῖσηο μοβί εἰλήφεις, ἢ (αἴ- 

τς Πυτηδίν6) χαχὸς ἦσθ᾽ ἂν ἄγαν, οἵ οὐδ᾽ ἐφύγασσες οοΥίσοηΆ. 
-- 2 ον ταῦθ᾽ ὅ οχ οοᾶ. Μραΐο. βιιρρ!οίω, ἃ Ραϊδίϊηο 
δρϑυμξ, αὶ ἣ Ργώθοτο νἱἀθίαν, ποὴ ἤ. --- 4 εἶπε Οοά, 

ΟΧΟΥ. Αρ. Μυτγαΐ. ῥ. 151. 

ΟΧΟΥῚ. ΑΡ. Μαγαδΐ. Ἀ. 151. -- 2 λέξει θαρσ. Οοἀά. νἱζο56: 
ἀγχαλέσει οοἄ. Μαν., (αἱ οἀϊα ϊξ ἀγχαλίσεις. --- 4. Τη 6] ἶσα 
τὰ τῆς δίχης τάλαντα. 

ΟΧΟΥΤΙ. Αρ. Μυνδί. Ρ. 151, 5οἃ Ρῥυΐπιο ἀϊδέϊοιο δά δ- 
Τϑηΐο Ῥυφοοοαθηξ! Θρ᾿ συμ πναΐϊ, ΔΙΙΟΤῸ Βοαυθη. --- 1 δίχης 
οοα. Μυν. --- 3. ΠοΙ ποία 5 γοϑροηάοέ Δ 5{{{18}0. --- 4 εἵνεχα 
τοῦτον ἔχω Οοᾶ., φι 9 ΔΟΟ ΡΒ 5ῖο [δ] οἰ5 δογγοχίὶξ Βοΐδ58. : 
« ὈΙδβίϊηχί ροβί εἵνεχα, οἵ ἔχε βου ρβὶ.» 

ΟΧΟΥΤΠῚ. ΑρΡ. Μαυναΐ. ". 152. -- 1 πρόσθετα δ’ ΜΝ, -- 
2 ὀψέθ᾽ (510) Οοά. 

ΟΧΟΙΧΝ. Αρ. Μυναΐ. Ρ. 1583. 1ὴ Οοάϊοο ργοοάοῃί! δάϊιεο- 
ΓΘη8. 

ΟΟ. ΑρΡ. Μιυναΐ. Ρ. 153, 'π ἄπο ορἰσγαιημηδαία αἰνίβαμη. 
-- 1 ναὶ οηἸ. ορά. ΜΌΝ. --- 2 χεύθω οἴ τυμδολέται Οοά. οἱ 
ρον Μράϊο.; αἰγασηααδ οογγοχὶξ βδΙ υἸηΐ 18. --- 3. « ΒΘΠΒ115 
Βυ)5. αἰβίϊο τ πο δχρθαϊξαβ. Θαβριοδνὶ Ἰἰοοῖ : Νὲ- 
χροχόμων τάδε γ᾽ ἐστὶ σοφ. 56 γΓ60 0 αἱ ΠΟ βυπηοιδί.» » 
7. Ἰτὴο ν] 8 ῬΓΟΡΔΒΝ 15, πὶ (Δ]1ογ, οομηθοίαγα. ΒοἾ58. 

ὉΡίπον. Οομΐ, ἐδηηθὴ 6ρ. 212. » 

ΟΟΙ. Δρ. Μυναΐ. Ρ. 153. --τ 1 ἴῃ ἤπα ἀντιγόοντος Μαν. 
« Βυοίἃ ἢ 6χ ΘΡ᾿βνδτηπιαΐο Ρ]αίοηἶβ Υ11, 208 : τόσσον 
ἄγος τόσσον χέρδεος ἀράμενος, » Χας, 

ἈΝΤΗΟΘΙΠΘΟΙῈ ΡΑΓΑΤΙΝᾺ 

ΟΟῚ. ΑρΡ. Μυταΐ. Ρ. (63. --- 3. ῖο Ἰομιπιὰ ἴῃ Οοάιοο ς 
πρὸς τοὺς αὐτούς, οἵ 51518 11 {18}18. Τά ῃ οἵη. τάφον, ὁχ Μυν. 
βυρρὶοί, 

ὈΟΊΠ. ΑΡ. Μυναΐ. Ρν. 1δΆ4. 51πη6 Ἰοπηπιαΐίο Οσἄοχ, οἱ π΄ 
ἄτο δΡΙσγαπηπιαία αἰν βυη. --- ἃ ἐπειχειρολήθη, οὰ,, οἱ. ἢ 
Ραησία ἱπηροβίία ᾿ἰ ον 5. ληθ. 

ΟΟΙΨ. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 184. -- 1 πνιχα, ρεϊπηθ Ἰἰξογῷ 
ΒΌΡΟΥΡοβιίο ἡ, Οοᾶοχ. « ατόρον, Ορρ. {. Π. ν. 208 : 

Σκχείρων τις οὗτος ἣ Τυφωεὺς ἢ Γίγας 

ἥχει τυραννῶν νερτέρους τύμθον τ᾽ ἐμόν. » Β. 

-- 3 ὡς ΡΙῸ πῶς Οοά. --- 3 ὡς δ᾽ εἴδ᾽ ἑστὼς Οοᾶ, « η86 
ὅλο. Γδοἱξ ὡς δ᾽ εἶδες πῶς. Μυγαΐ. : ὡς ἔσιδες πῶς. ῬΙΒ 65: 
Υἱβ ἴῃ σϑροι ἰοηο Μαυγαίογ δηὶ Εἰ γ]. » Β. Τῃ ἢπο Οοάοχ ἢ 
τάχα χεῖν σε, ΜΓ, ἢ τάχα μέν σε, οοΥΤΟΧξ 780, -- ἡ τί σχ. 
σοά. 

ΟΟΥ. ΑΡ. Μυχδί. Ρ. 155. --- 3 τίννυσθε θεὸς Οοᾶ.: ὃ: 
Μυν. --- 4 ἡμῖν σοᾶ. « Το Μαγαΐ. τῶν δὲ, «υοὰ ρτωΐα 
οὐίο τῶνδε. » Β. 

ΟΟΥ̓Ι. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ.. 165. --- 3 ἤἥχω οἴ πύμα τήγορος 
ἀντία χειρῶν Οοᾶδχ ; πυμάτης ὁπὸς Μυτγαΐ.: ἀντιαχείτω οοἄ. 
Μράϊο., φυοὰ νϑῦυπη. Ὑστερόφωνον Ἠχὼ δχ 8110 ἸΙοζο 
ΟΥ̓ΘΒΟΥΙ πιοπιογαΐ 780. --- 4 χτιόνων 5)] 1 ἀρϑυπέ ἃ Οὁ- 

ΟΟΥ̓́Π. ΑΡ. Μυναΐ. Ρ. 158. --- 2 ἔτι σχήσει οοἂ. Μοάϊο., 
αὐοᾶ [ΟΥΐαβθ6. ὙΟΓΌΠΙ. --- 3 χρυσοῦ οοα. Μροάϊΐο,, χρυσός 
Ραϊαΐ. --- ἀ ἐπέχει οοὰ. Μοάϊΐο.; ἔπ᾽ ἔχεις ΜΓ. 

ΟΟΥΤΙΙ. ΑΡ. Μυτγαί, Ρ. 156. --- 3 τοῦτον τίς Οοα, 

ΟΟΙΧ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 156. --- 2 τῆσδ᾽ οοᾶ. Μοάϊΐο., οἰα γα 
ἴῃ Ῥαϊαξίπο τὴσ δ᾽, ΠΕ γα ἢ ΒΕΡΟΙΡΟΒίίο τ, δὲ ΤυγβῈ5 ἔγδη5- 
ἔχο. --- ὅ, 6 ἴῃ Οσαϊοθ που απ ΘΡΙ σγατηπιᾶ στὰ ΠΟΥῸ Ἰδιη- 
τηδίο. Τάθιη χαμὲ (Μν. καί με) οἵ πέρι καλλέα. ---- 6 πάντα 
δίχοι: σοᾶ.; ὅπανθ᾽ ἀδίχοις Μυγ. 

ΟΟΧ. Αρ. Μυταΐ. Ρ. 156, ρμιφϑοράθηϊξ δα δρύθηβ, .-- 
{ νανηγοῦ Οοᾶ, --- 3 πογΌϊη ἸΘΙημηᾶ ἴῃ Οὐαΐοθ, 

ΟΟΧΙ. Αρ. Μυτδΐ. Ρ. 157. -- 1 Ὦ Βοῖΐβ8.;: ὦ οσαά.; 
ἔπλετο ἀνηλοῖς οοᾶ. Μοάΐο.; ἔπλετ᾽ ἀνηλοῦς ΑΙ ΠΠΐ5. 
ι ὙΪΡΟ ἔπλεο, θνητοῖς ζῶσι χαὶ φθιμένοις χ. Ὅποα Μυϊᾶ- 
τουῖο τη 6} 18 αἰδίϊηχὶ. Ιῃ ἀνηλοῖς 8] αυςγοπᾶστη ηἰϑὶ 
θνητοῖς. » Β. --- 3. 516 χεῖρα φέρειν τινί οἰΐδπι 6. 235. 1ῃ 
ἤπηρ ἀδίχων οοἃ. Μράϊο,, ἄδικον ΜῸΓ., φυοᾶ ργωΐογτο υἱ- 
ἀοίαν Βοΐ55. --- 4 ταῖς ἀλιτραῖς οοᾶ. Μοάϊΐο. « Ποϊπᾶδ ὁχ 
Ῥαϊαΐ. οαἀϊΐατῃ ἐξελόμην. Μαγαΐ. ἐξολόμην, σα οα 5Βαπηδὶ.» Β 

ΟΟΧΠ. ΑΡ. Μαυγδί. Ρ. 157. -- 1 παντὸ θανὲς ΟὝΤΩ 5᾿Κηῖ8 
τοῦ ὑφέν Οοάοχ; πάντ᾽ ἔθανεν" νεχύεσσιν ἐπαίζομεν οοᾶ. 

Μράϊς. « Ουϊὰᾷ πηράηῦ οἵ Ἰυἀϊπη8,, ΒΘΡΌΪΟΤἃ ονρεπίοβ, 
γ8Π0 οἵ ἱπῈ{}}} Ἰᾶθογο ἢ Ομ, 6Ρ. 200.» 88, Ῥρίπαδ οὔ τί 
σ᾽ ἔτ᾽ αἰδ᾽ ὥς Οοὐθχ. 

ΟΟΧΠῚ. Αρ. Μυγαΐ. ῥ. 158. --- 1 ἡὲ σοά. --- 2. « Δάγαις 
᾿ Υἱ ἰγηβι να : σοηβδιηπθηαιηι ἀαί 6. ΑἸΙΟΙ Πατηρηᾶ ἀἰοἰ 

« ΕοΥΙβδη σοφίσματα ἴῃ ΤΠ 0 οὐθάΐ. Βοηθ γΟΥ 556 ΥΣ' δάπτειν. Ὑἱάο δὴ [ὉΘΥ 1 πυρὶ θάψατε. » 7α6., ἜΧΟΙ} ]ἃ οἰΐδη8, 
οὐ Ποὺ ᾿ρϑαπιὶ ποβίγο θχϑιηρίο ἰηίαξ. 5θἃ Βοΐδβ5. : « ΡΙῸ 
δάψατε ρτυροβίία Γαΐ οοηϊθοΐανα θάψατε, φαδτη ΓΟ θα 6 πὶ 
ἕδοῖξ ρϑιτηαΐαίίο ΠΠ γάσιπὶ ὃ οἵ θ. ΠΟῚ ἰῃί ΓΘ Ό Θη8, 564 68ὲ 
θάπτω ἴῃ ἰη(ογίαυ τη αἰ {ἰθ115 νου θαπὶ οηοϑίστη ; ἃ0 856Π- 
ἰθη τὰ γΡοϑίυϊαϊ ἰδοία αὐ 5᾽ηΐ υἱοϊθηΐα, ποὸὴ Ἰορ πηὰ 



ῥίψατε, δάψατε. » --- 3 φιλοχρύσηισιν οοἂ. Μοάϊο. Ἐδᾶθπη 
ανίοίαϑ ΘΡ. 189,4. 

ΟΟΧΙΥ. ϑομοϊίυτα : τοῦτο εἰς τὸν Κύρου τάφον ἐγένετο, 
ὡς Ἡρόδοτος. Ἐντδξ ρ]οβϑβαίον. Ἀ65 ποίὰ. ΑΡ. Μυγαΐ. μ. 158. 
τ- 1 χοῦρος Οὐσά. --- ἃ ὡς δὲ οοαά., ὁοτν. 686. --- ἅ οἴξας 

Π ΟΌΧΥ. Αρ. Μυταΐ. ρ. 199. --- 1 τάχα φθ. Νατ, --- 8 ὡς δὲ 
οὐοἀᾷ., οοΥν. 80, 

ΟΟΧΥΙ. Αρ. Μυταί. Ρ. 159. --- 3 τίσης Οοᾶ., γροίθ 8. 

Μυν, --- 8 οὐ γὰρ Οοάοχ, 56 τοοία οοἀ. Μοάϊΐο. « Ουοὰ 

 Ἰοαυΐϊίαν βορυϊογυμν οβίοπαϊς υἱοϊπαμη δι} βθρυϊογαπι. 

᾿ς αἰϊυᾶ, «υοᾶ ποὸ δυγαμι Παρ οἵ υἱοϊδίπμι [υϊξ. --- 4 ἐν- 
 θατα Οοὰ., οοΥν. 720.; ἄμδατα Μυγ. Ποἰπάο γυ]80 φεῦγε 
᾿ Δίχην. δουρὶ φεῦγε Δίχη, Ρουξ Μυτγαίογίαπι. ΟΟμΐ, ΘΡΙΒΥ. 
ο β66ᾳ6η8.» Β. 
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τάφον οοά. Μοάϊο.; ἐόλπειν ΜΈΝ. --- 3. « Πάσσαλος καὶ τρο- 
χός, ἀΘ 1 ἱπβίγατηδηΐα βαρ] Ἰεἰϊ.» Β. Αἢ τηδί ἢ 

ΟΟΧΧΙΧ. Αρ. Μυγταΐ. Ρ. 163. 

ΟΟΧΧΧ. Αρ. Μαυτγαΐ. ρΡ. 169. --- 1 ἀλλά μ᾽ ἔῳξεν Μυν. οἱ 
786.: ἀλλεμέ ωἴξεν Οοάθχ, « ἀλλ᾽ ἐμὲ ὥξεν Δρορτδρίιστῃ, φαοα 
τ ΕΠ ΓΘ ἴοΐ γογβασμῃ ατοσουϊί, ἴῃ ἀυϊθ5 Ὠϊδηΐ 50]}- 
Ἰαθὼ. Ὑἱάθ τῆοχ θρρ. 232, 252. Εἴ ἰπ Το  δηΐβ ἡ. 104 : 
Γρηγόριον δέξασθ᾽, ἀνάξιον, ἀλλ᾽ ἱερῆα. Βουϊθοπάσυμη δέξασθε 
ἀνάξιον. στη ρΥϑοθαθη 5. οοηίον Ορρ. ἴ. Π., Ρ. 202 : ὃς 
τῶν σηυάτων Πάντων ὑπερτέλλοντα τέτμηχεν τάφον. --- ὅ δει- 
φήτορες σοᾶ.; διφ. οοᾶ. Μοάϊο. Μυγαίονϊ5 οαϊαϊ διζήτορες, 
6χ οοπἸθοΐατα, Ραΐο. ατόρον. 1914. Ρ. 203 : τάφους ὀρύσσων 

᾿ χαὶ χόνιν διφώμενος. » Β. Απέααοβ Ροοίδϑ ᾿τηϊαΐαν Ποιηϊ- 

ΟὌΧΥ͂ΙΙ. ϑοϊαπρυηίαν ἴθ Οοάϊος πο ἀἰβέϊομα, οἵ δἰ θυ 

τῇ ὁμοίως. ΑΡ. Μαγαΐ. Ρ. 160. ἱπποία 5ιηῖ. --- 

4 λυσσείης ςοἂ. Μοάϊς: -- 4 γαιαναφθείσα Οοᾶ., 564 τοῦσία 

Μοΐϊο. « Βεβρίοἰϊαν Αταΐαβ ἰπ ῬΒποπι. 182, 864.» 

| 
Ι 

ἰξον ἰοηΐαί ΖΔ 0005., ὧδ πᾶγο. --- 3. « Αἄἀθ60 5ο]!άθτη ᾿ 

Ο ψαϊξ οἱ βαχὶβ δᾶδο τηᾶσηῖβ ὡΠἰ οαΐαπι Ξορυ!ογυτῃ, αἱ αἱ Ιὰ 

δγογίουϊξ, τοτὰ δοουϊξ ποὴ νηΐηι8. Ῥιοἀϊσίοβαιη αυδιὰ ΟΥ-ς 

,. Ῥωάαϊαβ, Ηδγοῦϊοβ γὙοὶ Τιοβθιβ. ἘΑΡΥΙΟΔίΟγς 

Ψας. 

ΘΟΟΧΥΤΙῚ. Αρ. Μυγαΐ. ῥ. 100. --- ὃ πλεχτὸν Νηρέϊ τεῦξε ὃ. 

ἄοιμιϑ ἰοχ 5. δάθιας φατυϊίαν ποὸ ἰηυθηϊίαγ.» Β. 

ΟΟΧΙΧ. Αρ. Μαυγαξ. Ρ. 161. --- 4 τύμδον θ᾽ ἀναῤῥ. Οοὰ. 

᾿ Έ ΘΟΧΧ. ΑρΡ. Μυγαΐ. Ρ. 161. --- 1. « ΡοΕ{ἃ γ68 6Χ ΡῬιηᾶδτο 

“ΘΟ γρ. ὙΠ, 02 5664. » 766. --- 2 φέρεις οἱ ὡς Οοά. -- 

4.1 σοάϊοο πουαὰπι δρῖσν. ἱποὶρ τ. « 519 ατόρον. ΟρΡ. 1.}}, 

Ρ. 203 : 

"Ορυσσ᾽ ὄρυσσε τύμδον᾽ ὡς αὑτῷ βόθρον 

εὖ ἴσϑ᾽ ὀρύσσεις. 

Ῥοὶμάδ σαϊρο ἢ τάχ᾽. Βοτῖρϑὶ ἧ.» Β. -- 2 ἢ ἐξολ. Μαν. ἴῃ 

ἢπ Ουᾶοχ δ᾽ ἀρηγός. 

ΘΟΟΧΧΙ. Πιοιητηδίϊ δοροᾶϊξ ὁμοίως. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 162. -- 

4 ποῖα οοὐά. 72.008 οοηΐ. ποῖα Δίχῃ ; 501}. ἁνδάνει. « Π6 

ποία οοἸτορίο α υἱάθ ποΐ. δά 6ρ. 89.» 8. 

ΟΟΧΧΠ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 162. --- 2 ἔχφυγον εἴ τί με οοᾶ. 

Μεάϊο.; τί γε Μυν. 

ΘΟΟΧΧΠΙ. Βοροίιξαν ἴπ Ιοτηπιαΐα χατὰ τυμδωρύχων. ΗΪπΟ 

βοχαπηΐαν ἴῃ Οοάϊοα παπηξ ἐοίγαδίϊεϊια, πο ἀἰβέιομδ. 

“1 ὑπὲρ εἴ σέ (οδᾶ. πι. ἴῃ εἰσί πυαίδίτιμ) τις Οοάσκχ. 

ΟΟΧΧΙΨ. Αρ. Μυτναΐ. Ρ. 1063. --- 2 ἴσον Οοά. 

 ΘΌΧΧΥ. Αρ. Μαυταΐ. Ρ. 163. --- 2 τύμπωι Οοά. 

ΟΟΧΧΥΙ. Νοα Βαθοῖ Μαυτγϑί. --- 1. « Ἑογβδη ἐπ᾽ ἀρούρᾳ, 

αἱ 65 5ἰαΐίπι ἀαΐϊνα ἐπὶ σήματι. --- 2. Δάχρνυα, μὴ παλά- 

μας, οοπῖ. 6Ρ. 107.» Β. 

ΟΟΧΧΥΤΙ. Αρ. Μυτοΐῖ. Ρ. 108. --- 2. « Ζαχότων, οοηῇ. 

6Ρ. 193.» Β. 

ΘΌΧΧΥΠΙ. ΑΡ. Μαιαΐί. Ρ. 168. --- 1 δειλήμονα Οοά.; 

Β6|0Ὀΐα τοροΐθηβ, ρτγδίϊδτη βι πὴ} οἵ Υἷπὶ ΠῸἢ τη8]6 διιοι- 
Ραΐυ. ; 

ΟΟΧΧΧΙ. Αρ. Μυγαῖ. Ρ. 104. --- 1 ἔγειρα, 2 βάλλοι Οο- 
ἄοχ, 56 τοί ρον Μαϑάϊο. 

ΟΟΧΧΧΠ. ΑρΡ. Μυγαΐ. ν. 104. --- 1 ἐπέχρανον Οο6αΧ. --- 
4 δ᾽ ἐχ Μυχγ., 568 ἀ6 οοηδοίυτα ᾿π] ΕΠ}: γ. δά ορ. 230,1. 

ΟΟΧΧΧΙΠ. ΑΡ. Μυγαΐ. ν. 164. 

ΟΟΧΧΧΙΨΝ. Αρ. Μυτγαΐ. Ρ. 16. 

ΟΟΧΧΧΥ͂. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 105. --- 2. Οομΐ, 6Ρ. 211,2 

ΟΟΧΧΧΥῚ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 108. --- ὡς ἀλαπάξας σοὰᾶ.; 

ὡς ἀλάπαξεν οοᾶ. Μυγ.; ὃς δ᾽ ΦΔΟΟ 5118. 

ΟΟΧΧΧΥΤΙΙ. Αρ. Μυγαδί. Ρ. 108. --- 2 φείδεοσ οὐ νέχ. Οο- 

ἄοχ; φείδεο σὺ ν. οοά. Μοάϊο.;: τοῦ νέκχ. ΤΖαοοθβίαβ. 

ΘΟΟΧΧΧΥΠΙ͂. ἀρ. Μυγαΐ. Ρ. 165. --- 1. Αὐτός ἴδγθ βοπδί : 

ΒΒ δἰϊαα ηἰϑὶ ((ππιι]118). --- 2 ἐμοῦ (ΘῸΡΟΓΡΟΒΙίΟ 1) νέχυος 

(ϑαρογροβῖίο ε) Οοάθχ : « υπάδ ορίϊο ἀδίατ' ἔπῖαπι ἀἴγου- 

᾿ ΒΔΓ ἰδοίοπαπὶ : ἐμοῦ νέχνυος. ἐμοὶ νέχυες. ἐμοῦ νέχνες. 

θα φαᾶπὶ 5780. ροϑυξ γογιββίπια υἱάθίιιν. » Ῥαιιῖ58. 

ΟΟΧΧΧΙΧ. ἀρ. Μυχαί, γν. 108. 

ΟΟΧΙ,. Αρ. Μαυναΐ. Ρ. 166. --- 1 λείην (οά. 

ΟΟΧΙΙ. Αρ. Μυχαΐ. Ρ. 166. -- 1 γύμνωσεν Οοά.;: τϑοίθ 

Μαοάϊο. -- 2 ἔστιν (οά. - 

ΟΟΧΙΙΙ. ΑρΡ. Ματδξ. Ρ. 166. -- 1 ἠὲ Οοά.; ἧε Μοάῖο.; 
Θκοι ρα Οτορου! ἂρ. ὅλο. Ρ. ΧΧΥ͂Ὶ. τὐϑιίαΐαμη ἧεν. --- 

ῳ ἄλλα Οοά. 

ΘΟΟΧΙΙΠ. ἀρ. Μυγδΐ. Ρ. 166. -- 2 δ᾽ αἰχθὲν (816) Οοάθχ. 

«Ὑαυῖρο σῆμα δαϊχθέν" ὅσον λεύσατε τυμό. Μυγταΐ. ὅσον λεύσ- 

σετε τυμᾶ., οἱ γογίξ : φμαην ηιασηλνην σογη 5 {ιηνυὶ- 

οἰάαηι ! 56ἃ οἷον, ποη ὅσον, [αἰδδού ΠΟῸ 50η88 βου θα παστη. 

Ῥιβεηχὶ αἱ δϑὲ ἀἰβεϊποΐαπι ἱπ Δρορτᾶρθο Ρατῖβ. γ͵αδηίο5 

κοο πιοπιηιομπίιηι αἰδ)οοίιηι, πιοταιηιθηξιην φιιαγιίιι ! 

Ἰαρίάϊθιις οὐγιιῖί6 δαογίϊοριηι. Ουὶ λεύσσουσιν ΟΟυ] 15. 0 ἢ 

ἀρήγουσιν, 56 αἱ λεύσουσι τηδηΐθιι5 Εἰ γ οἶθα5.» Β. ᾿ 

ΟΟΧΙΖΥ. Αρ. Μυτγαί. Ρ. 166. ὃς 

ΘΟΧΕΥ͂. ΑΡ. Μαυναΐ. Ρ. 166. --- 1 διέπερσας οοα. Μεάϊο.; 

«αἱ ἱμ ἤπδ διαχέρσῃ, Ῥαϊαΐ. διαρχέρσαι (516), αἱοταπα ὡς, 

ἀυοᾷ οοΥΓ. ΦΖΔ0065. --- 2. « ΜαγΑίοΥΪα8 υἱξίτηα γϑε ἃ ἃ ργῶ"- 

ἐοαδηΐξθα5 αἰνθιξ. Ταποία τοροτὶ οἵ σοφαὶ. » 8, 



ὅ00 

ΟΟΧΙΕΥ͂Ι. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 168. --  { οὐχανέωξεν Οοά.; οὐχ 
ἀνέῳξεν Μαοάϊο., οοΥγ. ψ8ς. 

ΘΟΧΙΥ͂ΤΙ. Αρ. Μυγαΐ. Ρ. 108, Ἰυποίζ σατῃ ρμγοοαθηΐο. 
Ουὐοᾶ τΐΐ φυΐάθη τϑο  βϑί πυατη οἱ γοβε πη ἀυτη 6886 Υἱ- 
ἀοίυγ. 

ΟΟΧΙΙΝΊΠ. Αρ. Μαγαξ. Ρ. 167. 

ΟΟΧΗΙΧ. ΑρΡ. Μυταΐ. Ρ. 107. --- 2 τωσ ετεμόντι λίθον 
Οοὰ.; τῷ σε τεμόντι λίθος ΜΌΓ. οἵ 720. « 5ο ῬΓΟΠΟΙΊΘΗ σε 
βϑηΐθηξ πο σοοηγοηϊ,. δου ρϑὶ τῷ σφε.» δ 

ΟΟΙ,, ΑΡ. Μυγαΐ, Ρ. 167. 

ΟΟΠ]. ΑρΡ. Μυγδί. Ρ. 167. --- Ἰ χὰν τλῷς πηᾶγ}} 780 .,--- 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΙΔΕ ΡΑΙΑΤΙΝΑ ΘΑΡ. ΥὙἹΠ. 
2. Τάοτῃ ἀἰδίϊσυ οὐτὴ ΜῸΓ. μόχθος σοι τὸ κά δ 
μοῦνον ἔχω (βἰο οοᾷ. Μοάϊο.). « Ἀοίϊπαὶ Ραϊαίηδη} βοτρί- Ὁ 
Γἅμη. » ΜΒ. : : 

ΟΟΙΜΙ. ΑΡ. Μυγαΐ. Ρ. 167. -- 1, « ΕΌΓΒΔἢ πολύχρηστος. 
δ6ᾷ 6ϑ8[ ἴῃ πολύχρυσος ΔἸ αυϊᾷ δουμπηϊηΐβ.» Β, Ουοᾶ γ γι πὶ τὺ 
ἀἰοῖξ πη] δυσὶ ργοίϊατη ἌΝΜΕΟΝ, ραυνντου τῷ 
ΒΡΘοῖθ ϑοδΡΟ}}. ; 

σΟΙ1Π. Αρ. Μαγαΐ. 167. ποτνς ΤΡ ρα, ἐδὰ 

ΘΟΙΙΨ. ϑδίπὸ Ἰοιηπηδΐθ οἵ ροβίοα δἀάϊξαμπι ἱπ Οοάϊοο, 
οἸυδᾶάδηι ἰδιθη, αὐ υἱἀδθίαν, ΠΠργαγὶϊ πιδηι. ΑΡ. Μαυγαΐ. 
Ρ. 168. --- ηὗρε οοὗ, Μοάΐο. 

Τέλος τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ θεολόγον σοΐ. ̓  ἊΣ 



ΑΌΒΘΕΝΘΑ ΕΤ ΟΟΒΕΙΘΕΝΘΡΑ. 

 ΡτΟΥΒα5 ἰηΐοστδπι δηποίδιϊθμθιη ΒΟΙββόναθ ἃ «υϊηΐο 
δειηυτὴ οἀρίία δ! ναΐτοιβ : ἴῃ «υδξξιιοῦ ῥυϊουῖθιιβ {ὰ80 

του ει βξαοπίθβ πορὶϊσὶ ροββ86 ρυΐα απ, θὰ, πὸ «υϊὰ 
ἀοδῖξ, ποῦ Ἰοθ0 ΞρΡΙΘπηι8. 

Ἂ 

ΘΟΑΡΕΤ 1. 

Ο Ἡ. -- « δὲ Βιίασπεγηῖδ τοοπαυὶ δὰ Αμοοᾶ. ἔ. Π, ῥ. 130. 
Αάδο Ματάξ, Οδΐαϊος. ὈΠ0]. Μόπδο. ἴδβο. 1, Ρ. 1; ργωεῖ- 
Ῥυδ Βεῖβικ. δὰ Οοπβίαπί. (δγῖπι. Ρ. 195. Ιηἴγὰ δ6ρ. 120, 
121. --- Ἰ, ΖοΟπΠδΓΑ5]. θ. ἣν δὲ τούτου γυμετὴ Σοτία. » Β. 

ΙΥ. --- 2. « Βοπαοἰπηοηΐίιβ. ἴῃ ἀδβοτρίϊομθ (οηβίδητι.- 
ΠΟΡΟΪΘΟΒ Ρ. 134 : 5. ὕοϊαππος ὧδ δίμαάϊο. Τθὶ Πασδης. 
Ρ. 240. » 8. 

Υ͂. --  Ζοπᾶγαβ Αηηδὶ. ΧΙΥ͂, ὅ, Ρ.. 58 : οὗτος ( Απιδη- 
105) τὸν ναὸν τοῦ ἀγίου Θωμᾶ ἐδομήσατο᾽ διὸ καὶ τὴν χλῆ- 

σιν ἐχείνου σώζει, τοῦ ᾿Αμαντίου καλούμενος. ΡΙυγίτα ἀδθϊ 
Ῥυόσδηρ. ΟΡ. ΟΠ γίβέ. ΕΥ̓, ῥ. 116, ὃ 34, ἰπΐογ ψις Οοάϊηϊ 
Οετθὰ δἰϊαία. σοηί. ἱπίγα ἐρ. 95.» δ. 

ΥἹ. --- - Ουὐπὴ ᾿Ἰδιθτηδίϊβ υογθα δχϊθθαΐ σομρθηάίοβα 
Οοάοχ ἐν τ, Ἰεσοπάϊιπι 6856 βυδαδί νυ. ἀ. ἐν τῷ. 56 5Ξονῖ- 
Ρίυγα 9}.Δ 00 811 ἥγτηδίυτ υὰ : ἀἰοοθαπέ δπὶπὶ τὰ Σφωραχίου. 
 ΝΙδδ Ἰούὰ ἂρ. Ὀυοδης. ΟΡΟΪ. Π,, Ρ. 178, 8. 83; ΤΥ͂, Ρ. 139, 
Θ 102. Τπ ἀροστάρίιο Ρᾶγ. Ἰδιημηᾶ : ἐν τῷ λογάρι εὑρέθη. » Β. 

ΥΠ. --- 3, 9}Δ4008058. 5οΥὶ: ὥς τε χαὶ ἀλλ. 

ὙΠ. -- « Τὴ Ἰοιησηδΐε δρορσγαρινυμ) τὰ Ὀρμίσδου. 
Ἑάϊεο τὴν Ὄρμ. Ῥαυ]ββθη. τὰ ργϑίογί, τὴν οἸηηΐπο το εϊξ. 

 Ὁἱτγοαῦθδ τοᾶο βογὶδὶ ροίεβί. ηυθηϊαπίατ δηΐτη τὰ ᾿Ορμί- 
σδου εἰ ἡ Ὀρμίσδου μονὴ, ἡ Ὄρμ. αὐλή. Πὲ [5 ΘροἸο5ιῖ5 
Υἱάθ Βυσδηρ. δὰ Βοπάσϊμη. Ρ. 237, οἱ ἴπ ΟΡ. Ομγίβξ. ΤΥ, 
Ῥ. 115, ὁ 26: ν᾿. 135, 8 88. Ουἱϊ. 115, ὃ 23, ΠΟ5 ὙΘΓΞΊΙΒ 
τροϊδέ : ᾿ 

᾿Αθανάσιος θρέμμα Παυλοπετρίου 
᾿Ἀποστόλοι: σύνεστι Παύλῳ χαὶ Πέτρῳ. » Β. 

Χ. --.3. « Οοηΐ. 6Ρ. 16, 8. ---ὀ [5. Οοπῖ. ν. 21. - 29. 
Ϊὴ 50 010 ῥγὸ ἄριστε [Ογβη ἰθς. ἀρίστως, δαξ το] 5 ἄο- 
τια, ἀρτίως, ἀρτίως ἔτι. --- 35. ᾿Αεὶ ζώουσαν αἰνί5!, βοεςσυξαβ 

᾿ς Δροστγαρδυτη. Εἴ ἀϊνίβιο ρμἰδοοθαΐ Εἰχίο ἴῃ Τ ἢ 65. ϑίθρῃ. -- 
59. Εχ ϑδιγηδϑὶϊ 50} π|8ηῖ5 ᾿. 1213 ΠΟΒ Ὑϑῦϑιι8 510] ὁορηϊ- 
ἴοβ ἰαυσᾶὰξ Ὀυοσᾶησ. ΟΡ. ΟἸἩγίβέ. ΕΥ̓, ῥ. 133, ὃ 81, οὔ 

τηυΐαδξίοπο ἐμιμήσαντο. --- 62. Οὔς, 561}. λειμῶνας. ἘΔΟΙΠ 5 
ἔστοϊ ὧν, 5.1}. μετάλλων. --- δέ. 50Υθο τελέσθη οἴ χαμού- 

οἷς. Νὰ Ὠφργοδί ἰδοίου ἰπ Βίδία Ὑϑγθογυχη θέσχελα ἔργα, 
ΤΟΙ Ϊποτῖξ ΗἨΟΙΏΘΓΊΓΩ 516 ΠΟῚ 5616] ᾿πηχῖ556. --- 70. Β6- 
 δερῖ τηϑᾶτῃ οοηἸδεΐαγδπι ὄνθ᾽, αἱ Ιοσυ5 ροββϑέ ἱπέθ!ρῖ. --- 
72. Λύσσαν τηρΓῖΐο Ραΐο Γοοδρί5836 9δοοθβίαγη. [ρΡ86 βου μϑὶ 
ἴατηθη ἰοηῖεα λύσσην, 4ιοᾶὰ ἰρβύτῃ υο]οθαΐ αυϊ λήθην 

ΒΕΓ ρβὶῖ.» 8. 

ΟΠ ΣΙ. -- « Βὲ βδηοίἰὶβ Ἀναργύροις υἱάς Παρᾶηρ. 6]088.; 
ΜΌΓΟΕΙΙ. δὰ Καϊθηά. σοπείδηΐ. ἔ. 1, Ρ. 202 ; ὙΠΠοΐβοη. Με- 
ΟΜΙΟΓ. Αὐδά. Ιπϑοτὶρίξ. ἔ. ΧΙΥ͂ΤΙ, Ρ. 289. 6 Θογατῃ 66] 6- 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΙΆ. 1. ; 801 

5ἰ8 ΟοηβἝαπΕΠορο!! ἐν τοῖς Βασιλίσχου ΜΟΙΟΕΙ]. 1. 6. Ρ. 214. 
Ὑυϊπαίαᾳ Οοάΐοοτη θα ρθη 8 ἴῃ 56Χ ὙΘΓΘῸΒ ΠῸΠ ὙΘΓΒῈ5 ορὶ- 
ξγδτημηὰ αἰ νἰβεγαΐ ; 4005 ἴῃ Ἰδπ θῖ 05 φυ δαί ΠΟΥ φοτηρα! . » 
ΒΒ. Ἰίοτα 98.005. ἴῃ ποίξ. τηβ8., οἰΐδης Ἐτθἀθιηδηπ, Ὡς 
πηράϊα 5}]}}. ροπίδῃι. ῥ. 331. 

ΧΗ]. --- 10. « Βογίρβὶ ὧδ᾽. ἘΡ᾿στδτημηᾶ 516 ἴδιο ΡΓῸ ἰη- 
ἴεργο Παθουὶ ρμοίογιξ, οἔ Ἰδοῖοῦ πο οὐ οιβ ἃς ΡΓΟΡΘΓΔῊ5 
ΠΟΙ ΤῊ Ϊ απ τογἀδ αν. Ἑδίθοῦ ἰδτηθη οὐϊεἶοο φαΐ ἔμο- 
τῖξ πο 5ῖ6 5 βοίαμη 6556. Ορίπου ἤποπι θρί στα 5 
ΠΟ ῬΟΥΙΒ56, 864 γϑῦρὰ ἰδπίωμη ποπη}]α ας ἔαδγαπξ 
τηραϊδ ἱπίογ υθῦβιπι 10 οἵ θρί σγατηπιᾶ 15, φαοᾶ Βυῖς 84- 
προίθμαυτη δϑξ. ΜΑπουμη γϑγβιιμ ροΐου 5. ΒΌΡΡΙογα βἷς, πα- 
λαίτερον ὧδ᾽ ἐχπάγλως γε] ἐς τόδε χάλλους, γ6] ἐς τόσον εἷ- 
δος. Νοη ἀϊβρ!οραΐ ἐς τόδε χάλλους, δἔϊατη ὁ τϑροξ τὰ 
χάλλου:. » δ. 

ΧΗ, ΧΙΥ͂. --- - Θυυμῃ ῥγυβ ἀἰβε μα πὶ ἃ ορῖσν. ργῷ- 
ορἀθηΐξθ ποὴ ἀἰβ᾽ αηχοῦῖξ Πθγασίαβ, ρΡαξΐαξ Ρδυ ββθηΐαβ Θοη- 
ἔϊπὰὰ 5676 ἱπησοπᾶοβ γϑγβὰβ : ὧδ᾽ ἐμὸν ἔργον Κάλλος 
ἔχον... 568 πο ρογϑιδβῖξ τὰϊηϊ Ρο556 ροδιηδίίτη μογοϊουτη 
ἰάψαθ βσθῆῖβ ρδηϊαπηοίγο οἰδυααϊ. Ἔχον φυοᾶ Ραυ]5βθηῖο 
Ρδγιορί πη δϑξ, τῖπὶ ἐϑέ, ἰτωρογδοίαπη. ΤΠ ἀροστάρὶιο Ρᾶγ. 
ΒΆΝ τὰ φυϊάθμ δϑί ἰπ θυ! τὴ ἱπίου ορὶστατημπηαΐα 12 οἵ 
13 το! σέατη., 564 Κάλλος ᾿ἰΐογα τηᾶσπᾶ ρῥἱοΐαμι. --- 3. ΤΥ 
θήν. Οοηΐ. δά 6ρΡ. 12, 9.» Β. 

ΧΥ. --- 2. «Ῥὲ 8. Εὐρβομηῖα τηγίντο υ. Μοσοοὶ]. δ 
Καϊοπᾶ. ξ.1, Ρ. 151.» 8. 

ΧΙΧ. --- 3. « Οοάεχ θεορρήτοιο, 5υρογβογρίο υ, ἰἸὰ 65ΐ 
γαγιοἰδίθ θεοῤῥύτοιο. Θεόῤῥυτος βίος τηθ] 15 «υΐάθπι πηγῇ 
οοηγθηΐγοῖ {υδηη θεόῤῥητος, 564 τηδΐγο ποη σοπγυοηϊξ. --- 
ὅ. ΟΟϑΠΘΓῸΒ. γογέϊξ Ἰοουτη βογγαΐο μέγα, 568 γογίϊξ, ποη 
Ἰηΐθ!!οχῖξ : ταϊαθ σοπδίϊέιιοης, χαυπὶ 5ἰξ στήσας ἐπἢιί- 
δδη5, ΥΟΡΥΙ ΠΘΉ.5, δἰξίθηβ. » Β. 

ΧΧ. --- 1. « 7οᾶπη65 πο αἰ ἔθη 515 Ρ. 16 : τοὺς οὐρανοὺς 
ἔχοντα, δέσποτα, θρόνον. ΟἸδυαίδηϊ οαἰξοπθ5 μαθοηΐξ υἱὲ 
νεοττέ. » Β. : 

ΧΧΧ, --- 5ῖπ6 ἸοΙητηδίθ. « Τηΐγα δ᾽ ἔδγῸ ἴοοὺ Ἰϑιητηᾶ εἶ- 
τὸν σωτῆρα. --- 1. Οοηΐ. ἐρ. 117, 1.» 8. 

ΧΧΧΙ͂. --- 3.. « Πόνων φύσις ρΟΓΙΡΉΓΑ515 ἀντὶ τοῦ πόνοι, 
4άδιη ἐγδοΐαυϊ δὰ ϑἰτηοοαξίδμῃ Ρ. 237, δὰ ΞΕ ηθδιῃ ῃ. 184. 
Αἀᾶ6 Κταρίησ. δὰ ϑυπ6β, ξἘαυρί. Ρ. 132.» Β. 

ΧΧΧΙ͂Ν. --- 1. « δυϊάδβ ἰπ Σχοπῶν. Οοηΐ. 6Ρ. 36, 2. -- 
2. Ηΐπο ϑυ 1445: ἅ θαυμαστιχὸν δασύνεται. Ὑαϊσο ἔδηηθπ᾿ 
ΠΟῚ ἀϑρίγαίΓ. --- 7. ΒΓΌΠΟΚΙΌΒ ΑΠ8]. ἔ. ΠΠ, Ρ. 47,1, οαϊ- 
αἷϊξ βαρύν, πηργυᾶθηβ ἴογβδη. Ναπι πἰ 81] γαγιθίδί 5 6 ΠΡ Υ5 
[ἱξ δποίδίαμι ; αὶ 81 βαρὺν ἀράαϊβδοηξ, ἃ γα]άθ ρ]δεθ- 
Τοῖ.» Β. 

ΧΧΧΥ͂Ι. --- « 6 5. ΤΠοοΙοσο ΒΙΡ]. ατ. ἔ. ΤΥ͂, ». 775; 
Απροᾶ. τηθᾶ ἴ. Υ͂, Ρ. 300. Π6 ἰλλούστριος Οἀβδὰ}. δα Ὀ1ο- 
θ6η. Π, 74. » Β. 

ΧΗΕΥ͂Ι. --- « Οἱτυμάθδ ποῆθη, ὑπαυτὴ οἱ ὑπαπαντὴ, 
αυοά ἴπ αϑὰ 6ϑξ ἀ6 ΟὐΟΟΌΓϑιι ΚΥτηΘΟΗΪ5 86 46 ΡΌΓΙβοΔΕο. 
πἶβ [δβίο, τ 15 ἐγδοίαυϊ ἴῃ Αἀάθηαὶβ δα ΒΑΡγίατη ῥ. 253, 

ὅ6 



ὅ04 ΑὮΡΕΝΘΑ ΕΤ ΟΟΒΒΙΟΕΝΌΑ ν κα ΔΗ͂Σ 

“54. (οι, 6ὁΡ. 113..}) Τ᾿ άθια Ρ. 454. (υϊξαβ 5πι ορίαίϊ- Ὶ 
γὰπὶ λύσειε, πᾶτηῃ ορίδΕ γι. ΡΓῸ αΐατο γα] μ]δου μοΘ 5 
γϑοθηξουῖθαβ.» Β. Ουἱ δὰ γαοαυτῃ ᾿πίου σεις ε Ἰοσυϊη ἃπὶ- 

ταὰμῃ πο ἱπίθπαϊξ. 

111. --- « θὲ εἴτουν Υἱά6 Απροά, τηθὰ ἰ. ΤΥ͂, Ρ. 475.» Β. 

11Π: -- 1. « Ομ γβίυ5 ἀϊοίαβ Γαΐ θῦμα τηγϑίϊοο; οοηΐ. 
Απροά. τηθὰ ἴ. ΤΥ, ». 463. » 8, 

ΠΥ. --- 1. Νοὰ ογαὰΐ ργυϑίογοαηδα 7 51} ΘΟ οἴ Γᾶ 

ῬΘΓΡΓΟΡΔΒΙΙΠΒ : 

Παρθένου υἱ ὁς ἔφη τὸν παρθένον ἄλλον ἑαντόν. 

1ΥῚ]. -- 1. « σοηΐ. 6Ρ. 119, 24..» Β. 

ἘΧ. -- 1. σοάοχ Ραϊαΐ. Μωσῆς, «υοᾶ βογγαγὶ ροΐδγαΐ. 
- 3. « Τύπῳ, 50 ]Π106ὲ ἴγρο ογαοὶβ ΟὨγιβιϊ. αὐόρογ. Οὐ. 1, 
Ρ. 85 : τίς νικήσει τοῦτον (τὸν πονηρόν); Μωσῆς ἐχτείνας 
τὰς χεῖρας ἐπὶ τοῦ ὄρους, ἵν᾽ ὁ σταυρὸς ἰσχύσῃ τυπούμενος 
καὶ προμηννόμενος. Ἰάδϑτη Οἵ, ΧΧΧ, Ρ. 495 : οὗτος (ὁ Κύ- 
ριος) κατεπολέμησε τὸν ᾿Αμαλὴχ χειρῶν ἀποῤῥήτῳ χαὶ μυστι- 
χῷ σχήματι. Ἐπβίαί. Ορυδο. Ρ. 11, 31 : αἱ Μωσαϊκαὶ χεῖ- 
ρες... ἐνήργουν τυπωδῶς τὰ ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ σταυριχὰ τε- 
ράστια. ὈϊΔθΟΪὰ8 δϑέ δ᾽ Υ ΑΠλδ]θο. ΤΠδοάοτιβ Ῥγοᾶν. 
Τοίγαβί. ἢ. 2 : 

Ὦ χέρες αἵ προτέταντο, χαὶ ὥρνυτο φύζ᾽ ἐπ᾿ Ἀμαλήχ ! 
Ὦ χέρες αἵ προτέταντο, καὶ ἴσχνε γούνατ᾽ ᾿Ιαχώδ! 
Ἂν δὲ χέρες προταθῆθε καὶ ἀντιδίοισιν ἐμοῖσιν, 
χαὶ τάχ᾽ ἂν εὖχος ἄροιμι, Σατὰν ἀπὸ κάρτος ὀλέσσας. 

Οοάοχ 2831, αἱ δὲ χέρες προτάθητε χαὶ... Οὐδιηὴ ἸΘΟΙΟΠΘΙῚ 
ϑανγίρηγιβ σαὶ τορϑγογαΐ δαϊίδτη ταυΐα νυ, τϑ]ο ΘΟμΒ ]ἴο. 
Οαρίοπάμπι νοοδίϊνο αἱ χέρε: : Ο ηιαηιι5, Θχ θη πλϊηὶ οἵ 
ἴη δΔνγβαυῖοβ Τη608. » 8. 

ΠΧΙ. --- 1. « δουρβὶ Μωσῆς, αἵ 6ρ. 60. ΑΒ βίριιδ ἢ- 
μᾶ]6 ἴῃ τ, φυοᾶ {ΓΘ ΆΘη8. --- 2. Ὑἱάθ Απροᾶ. πηθᾶ ἵ, ΤΥ͂, 
Ρ. 468, η. 9, οἴ οοηΐ. 6Ρ. 70.» 8. 

ΧΥῚ. -- 2. « Οομῖ, ατόροῦ. Νὰ. Οὐ. ΧΧΧΥ͂Ι, Ρ. 592. 
Ἑπογαμῃΐ {μροϊορὶ δᾶθο δρϑαγάϊ, αὐ ποὴ ἔγρυιη ΟἸτΙβέϊ, 

568 ᾿ρϑίμη (υἶ586 Ομγβίαπη ΜΟΙ ἰβοᾶθο ογοάθγοηΐ. Οθο8 
τοί γοσαηξ ΑἸαγᾶ. ἘΡΊΡΕΎ}}. 1, ὁ. 7: . Βαχίοτί, ΤΉΘπι. 
ΜΙβ6. 8. 12: τι 4}}}.» Β. 

ΤΧΧΙΨ. --- 1. « γἱά6 ΟἸοββᾶγ. ἰπ Ν. Ἐ. Ρ. 59 οὕτῃ ποίᾶἃ 
ΑἸΡοσῇ.» Β 

ΧΧΥῚ. -- « Οοηΐ. 6Ρ. 59, 8. 6 τηΐγδοῦ Οδηδ Τὴ - 
βίουίο οχβίδί. ΝΙοθρμουὶ ΟΠατηηΐ δρ βίο ἴῃ πηοὶθ Απθοάᾶ. 
το. ὟΌ ὩΣ 

ΤΧΧΧΥῚΙ. -- 2. « Εχριηρὶὰ ροϑὶ ἴσα ουτῃ ἀδίϊγο υἱάθ. 
515 Ἰηΐγ οἂρ. ΥἹ, 6ρ. 78 οἱ 384: ΙΧ, 6Ρ. 186, οοἸ]αΐβ ποίδ. 
δᾷ Ατιβέωποί. 1,17; Βοἰβὶρ. Ἐπᾶτγ. δὰ (ΕΞ ἀ. 60]. 164.» Β. 

ΧΟΙ͂Γ. --- « Εβί κοίμησις ἃ6 6Θἃ Γ6 ῬΓΟΡΙΐΌμη ; Υἱὰθ ἀπθοᾶ. 
τηθἃ {. ΠΠ, Ρ. 126, ἢ. 3.» 8. 

ΧΟΥΠΙΙ. --- « ΟΡΙΐοΥ ἀΐοογο Ἰοθδΐ τὴθ ἴῃ Βοϊδηαὶ Εαβί8, 
4008 ΘγοΙγθθδπι ΤὨΘΟδοχατη αϑοβὶ αυΓ18, ΓΘΡΘΓΙ586 οἰαίδηη 
οχ 5ησηᾶο οἱ δπιοπᾶδίθ που ρίϊοηθιη, Ζαδηη, αὶ 
ΟἸ πὶ ϑᾶτη ἱποιιθηαΐδιῃ Ἰθρίββοη ἴῃ Μυγαδίογ ΤἬΏΘβδΙΙΤΟ, 

οοὐτοχὲ δὰ ἀπθοά. ἴ. Υ, ῥ. 402.» Β. 

σ. πὶ ρα ρρολιαν οἱ γον» ἡὉ ἕω ϑέρν ος δὰ 
Πηθ πὶ ΝῚ ΝΥΡΔΙΟΠἶ8 οὕ τη εἶδε ΡΓῸ οἶδε, ἡδύνειν ῥτὸ ἰαί- 
μα 86(ἰ, πιἰδὶ ζαϊΐον, οοΥγρίο, αἱξ τἱγ ἃ. ἴσης {ἰπν]- 

ΟὟ,» 5. 

ΟἹ. --- δ. Τιορίαν δύναμις φλογός ἃν». ΜοπδηάΓιπη 
Ρ. 2338 Εγαρτη. Ηἰβέ. αν. Μυ]]ουὶ νοὶ]. ΤΥ. ι 

ΟΥ̓. -- 13. « ΝΙΘΟΡΙΟΣ85. Ἠ6 ἱπιδρίη, Ρ. 178. : νόες 
δὲ ὄντες χαὶ ἐν τόποις νοητοῖς εἰσιν. ΗΟΙΟΒΟΙΪῈΒ Ρ. 168 : Μι- 
χαὴλ τῶν νόων πρωτοστάτης" 169 : φυλάττοιέν σε, βασιλεῦ, 
τοίνυν οἵ θεῖοι νόες" 181 : τῶν ἀύλων νόων. » Β. 

Ἔρος τὸ εἴων Ἰρηδίϊο Μαρίβίγο οἱ ἀΐϊδοοπο υἱᾶθ ΒΙ0]. 
Υ̓ Ρ. 0635: Οοτγᾶν. δηΐθ Ἐβορυμῃ Ρ. 27. - 

πιδίδ ἄπο φάϊαὶ ἰπ Απθοᾶ. ΦΙ͵ΙΉΓΡΕΕΥΥ. ᾿ - 

ΟΧΙ. --τ 1. « ΤΘΟῸ5. ΠΟΠΠΌΪ05 πο πιυϊξαμι (οἰ θηΐθ 8 
εἀροδυῖξ 71Δ0ο 51 ὁγιαϊία αἰ! βοπέϊα, ἴῃ «αΐθιι5. πο νου 
ὁ σᾶγτηΐπο 6 ΤΟβαγΓΘο οπο ἰὰ Ἀρροπᾶ, ϑουίρί. Ὕ" 
Ρ.90: 

ἸΠολλοὺς δὲ νεχροὺς τῇ φθορᾷ τεθηγμένους 
ἐχ τῆς σχοτεινῆς χοιλίας ἐρεύγεται, 
χαὶ τὴν ἄταχτον ἐμφορήσας γαστέρα, 
ἀπεψίαν πέπονθεν ἐξ ἀπληστίας. 

Προ πὴ τεθιγμένους, σΟΥ̓Τ ρθη 6 οοπξαρσίοξβ. « Β. 

ΟΧΊΙ. --- 2. « Αρορτ. Ῥαγ. παλαιοτάτου, φυοᾶ οἸηηΐπο 
Ροββϑδί βϑυνδγί. 56 χιαυτῃ ἰδοθδί. Ῥδι}58., Ραΐο 6586 παλαι- 
τάτου ἴῃ Οοάϊοο. Ρτωίογοα ροθβ ἀἰβν Δ ὶ ππῖοα Ῥιδοθδαδὶ 
ἢΐ8 ροοίδϑίγίβ.» Β' 

ΟΧΥ͂. --- « 5ῖο ραββίπι Ἰυδυηΐ, Ουδηῃ ἱπορίε Ἐπποάϊιϑ : 

Ν6Ο τἰπια Οδβϑὶ( ΔΟΓΟΥ. 
Ὀίο, πιαΐδθυ δἱ υἱγβο,, ῬΎΘΟΟΥ, 
Ουΐδηδπιὶ γοοϊυα τ οχίθηβὴ» 8, 

ΟΧΥΊΙ. --- 2. « Ποὺβ ὅ πάντα βλέπων ὀφθαλμὸς ἀἰοέναν: 
ἴη Ηἰβίογία Βαιίδδτη ἀπϑοᾶ. 6γ. ἔ. 1Υ̓͂, Ρ. 84. » Β, 

ΟΧΥΤΗ. --- 1. «)ὸ πηϑίδρβογὰ τριχυμίας ποίαν! δᾷ ΝΙοοίδο 
Ευρθη. γοῦθὰ ἐχ παθῶν τριχυμίας, Ρ. 384: οοπῖ. Ρ. 417. 
- δ. Στορεστά᾽ οοηΐ. δ ὙΠ, 6Ρ. 668. --- 27, Ηοχηοτίοιιδ 
ΟΟΪΟΓ : δεχάτη ἐφάνη φαεσίμόροτος ἠώς. » Β. 

ΟΧΧ. --- 3 αὐτὴ γὰρ ΟὐἄΘΧ πηΔ]6, « Ῥγδοίδσο υσδηρ 
Βουρίυγατη αΐ γϑυίογοη, ααπι ἔμπο ἴδιο Ῥ]ΘΓ ΤΩ ῸΘ 
ἴογϑηΐ ἀοάθοδϑυ! δὶ. ΠΟΥ 5 Φυδί ΠΟΥ ὈΥΪΠΊΟ5. ὙΘΥΒῈΒ 
τροϊξανὶξ υἱ βαπΐ ἴῃ Οοαΐϊοθ, ἰὴ] 46 τηθπᾶο ΤΟ Π6Π8, » Β. 

ΟΧΤΧΙ. --- ἅ. « Ὑπροάογιβ Ἡγτίδο. ἰῃ τηθὶβ ἀπροᾶ. ἔ. 1, 
Ρ. 420, π. 6 : Μωσέα δὲ πλάχας ἐγχεχειρισμένον τὰς θεογηύ- 
φους. » Β. 

ΟΧΧ. -- 2. « Μητροήθης Βροοίοδαπι αυΐάθτη 6βϑξ, ποη 
ἰδτηθη ὙοῦθῸ μένει οοηγοηϊξ. Ἀριηδηβὶΐ χαρα ογαΐ πία 
Ῥᾶγίμμη, Υἱγσοὸ 5016 6Γ, ποη μητροήθης. » Β. 

ΘΟΑΡΟΌΤ ἡ]. 

« 6 ἀτῦ6 Οορίο Ἰοερα 5[6Ὀῇ. ΦυδίνγομθΓ.. ΜΟΥ. 
Θθορν. {.1, Ρ. 149. Ῥαοδηρίιπι 1, 6. ΤΩΪΤῸΡ 4ιιοα, πι6Π- 



ΟὨγβίοἀοτγὶ Ροθιπηαίῖ5, ὁχ Αἰ μοϊοσῖς Ρ]ὰ- 
γόγρα Θηδχαίου Κοπτίτου τοροιἱγογῖξ πθὸ 

᾿δοινόχουνϊί. » Β.  - - 
ΟΠ. « Μεοιῖίο ργωΐυε 786 0}0}5. δοτίβίατη ; φυδτῃ βυπίδχϊη 
5θρο ᾿ἰργαγὶϊ γοὶ σγατωσηδίϊοὶ τδ]6 βθά}} τηυξανθγαυηΐξ. 

᾿ ΥΙάδ ποῖ. δᾶ Βδθγι ἴθ. 1923, Ρ. 240 564. ΡΗΠοβίγαϊαβ 
ΟΥ̓, ΑΡ. 1, 31 : ἵππον... χαταθύειν ἔμελλε τῷ ἡλίῳ φυοᾶ 
 Ῥ6π6 βοτίρίατα 65: βεὰ χυυστι οοᾶθχ ορίϊπηι5. 1696 παῦοδΐ 
 καταθύσειν, ρΡοΐοτ!ξ Ὠδγογα ἔαξυγαβ οαϊξογ. ΤΓΘ8 Θηΐτη 

ο΄ βπέ τοῦ μέλλειν ΘΟΠΒίΓιΙΘΠαΪ τιοᾶϊ, αὐτὰ Γαΐατο, οἵ ρτθ- 
“ βρηΐα, δ, αυοᾶ πη} 15 ἀἰπρ᾽ϊουϊξ, πὶ δογϑίο. Θὰ δὰ 

᾿ς Απβίϑη. Ρ. 496 τηοπυὶ ἀδ δουγίβίο οὰπιὶ υϑυθὶβ βρογαπάϊ οἵ 
᾿ Ὁρίαπάϊ εοἰΐδτη πὸ οοπηγεπϊηΐ. » Β. 
᾿ς 43..« Μρίδρβογδιη υογθὶ ἀστράπτειν ἀ6᾽ οΥγαίοΥ θι5. ἐγὰ- 
οἴανὶ δα Ῥβ6} Ορυβουϊᾶ Ρ. 283.» Β, 

49. « 6 δρόμῳ οτδίϊοπ!β υἱάὰθ τηθὰ δὰ Νίοορῃ. ΟἸὰ- 
ΤῊΠΌΙ Ρ. 155 564. Οοηΐ. ἱπίγα ΡΊΔη. 6Ρ. 36.» Β. 

τ 89 5664. « Ησυηπο ἄς Ευτγίρίἀδ Ἰοσῦπι Ἰδί πὶ8. ὙΘγβῖ θῈ}5 
τεϑαϊάϊξ Βαγποβ. Ὑἱΐα Επτ. 9 7.» Β. 

37. « ἘΔ εἶπ ἰδοὶΐο βουρβογαΐ στεψόμενος, ΠΟ ΤηΔ]6 
οτηπῖπο : ἔπρεπε στεψόμενος, ΘΟΓΟΠΑΙΉΤΩΔΠῚ ἴθ ΘΠ ἴῃ 60 6380 
υἱἀοθαΐογ υἱ ΠΠΠδτὰ ἱτωροπογοῖ οαριτὶ. σοηῖ, νυ. 368.» Β. 

6δ1---τοά Ὑογβὰβ ἱπ Οοὐΐοθ Οὐἶ5808 6858 ΒΟΥ 9}80008., 
ἐδοοπεθυβ οἵ Ῥδυ]ββοηῖϊο οἱ Βοϊβοοηδϊο ἀθ Δρόρσάρβο, 

᾿ φυδηησαδτη Ηἷο αἴϊογξ « Τοτητηᾶ : εἰς ᾿Αμυμώνην τοῦ Δα- 
ναοῦ θυγατέρα. » Μίγιυπι δϑὲ ἰσίίυγ φοα ΘΔ] πηαϑῖυβ 5 
δἀβουγίρϑὶ! 'π ῬΙαπυᾶθο δχοίηρὶο Βυδοτίᾶπο : « ΕΧΎ. Ὁ. 
τοροποπάυτη δϑΐ ἰδία δορί στατημηᾶ (61---θά ) μοϑβί βθυ θη 5 
ἴπ Νεορίυπυπι ( θ5-68). » 

82. « 6 ὙΕΙΡῸ τέθηπα τηοπυὶ 8 Οραβουϊα Ρ56}}1 
Ρ. 2538.» Β. 

οἱ. ῬΙὸ ἄπλεχτος Βοίβϑοῃ. εὔπλεχτος ργοροηὶϊΐ δὰ Ὗ, 
6. 287, 6 : εὐπλέχτον βότρυν κόμης. 

τς Θ6. « Ἀχούων, αἰοέιδ; νἱᾶδ ποῖ. δὰ ῬΠ]οϑίγ. Ηθγ. 
Ρ..307.» 8. 

ο 4Π|. « θὲ Τετραπᾶτγο οσὶξ Βοᾶ. ἴῃ ΟΥρθο Ρ. 10 5664., 
εἴ ρδου υ ογ Ρ. 16 ἀδ δὰ τὸ 4υὰπι ἰδησὶξ ροδίδ.» Β. 

1525. « Ποσῦχῃ δαμῖνοὲ οἱ ΠΠαβέγαϊ ΚΙοῖη. 6 5.θβίομοτο 
. 16. » Β. 

, 139. « Πὲ Αὐρ65 οἱ Ηδγου δ ἴδθ]ὰ υἱάβ ΟΥ̓ΘΌΖΟΓ. δὰ 
Ἠροδί. Ρ. 48 οἱ 233 ; ΟἸαυΐίθγ. δὰ Αρο!Ἱοά. ἔ. Η, Ρ. 415; 
Μαΐίῃ. δὰ Ευτὶρ. Αὐρθη. » Β. 

155, ἴῃ. 4 σοτγίσα « Ῥγορθηβίομθηι ἐἰιι5γαπάαηι ἴα- 

εἰυπέ. » 
251. « Βὲ Οοθγθηῖα ὑγθ6 οἱ τοσίοηθ Ττοδαὶβ υἱάθ 5.ὰ- 

τοῦ. δὰ Ηγρίη. Ρ. 170.» Δ. : 

243. « Ὧδε Μοϊαπιροᾶς υἱὰθ Εγαπζ. Ργϑῖ. δὰ ϑεγιρίο- 

τοβ Ῥμυβοσποιηοηϊοίθ, ἱπίογ 405 οϑὲ Ῥβουᾶο- Μϑίδιηριβ 

Ρ. 24: ποῖ. δὰ Ματγίπυτη Ρ. 88 οἵ Νοί. Μ55. ἴ. ΧΙ, ρΡαγί. 

2, Ῥ. δ8. --- 245. Π6 Βος Ἰοοο 7. Β. Ρίῃ5 Απποίϊ. Ῥοβίεβυ. 

ς. 193.» Β. 
463. Ηἰἷς ΒοῖΞ5. οοπίγα 7δοοθβίαμπι ἀϊβραΐίαθαί ἀθ 8ο- 

οοπΐα Ῥγορτῖ ᾿Αγλαός, 56 ΤηΔΊΟΓ ῬΔΓΒ ΡΕΓΙ πού ἴῃ 886 

ἀοοὶποηξβ: « Υἱάσ δὰ οᾶρ. Υ, 6. 9, 1; 6Ρ. 154, 185, 218 ; 

ΥἹΙ, 6Ρ. 125. » Ροβέ σδγβατῃ 267 Βοἰββοπδάϊδηδ οὐ σώζον- 

ται. 

δ 
ἜΗΙ 

ΘΑΡΟΤ ΠῚ. 

Μοϊποκίαβ ἰπ ῬὨϊοϊοσο 1860, Ρ. 158 564. : « ΟΥΖίοοπα 

δος ορὶ σγᾶτητηδΐα Δ ΠΟΤαΪΠΘ ἱπ ΠΠσοη Ἰββῖπηο οἱ ἰπάοοί5- 

οἴτὴο τοϊαΐα βαπξ δχ στωδυιηουὶ 5, 4αΐ ὉΔῚ δΟΓΙΡίΌΓΔΤη 

526 06 ἀο᾽ οἰ ἴαπι ΠῸΠ Δ5βθαθ ΒΔΓ, ἱπηρυαθηΐογ βιὰ Βαγ- 

μδγὰ εἔ ἱπορία δπέϊψυϊβ δι θϑπραΐ. Ναίγα θπῖτα οἰοσδη- 

εἶα ἴῃ Ηἷβ ῬΡΟΘΙΩΔ 115 δέδτη ΠῸΠΟ ΘΡΠΟΒΟΙΌΓ ; ΦΌΆΓΘ ΒΌΤΩΤΩΘ 

ἱηϊατία οὐἰεοὶ δὰ ἰρβαπη ἃιοίογομη οαττηϊ πατη ΓΟίογαηΐ 

ΙΝ ΔΑΡῸΤ ΕΙἸΥ. ἼΡΩ 08 

βοαῦτα {ἃ δέ ἰηβι]βᾶ οἵ ἃ β8πἃ γαίοπθ 8]16πᾶ χαϊθυβ πὰπο 
βοαίθηξ. » Ουοα στοαὶ Ὑἱτὶ ᾿ἀἸοἰυτη 56 ΓῸ οοβπουΐ. 

ΤΙ. --- « Ηἰβίοτίδιι ἢ] υβίγαπί ΟἸαυῖογ. δὰ Αρο!]οὰ, ΠΙ᾿ 
14, }. 463; Μοζίτγίδο. δὰ Ουἱά. Ἐρἰβέ. ἔ. 1, Ρ. 251. » Β. Ουἱ 
δὰ Τχοῖχδο ΑἸ]ΘρΌΓ. Ρ. 27 : « Ὑεῦϑα 2 Οοᾶθχ ἡ δ᾽ ἐθέλει. ΝΙ] 
τηυξαπάτπη ογαΐ. Φυηχουῖμ) ἐρύχει Φοίνιχος᾽ ἡ δ᾽ ἐθέλει... 
Αἰεϊγιθ 6 δροηδίην Αηιψηπίοτα α Ρἤωηῖοο ἱππιθοὶ πο, 
τὐέ απίθην ραίγὶ5 γαηι ρίασαγθ. Ῥοΐξαΐβ56 υἱάθέιυγ θρῖ: 
Ἐτδτητηδίδτϊαβ, οὐἱϊ ἴυϊξ παῦσαι ῥγοῸ ἔτοοίςθοο, Φοίνιχος, 
υϑι ἀδϑβρθοίο, ἴδοσγο ἀδοΐγ!απι. » Ὑοῦδα 1 Ἀλχιμέδεια 
σύνευνον Μοϊποκίαϑ. 

ΙΥ. --- 8. « Π6 ΟἸεοραίγα Ρῃϊποὶ ἀχόγο ΟἸαυΐου. δὰ Αροὶ]- 
Ιοά. ἔ. Π, Ρ. 177. » 8. 

Υ. --- 2 μιανεῖν Μοϊποκίαβ, 60}}. ϑοῃ θοῦ, δὰ Οποχηΐθοβ Ξ 
Ρ. 16. 

ΙΧ. -- 4, Καθεζομένους. « Ηος ΠΙυβίγταϊ Οἰΐο 94π ἰπ 
ΒΘΓΟΪ. 814]. ΔΓΟΪ 250]. 1853, Οοΐ. Ρ. 127, Φ0]]αΐο 5ρϑουϊο 
ἴη Μυβ. τόσου. 1, 22, ὉΔῚ ᾿αγθηθ8 ἄπο ἰῃ βᾶχῖβ βϑᾶοθπέ, 
πηραϊᾷ βίαπίθ Ιποπθ.» Ῥγοῖ [Γ. 

Χ, -- « δαηΐ φὰς πὰς ἕδοίαπί οοἸἸθοΐα ἃ Μαξπῖα δὰ 
ἙυτιρΙϊ5 Ηγρβίρυ]θη. » Β. --- 2 Ὑψιπύλαν ἱχέτιν Μοΐπο- 
κἰαβ, αὐ ἴῃ ποίϊβ Τη88. Φ80005. --- 3 ἦμος ἀπούρας 
Μείποι., Ῥγοθαθ 8 φαϑτῃ οοίοσὶ. 

ΧΙΝ. --- 4, Ἐπὶ γᾶς (ΡΓῸ γᾷ) ΡΓΟΡΔΌΙ ΘΙ οογγοχὶξ 
Βοῖξβ. δᾶ Ὁμπουϊοϊαμῃ Ρ. 318. 

ΧΥ. --- 1. «Τμορα : Οὐχέτι Προιτιάδου φόνον ἔσχεθε 
Βελλ.» Μεῖΐπεϊ. 

ΧΥ͂Ι. --- « γιάα Μαίπις οοἰδοΐαποα δᾶ Ἐπγὶρὶ 15 
ΜεΙδηΐρρθη.» ΒΒ. -- 4 ὃς δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ᾿ ᾿Αονίης Μεϊπεκίαξ 
ΡΓῸ ΤηΐβογῸ ἀπὸ Βοιωτίης. 

ΧΥΤΙ. --- « Αἀάδ Οδίαϊοσ. ΟἸαγκ. ἃ Οδιβίογαϊο δαϊτα 
Ρ. 20. » Β. 

ΧΥΙΠ. --- « 1η Ἰοιηταδίθ Δροσγ. ΡᾶΓ. ἐν δὲ τῷ ΙΗ Κλέοδίς 
τε χαὶ Β. θὲ «υΐθυβ τηυ]έοβ ἱπάϊοδηΐξ ἸοθῸ5 ΕἸβΟΠΘΓ. δὰ 
Αχίοομ. 10, Ἑδθγῖίς. δᾶ δοχίυμηῃ Επὴρ. Ηυροΐ. ΠῚ, 24, 
Ρ. 286. Υἱάθ οἕ Ηδγίπσ. ΟὈΒΌΓΥ. Ρ. 29. Οοηΐ. ἱπῖγα ΑΡ- 
Ρεπά. 6ρΡ. 264. » Β. 

ΧΙΧ. --- 2. « δου θεπάστῃ : Ῥῶμόν τε ξυνῶν χαὶ Ῥε- 
μύλον λεχέων. » Μεΐπεϊ. 

ΘΑΡΥΤ ἹΓΡ. 

1. -- 47. « Ὅ)ὲ ἴοτταυϊα ναὶ μὴν καὶ νἱ 6. ποΐ, δὰ Νίοθί. 

Ευμρεπ. Ρ. 387, δα 51π|06. Ρ. 404, δὰ ΖΒ δτῖδπὰ ΜΙ]. 

Ῥ. 9ά, 18, δὰ Ομοτίοίυτη Ρ. 828. Οοπῖ. εἴ Αφαίμῖδθ Ῥγοον. 

ἐπῆγα υ. 82. Ἑδτὰ οἰΐγα πθοϑβϑι αἴθ Βγυποκίαβ βαρ βε τα 

τοοᾶο τ. 43 βορέω 1ϑοϊοηϊ καὶ μὴν καί.» Β. 

ΤΥ. ---7. «Ὁ8 τοῖθο βρενθύεσθαι υἱάς πηξ. 84 ΖΔομιᾶΓ, 
ΜΗ]. Ρ. 429.» Β. 



ὅθά 

ΟΑΡΟΤ ΨΥ. 

Ω͂.. ---- ἃ. Οογτίσοπάστη ἐρεσσομένην, 86ἃ ἰπ Δη 418 ΠΊΘΙΩ- 
θγδηΐβ Γυἶδοο ΕΡΕΤΊ. τιοηϑίγαΐ ἀοργανδαο ΕΡΕΥ͂Γ. 

ΙΝ. -- ἡ, Πηχτὴν ο8[ 5Δ᾽ πηι : « Ἐογίθ πηχτήν. Κλεῖςε 
πηχτὰ δωμάτων. » 

ΙΧ. --- Ιη ΡΙδπ. Ὑθγβ8 3.-τϑ Τη816 ΔΥαΪδὶ ἃ ῥγίπιο ἀἰβίϊ- 
οὟνο δὶ αἱ ἀδήλον Ροπυπίαγ. 

ΧΠΙ. --- ϑοουηάθππι οἵ φυδγίατη αἰδίϊοιια ἀοϊονϊ ῬΊδη, 

ἼΧΥΙΠ. -- 6. 5οὰ ἀμθίίο δπ ἀλογίζομαι γογραπι ἐγίβΐ ρο8- 
οἷ( Βαῇμπο. 

ΧΧΠΙ. -- ἀ : Οὐδ᾽ ὄναρ ἠντίασας ποία Μροίποκίιβ δὰ 
(ΔἸ ] πὰ. Ὁ. 295 : « πϑϊη ἀντιάζω οὕτὴ σοηϊνο βιρηϊοδΐ 
»αν ϊεϊρθην 6556 αἰϊοι 75 τοὶ; αἱ φαΐ 810 ΟΓΗΐ Τα ΒΟ ΟΥ - 
αἰ βθηϑὰ ΔΘ πὰ 8 οδέ τϑοΐθ ἀἰοαίοῦ οὐχ ἀντιάζειν ἐλέου. » 

Ιάδθιη Ἠδοκουὶ « ρδΥ αΐθη » Ὑδηδιὴ 6586 οβίθπαϊ, οἵ 
ΤΩΪηἾΤη6 ΠΘΟΘββδυ ΔΙ ὙΘΓΒῚ 6 ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΏΘΙΩ αὖτις, ΦΌΌΙΩ 
« αὐτίχα Βῶρ8 ἰδ} αἰ δγαΐ ἃ} ὕστερον. » Οιοᾶ διΐς 
Ἰοοο πη ργὶ μηδ ἀρίστη β[αίίγω γοαπχὶ. 

ΧΧΥ͂. --θ. Επίδτη δ᾽ πηδϑὶιβ : « οἶδα ΤΡ] 5. » 

ΧΧΥΤΙ. --- ὅ. Τίογατη Βγαηο κι 6χ ϑδἰτηδβίδηϊβ : « ταὰ- 
χεῖα ῬΟΙΡΘΓΔΙΩ ; γρ. ἐπὶ ποσσὶ, βραχεῖα. » , 

ΧΧΧ, -- 6. ΗΙΙΔΠΗΙΒ, Οὐα8 ΟΟηβατα Μοϊηρκίδηὶ 
Ῥοἰοοίαϑ ( Απηδὶ. 11{{. Ὑἱπάουν. ἔ. ΟἹ, Ρ. 225 5644.) 
πὰπὸ ἀοιηιτα οοηξρὶξ ἔγαϊ, ργοροποθδΐ : Ὦ πλεονέχται οἱ 
πλούτου, πενίην ὡς ἀδιχεῖτε μόνον, αἱ ἴΈΓ6 ͵ᾶπ ΡΊΔη., ΠΟῚ 
ῬΓΟΡΑΒΙ ον. 

ΧΧΧΥΙ. --- ἅ. ΒΑ Ἰτηδϑβῖι8 : « 1,6 ς. νέχταρ ἀλειφόμεναι. » 

ΧΧΧΙ͂Χ. --- 2, 3. Ηδγήδηηο ἀρ θ 6 υἱάθθαΐον ἢυὰ 
ηιεἱ ἢι6 ἰοϊϊοηί, οἵ Πγτηΐ8. δρρυτηθηΐατη δχβρθοίδτὶ 
ἃ Ροίδίογο ᾿μβδηδ 1} ; Ἔχβρθοίδυὶ οἰϊδη πολλοὶ οἵ μ᾽ ἀροῦ- 
σιν. Οὐδγα οοΥρο δέ ᾿ 

πολλοὶ μαργαίνουσιν. Γἕα χωλόν με γενέσθαι" 
τῶνδ᾽ ἕνεχέν γ᾽ ἴσ ϑ᾽ ὡς οὔποτ᾽ ἐῶ θιάσους. 

Ῥοβίουϊβ. υ 6, Ραΐο : ΡΥϊὰ5 ἃ Ροθία 0 ροξυΐβθ6 βου! δὶ 
δρραγοΐ. 

111. --- 6. Ηδνγηδηηῖ8 Βοἰβκίαση ραΐαΐ Ὑ ΓΤ (οἰ ἰρ 588 
δἰΐογα οοπ᾽θοΐαγα μευψαμένης. 

ΠΥ. --- 1. Ἐξδπι ΒΟ ηρ ἀθυνη8 προσιὼν λέχος, χαρὰ 
τοοὶρ᾽ θη μη γαῖ. 

{ΥύῚ. --- 6. Αὰ εὐφυέες ΘΔΙ]ΤηΔδὶι5 : « ΟοΥγθοίαμῃ ἰῃ Υ, Ο. 
ἐχφυέες. » 

ΠΧ. -- 2. « Πυχνὰ ἀ6Ὀ 55] πηυτη ; συχνὰ διωκόμενος 
Ῥορίδ βου ρ51556 υἱάθίυγ. » Ηθγηιαη. 

ΠΧΧΤΥ͂. --- 2. Ὑφ᾽ ἧἣμ. « ὙΙάΘίαΓΙ γα δου ρίατη ἔα ΐ586 
ἐφ᾽ γεὶ ἐν ἡμετέραις. » δαϊηιαδ. 

ΕΧΧΧΥΗ. --- δ. Τὴν ἀπιθῆ. « Ἐπΐ556. ῥγίαβ. νἱάοίαγ ἴῃ 
Υ. Ο. τὴν ἀπαθῆ, χυοὰ τρεῖς οςΐ. » ϑαϊηιαϑ. 

ΑΡΡΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟἨΒΒΙΘΕΝΘΌΑ 

ΧΟΙΙ. -α 8. προθύρων ὑπὲρ ἐχχρ. δμιοίΐαγι! ϑβδ]ηια5.. 
«Ηρὸ Θρίβρτ. οἵ βθαιθηβ οαγιηΐηθ Ἰαίϊηο Ὑθγεϊξ ὙΑΎΆΒΒΟΓ 
Ἐρίξτ. Ρ. 144,.» ΒΟΥ. --- ὃ πείσατε Οοἄθχ, ποη πείσετε, 
αἱ τ λα γρλῃ νοὶ Μεΐποι. δὰ ΤΠθοον. Ρ. 367, φυοὰ πὰπὸ 
τοϑίϊζυϊ. 

ΟΠ]. --- 1 ἄχρι τίνος τε (ποη σε) δποίαν!ξ ϑ]τηᾶβ., δὲ 
ἀθν. 2 : « στερεὴν ΡΥΪῸ8 ἰπ Υ͂. Ο. δ.» 

ΟΥΙ. --- 4. βδἸπιδβίιβ : « ῬΘΓΡΟΡΆΠα ἴῃ Υ͂. Ο. ἰδίχην. ν 
ἘΕῚ,. Ὁἰπάογῆο δὰ Τῆο5. υ. Εἰδιχός Ρ᾽ απο ἰδίην γϑυατη 
Υἱάθίυτ, πἰδὶ φυϊὰ ἀρ! οβοαΐ. Επίδπι Μοίποι. ἰδίην ῬὨΙο- 
ἰορο 1860, Ρ. 155, ὉΒὶ γϑῦϑα 1 τηλυο]ξ ἀλυχτεῖς, ἱ, 6. ὃδυσ- 
χεραίνεις. « 5ρὰ δρροβίξα ἱτηᾶρσο ἴῃ ὑλαχτεῖς, αἴ ἂ6 οδπθ 
ἸὰΡΟΒ 810 ἃρηὰ ἃγοθηΐθ. » ῬΡο ; 

: ελίρν -- 8. « (σά. ἡυεραμαϊάδος, οἴ οογγοοΐαπη ναϊάδος. » 
αἰῆϊ. η 

ΟΥ̓́ΠΠ. --- Νοὴ 6886 ἐρωτιχὸν δρραγεοΐ, 5οα ἴῃ ἀρίαποίδγη 
ΘΟΠΙΡΟΒί ἐπὶ, ἐογίδββο Ῥγίηιαηι, ΒΟ 15 ουϊαδάδμη Ἀομηδηΐ 
Π]ΐδτν, φα Οοἰβε1ϊ δ5ΐ ορίηῖο ργοθδῃ } 18. 

ΟΧ. --- 1. Λυσιδίχη οχ Οοάΐοο ργοίογί ϑδῖτηδβ. Οαγάο 
δάξουρβὶ! "« Ἔγχει Λυσιδίχης, νἱᾶο Βοπε οί ἰπ ΟΔ}}}- 
το}! Ἐρίρτ. Ρ. 206, » 

ΟΧΙ. --- 3 ἰδὲ χρόνος ϑΔ]τηδ8. τ ὁχ Οσαϊΐοα. 

ΟΧΙΨ. -- 1. Βα] πηδϑῖαβ οοΥγοχὶξ, σαὶν., 8 φαίνεται 6π0- 
(αν. 

ΟΧΥ͂. .- 8. « Ὑσιαχῆῇς γε] Ὑστιαχῇῆς. Ὑσία 65 ὕγ08 
Βωοίϊε. » ϑαίηι. 

ΟΧΥΠΙ. -- 1. ΒΔἸμηβῖι8 5. : « 1666 ὄσδεις. 1:ἃ 601- 
Γοοΐατα χὰ Τηθ γα πἰβ. 56 ῥυαβ (αἱξ εὕδεις, φαοὰ γογαχα 
68ῖ,.» 

ΟΧΧΙ. -- δ. «Υ. Ὁ. φιλαίνιόν, 568 6χ ΦΟΥΓΘΟΙΟΠ6. ν 
δαϊηιαϑ. 

ΟΧΧΥΤΙ. --- 2. « Ὠροβί αὐτὴν ἴῃ Υ. Ο΄.; 56ἃ δαάϊίαπ 
Τϑοθηΐὶ τάᾶηὰ.» ϑαϊηιαξ. 

ΟΧΧΚΧΙ͂. --- « ΒΌΒΡΙΟΟΥ 6586 Ῥ]δίοπἰβ ὁχ ποιηΐπθ Ξανθίπ- 
πῆς. » δαϊηιαξ. 

ΟΧΧΧΥΠΙ. --- 3. οὐδὲν ἴσας Δαν. οοη͵. ΗΘΥΙΤΩΔΠΙ. Ὁ 

ΟΧΧΧΙΧ. --- 1. « ΥἹάδίυν αἰϊαὰ χυϊὰ ἐυΐ556 ἰπ Υ. Ο, 
4υδτ μέλπεις : ΘΟΥΓΘΟδΠ Θηΐπὶ οϑέ: μεὲλ ἰδηηθη ἔαϊξ. --- 
2. Ἑοτίδ Ἰοσοπάυμῃ λιγὺ χαὶ ἁδὺ χρέχεις τι μέλος. » 5αἷ- 
ηῖαξβ. Ουἱγοῦβι ὅ ἅ γάρ μοι ὁποίδυϊϊ, ΠΟ ἥ. 

ΟΧΙΥ͂. --- ὡς ἂν ἐκείνου οοΥτγρορθαΐ β5ομηποίουνίπ., 
ῬΓῸ ἄμεινον. --- θΘ. « Κόρη (ΡΓῸ χόμη) ἴῃ Υ͂. Ο., 568 ὁ0Γ- 
ΤϑοΐΌΠ ; πδπ χόμη 68 ἴῃ οοηΐοχία. Ἐῤ ἀ6 ῬᾳΘΓΟ ἸΟαυΪΌΓ, 
ΠῸΠ ἀδ ΡΈ6|18. » ϑαζηιαϑ. Σ 

ΟΧΠΥΠΙ. --- 5. βδἰμηδϑίιβ δὰ μυροδοστρύχου : « Επ|ΐ 
ΟἸΐπὰ π᾿ Τ ΘΙ ΥΔηΐβ μυροδότρνος, ἀ6 40 πο8 810] αἴο6- 
τ8. » Ηἰς φαοχαθ ἰδοοῖ Ῥδι]585., βοᾶ Βγαποκίαβ γοία]θ- 
ταί. σοηΐ. ἰηΐγα δὰ 6. 251, 3. 

ΟἸΙΙ. -- 3. « Φιλοῦσα νἱάθίαγ ῥγΐαδ ζυΐ586 ; ροβέθᾶ οου- 
Τϑοΐαμη φιλούντων. » ϑαϊπιαδ. 



ος ΟἿ. --- 2 ὑψορόφων Βοπποίἀοννῖπι ; ὑψολόξων Οσοάοχ. 
᾿ Ἐδεβαΐατγ Βεἰβκιὶ ὑψιλόφων. 

ΘΕΧΊΙ. --- 3, 4. « δοτδομάππι υἱάδίαγ : εἰ γὰρ ἑταίρα, 
᾿ς νυστάζων ἐπέδην οὐδὲ θιγών γ᾽ ̓ Αἔδᾳ. Ναηι δὲ ἑταίρα εϑ5ΐ, 
ον Ῥογϊ πὸ ἰαοίά φιϊάφηι. Οαΐρρα πὸπ 508 ΒΔ αγαυβ. » 
᾿ ἤογηιαπη. Ουοὰ ῥγιθοοἀοπίϊθιιβ αὐθοῖα Ῥ θηΪ5. τηϊηΐ τη 

τοβροπαᾶσί. 
ΚΩ 

᾿ς ΟἸΧΠΙ͂Ι. -- 8. ϑαϊπιαϑὶϊ οδέ δυσύποιστον. Ουιἱ δὰ ν. 5 : 
« τοῦτ᾽ εἶπας ὦ φιλέραστε. 18 Υ. Ο.., 5εἀ Ἰοεο ὦ αἰϊυὰ 
ῬγῸβ ἕυϊξ ; πάγῃ δχ πιᾶπιι οουτθοίογβ οβί. Εογία ἴδι,» 

ΟΙΧΙΝ. --- ἀ μέμψαιτ᾽ ἔτ᾽ ἐμοῖς οἰΐδτιη Ηεογτηᾶππι5. εἴ 
Βομηοίἀθνίη. 

ΟΕΧΥΤΙ. - 3 5644. Ηες ἴΐὰ 5ευῖθοραΐ Ηδγτηδηηϑ8 : 

Ἀλλ᾽ ὁ χαλὸς Μόσχος πλέον ἴσχνεν. « Εἰ σὺ γὰρ οὕτως 
ο΄ ἤλυθες οὐδὲ θύρην πρὸς μίαν ἡσύχασας 
τήνδε τοσαῦτ᾽ » ἐδόησα « βεδρεγμένος. Ἄχρι τίνος, Ζεῦ, 

Ζεῦ φίλε, σιγήσω; καὐτὸς ἐρᾶν ἔμαθες. » 

ΟΥ̓αρβὰ 3 εἰ γὰρ ορίδηξϑβ 6586. 

ΘΕΧΥΉΗΙ. --- 3 πόθοις 'π ΡΊΔη. 

ΟἾΧΧΙΧ. --- 3. γελᾶν, ποη γελᾶι, δηοίαν!ς ὅ5411η.: ἔα 

γοϑα 7 ἐν (816) σε, ποη εἴ, δἔ υ. 9 λαδὼν ἐπὶ, 51π6 δ᾽. 

ΟἸΧΧΚ. --- 6. « Τραχὺ βοᾷ, γενετις, ᾿ΐα ρατείΐ ἴῃ Υ. Ο.: 
γεϊίψυδ οοττθοίδ βυηξ. --- 8 ἴσαν. (Πεϊπάς δὰ ϑβοαυθηξία 
Ἄρεος δ᾽ αἱματόφτυρτα β. :) Ηζο πιᾶῖα τηᾶπὰ ἰηΐεγροϊαΐα 
βυπ ἴῃ Υ. Ο. » βαίηιας. 

ΘἸΧΧΧΙ. --- 6 εὐττυρίο δ τηᾶηςο οϑυτηΐπθ Πέρα ἴδγ 

Ἡοττηδηπυβ : « ΒΔΟΟΒΟ ΔἸ 4 Ϊ58., ΡΓΟΡΟΓΘ ΘΟΗΥΥΪ ΤΩ Δρρᾶ- 

ταΐαταβ, εἴ Τἀτηυϊα5. οΟἸοαυπέυΓ. [π΄ ἴρβο ἱη! 0 Ἰηδηδὰ- 

ἴογατα ΒΔΟΟΠΟΙἑ5 ρᾶγ8 ΡΟγΪ, τξ ποβοῖαβ τῶν παριὼν λάδε 

χλώναχας υἵταπι δ ῥΓὰ5 Τοδιηογαΐαβ Ἰδιγοβ βρεϑοίεξ, 

ἀυᾶγαπη ῥγοοΐογίθηβ ΤΑΤΉΌΪΟ5 ἄθοογρθγα ἱαρεΐαγ, 8η δὰ μο- 

πῆποβ,, τῶν πάρ᾽ ἰὼν λάδε. Ὑεγδιι 10 ληχύθους 5: βρη! τὶ ἃ 

“τιλίοτγία,, ἀργυρέας, γε ποτηδηΐογ ἀπθίαπι,, πἰϑὶ μύρον 4πδη- 

ἄλιη βρϑοίθμῃ ἰπ ἐδ! 5 τηοᾶο {Π6οῖ8 βογυδγὶ 50 }ξ8πη 5ίδ- 

ἴσας. Ητος δυΐομῃ δὰ Οσοάϊεὶ βου ρίαγατη αυδπὶ ῬΓΟΧΙΠῚΘ 

δοσδάογο υἱάθηΐυγ : 

᾿" - ᾿ Ἄ - - ΕΣ 

Τῶν παριὼν λάδε χλώναχας. Θ. ᾿Αλλὰ πόθ᾽ ἥξει - 

Β. Καὶ πέντε στεφάνους τῶν ῥοδίνων. Τί ; Θ. Τὸ πάξ. 

Β. Οὐ φὴς κέρματ᾽ ἔχειν; διολώλαμεν. Οὐ τροχιεῖ τις 

τὸν Λαπίθην ; λῃστὴν, οὐ θεράποντ᾽ ἔχομεν. 

5 Οὐκ ἀδιχεῖς  Θ. Οὐδέν. Β. Φέρε τὸν λόγον " ἐλθὲ λαδοῦσα, 

Φρύνη, τὰς ψήφους. Ὦ μεγάλου χινάδους. 

Θ. Πέντ᾽ οἶνος δραχμῶν “ ἄλλος δυοίκαίδεχ᾽. Β. ᾿Επίσχες. } 

Θ. Ὠταλγεῖς ; σχόμδροι, θρυμματίδες, σχαδόνες. 

Β. Αὔριον αὐτὰ καλῶς χογιούμεθα " νῦν δὲ πρὸς Αἴσχραν 

1τ0 τὴν μυρόπωλιν ἰὼν πέντε λάδ᾽ ἀμφορέας, 

εἰπὲ δὲ σημεῖον, Βάχχων ὅτι πέντ᾽ ἐφίλησεν 

ἑξῆς, ὧν χλίνη μάρτυς ἐπεγράφετο. 

Ἑαταυΐυβ ἰοΐ τηιδπᾶδίογαμι ἱπηραίθηβ Υ. 1 ἀλλὰ πόϑ᾽ ἥξει τὸ 

ἢ πάξ- φιαπαο οτὶξ βηὶς ἢ ἀϊοϊαγαβ ἃν ΒΕΓ 8118 ΡΟΣΤῸ πηϑῃ- 

ἀλπίο ἱπίογγυτωρίυγ. Υ. 8 βρυμματίδας τηθιιογαΐξ ΑἴΠ6- 

πδυβ ΙΥ̓́, ῥ. 133, Ο; 147, Β. γοῦϑα 10 ΒΥ ΡΟΥΒΟΙ οὰπὶ δϑΐ 

ἀμτορεύς ἀ6 γάΞο 0 }0 υὑπριρηΐδτῖο. » 

ΓΊΧΧΧΗΙ. -- 1. ΒΓΌΠΟΝΙ ποία ἰοΐα ο5ΐ Θαἰτηδϑι}. 
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ΟΠΧΧΧΥΤΙΙ. -- 3. Θερμῷ δ᾽ ἔπι θερμὸν ἰάλλει ἄτραχτον 
Ρἰαπυάσατῃ ἰδποΐ ΗΘΓΓΊΔΗΠΙΙΒ. 

 ΟΧΟΘΗ. -- « Ηος δρίαγτηπηᾷ ἰηξοεγργοίαϊν 58] πη 5185 
πῃ Αρρεῃᾶ. δὰ Οοιηπιθηΐξ. ἴῃ ᾿ηβεγίρί. υδΐ. Ρ. 223.» 
βιυδον. 

ΟΧΟΙΓ. --- 5 « πολλοῖς ἴῃ Υ. Ο. Εἴ οογγοοΐαπι ποὰ- 
λούς.» ϑαΐηι. ᾿ 

ἀρ δ -- 3. «Βοτίο Ἰσιάδος, ουὰβ ᾿πΐγα τηϑιϊηϊξ. » 
βαΐηι. 

ΟΧΟΙΧ. --- 5 μαστῶν εἰλύματα ορτερία Μεϊποκῖαβ ἴῃ 
ΡΗΠΟΙορΟ το]. ΧΙΥ͂, ῥ. 34. 

ΟΠ. -- 4. « Βοοεῖς υἱᾶϊξέ συγείαβ ἀν τι φρυασσομένων 
βου] θοηάυτη 6886, ἀθ φιηυϊδηΐθ τ] γουϊάγαμη ΡΓυγΙ- 
Εἶπο.» Ηογηιαπη. 

ΟΟΙΥ. --- 9, 10. « ϑευϊδοεπάσπι ζωὸς ἐὼν, ΡΓῸ 60 υοὰ 
Ἰερίευν ἔτ᾽ ὧν, οἱ πλεύσετ᾽ ἀνὴρ ἐπιθάς, ΄υσμ ΡΪδΔη6 
δρυπάοί ἄνωθ᾽. » ΗεΓηϊαπῆ. ν 

ΟΟΧ. --- 1. « Τῷ θαλλῷ Υ. Ο. Μεϊΐα5 τῷ δαλῷ. » βαίηι. 
ΗδΥΔΠΠῚ5 : Τὠφθαλμὼ ( δοοαβαίίνο) Διδύμη με συνήρπα- 

σεν, 4υοᾶ ποη 6586 δυΐι8 Ἰοοεὶ υἱά δία. 

ΟΟΧΙ. --- 4. « Ἄλγος ὁ μὴ χρίνων χοινὸν ἄγ. Τία οοΥ- 
γϑοΐατῃ δϑί ἴῃ τοι ΓΔ ηΪ8. : πᾶπὶ δἰ ἔξ. ἬἌλγος εἴ χρί- 
νων ἀρρατγεηΐ ; 868 χυοὰ πιοάϊαμπι 68 ἀεϊουῖξ Θογγθοίογ, δὲ 
Τοροβυϊξ μή. Π666 ἄλγος ὁ μὴ χραίνων. Πόθος ἐξ Ἀφροδίτης 
ὁ μὴ χραΐίνων ἄλγος ἄγοντι. 118 ὀχροποῃάυμη. » ϑαϊηιᾶϑ. 
Ουὐοᾶ Βτεαποκίαβ βαῦτη [εεἰϊξ. βδὶπιϑβῖο ἐεβία δἰϊδτι χοινὸν 

ποι ἱπΐθαγυτα δϑξ ἴῃ Οοάϊοο. Ουοᾷ Ἰερίίατ, Ηθειπᾶηπο ἦμ- 
ἀϊοθ., ουβουγίαβ δϑέ ργῸ [811 ροθιηδίϊο ; ΘΟ Π] ΟἿ  δαΐθπι : ἀεὶ 
δέ μοὶ ἐξ Ἀφροδίτης 

ἄγγος, ὁ μὴ χαινὸν (50}}. ἄλγος) καινὸν ἄγων τε πόθος. 

ΟΟΧΧΥ. --- 3 εἰμὶ γὰρ ἐκ Ηογδηπι5. Ἑἀεοθαίυγ εἰμὶ 
χαὶ ἐχ. 

ΟΟΧΧΥΤΗ. -- 6 ἠροπόλης Οοάδχ 566. ϑ4Ἰπηᾶ8. 

ΘΟΧΧΧΠ. -- 3. Πλεξαμένη Ξάνθον ρτῸ περιπλεξαμένν 
βἴηθ θχθίωρίο βϑξ οἔ ἀπαϊορίξθ γσερυρηδῖ. 

ΘΟΧΧΧΙΝ. -- 6. 78: 54] πηᾶϑῖιβ : « Εογίθ Ἰορθπά. φορ- 

δῆς ἠπανίῃ. »ν 

ΘΟΧΗΗΙ. --- 8. Μίγα ϑδπηδβ. : « Τῇ τη ΓΔ ΠΪ8 ἸΟΡΊΓ 

μὴ σχαφίην ὀλέσεις, ἴπ0 μὴ σχευὴν ὀλέσας. Ιμδρο χεφαλὴν 

ὀλέσῃς. » 515 ἀρορστδρίατω ΒΌΠΘΓ. 

ΟΕΙ,. --ο 1,2 ἡδὺ καὶ αὐτῶν ἸοσοθαίυΓ ; ἡδὺ χατ᾽ αὖ τῶν 

Μεϊποκίαβ ἱπ ΡΏΠοΙοσο 1860, Ρ. 155. « ὕἱ Γ ΠΉΤΤΟΙΝ 

ΑΡΟΙ]. 95 : οὐδὲ μὲν αὖ τοὶ Βαττιάδαι. ΗοπΊοΓι5 δάχρυ χέειν 

γοὶ ἱέναι ἀ πὸ βλεφάρων, 568 απ ΕὈΓΙρΡΙ 465 ΗΙΡΡΟΙΪ. 1896: 

χατ᾽ ὄσσων βαλεῖν δάχρυ. » ΝΙΝ ἐδ χαὶ αὐτῶν. Α 

ΘΟΙΠΙ. -- 3. Αἂ εὐδόστρυχον 581π|88. : « εὐβόστυχον ἴῃ 

πῊ} 115 Ἰοοῖβ βευρίατη γροσῖ. » 

ΘΥΙΕΙ.- δι «ἸΑΎ: Ὁ’ ἴην » οἵ οογγθοΐατα ἔδην. ». 

δαίηι. 

ΘΟΙΧΙΧΣ. --- 1. Δισσῶν θηλυτέρων ποτὲ μοῦνος ἐπὸ- 

(ανῖξ ϑαϊπιαξῖαβ (πο μοῦνός ποτε); ἀυοᾷ τηϊηίτης ἀἰ5- 

ΡΙοοί. 
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ΘΟΙΧΧ. -- 4. « Αἀβογὶρίωτϊη 98 : γρ. ἀπ᾽ εὐτήχτου. --- 
δ. Αριυὰ δυϊάδηη Ἰορίξιγ : ἣν δώης ὑάχινθον ἔχειν. --- Ο. 
1656 λοχάδων. » ϑαίηι. 

ΟΟΙΧΧΙΥ, --ὄ 1. « ΡΙῸ Ἔρως αἰϊυὰ (υἱξ, 56 ἀρϊοίυϊη 
οἱ στϑροβίζατη ἔρως. Ὠροδί δαΐθμι θρασύς. » ϑαίηι. 

ΟΟΙΧΧΥΠΙ. --- 2, β8]πιᾶϑ, δμοίδυϊξ ἐχθομένοι (516). 

ΟΟΙΧΧΧΥΙ. -- 3. Αἀ αἰδώς ϑ4]π|85. : « ἀίδης Υ. Ο., 
ἢ, 6. ἄδης. --- ἅ τοῖς δε Υ. Ο,,, οἵ τιοχ βαλλομένοις. » δη- 
δομᾶδ ἰρί(υγ διαχρίνει πλέγματα, οἵ ἀθ Ἰοσιοπο πλέγματα 
βάλλεσθαι γαϊᾶδ ἀυθιΐαθαιη. ὅτ βυπΐ οἱ βαλλόῤενοι «αὶ 
γΟΓΒὰ 2 οἱ χλονούμενοι. 

ΟΟΧΟΙ͂Ι. --- 3. «Τμορ6 ἐνθάδε χαχλάζουσιν. » ϑαἴη. -- 
ὃ ἐνδιάγονυσα ΡΊδη. 

ΟΟΧΟΥ͂. « Λεωνίδον ΡΊδη., 568 ΑἸάΐπᾶ οἀϊξ, ΕΕΥ. Ο. 
Λεοντίου. --- 1. Εὖρες Υἱάδίαν ΡΥ [υἶ886 ἦρες. » ϑαίηι. 

σΟΟ. -. «ἕ Βεϑροπᾶοί ΡδΌ] 15 Θρὶ ρτδιημηδίὶ Ασαϊιΐ φυοὰ 
Ῥγθοραϊί. » ϑαΐηι. 

ΟΟΟΙ. --΄ 1. « Τηΐογροϊδίιβ μἷο Ὑθυβὰβ ἴῃ τηθιη Ὀγδηΐβ δὰ 
ἢσποὸ τηθάθχῃ : πτηνὸς ἔρως πτηνὸν χεῖσε με ὥστε φέρειν. 

Φέρει ἰδτηθη ΡὈΓΪὰ5 Γαἶ586 υἱάθίαγ, οἵ πτηνῷ. ἈδΙίχαδ ἀἰνὶ- 
ΠΑΙ͂ ΠΟῚ Ροίΐαϊ, ηἰδὶ ἀποα με φέρει Δρογίθ δρραγδΐ ; πα 
ἰδιηθη Ὑθϑίϊρία υοοὶβ τάχει. » ϑαϊηιαδ. --α 7 ἱμερόεντι 
ΡΙδι. 

ΟΟΟΥΙ͂. -- « Δ Ρ6}1ὰ δοοὶρυηξ γαϊρο:; ορὸ ἀθ υἷγο, 
ἂδ αυὸ τηοΡοίτῖχ αυϑάδιη το ἀἰοὶξ, --- 4. Ὑεγθὰ οὐδὲν 
ἐρῶντος ἔχεις διπί ΘοΥΓΘΟίοΓΙΒ. : πᾶμη δἰ ΠΟΤ ὙΘΓΡΟ- 
ΤΌΠΩΙ Ἰ000 ἔαἱξ ἴῃ τη ΓΔ ἢἾ5.» ϑαϊηιαϑ. 

ΟΟΟΥΊΠΙ. -- « Βοορηῃίίογο τηδηῖι δαἀϊξυμι ἢ μᾶλλον Φι- 
λοδήμου. » ϑαίηι. 

ΟΛΑΡΌΤ ΥῚ. 

11. -- 1. ΡτγοΟθΔΌΠ ΠΟΥ Μοΐπθκ. δὰ ΤὭθοοῦ. Ρ. 352: 
«1μορ6 Ὅπλα τάδε πτ. » 

ὙΠ]. --- 1. σοπῇ. Μείποκ, Θεϊδοῖ, Ρ. 127. 

ΙΧ. --- 4. Δυσμενέες 6δΐ ϑἰτηδϑι!. 

ΧΥ. .--- 1. Ηἰς Κλείτων ϑαϊτηαβ. Θχ Οοάϊΐοδ. 

ἼΧΧΙ. --- 6. ϑαϊιηδδῖιβ ὁχ Οὐάϊοα ἀρτιφαοῦς ργοίοτ οἱ ἀρ- 
τιφυοῦς οοπ] οἰ. 

ΧΧΠ. --- 2. ΒΡυΠΌΚΙ ποία ἂς ἐπομφάλιον. ἰοΐὰ 65 88]- 
χωδϑὶϊ, αὶ σϑῦϑιι ὅ ἀγριώται (510) Θιοίδί. ὙΟΥβὰ 4 οἰϊδηὶ 
ΗθυΤηΔΠΠι18 ἀρτίδορον. : 

ΧΧΠΙ. -- 3. « ῬΙὸ ἅλμῃ αἰϊια βοτιρίασμι ἰαϊξ ἰπ τηθιηγᾶ- 
ὨΪδ5..» ϑαίηι., 4] Υ. 8 λιμνορνεῖ, 

ΧΧΧΙΧ. --- 2. δα] τηα5. οποίαΐ Ξύθου. -- 6 ἁ τριτάτη 
Ὁοάοκχ. 

ΧΙΠΠ. --- 8. « Εὗρε οἷο. 1ἴα Ἰοριίατ. Ἐχριθίυτη ἔθος 
ΟΡ θυ τη ἴῃ ΤΟΙ ΓΔἢἶ8. Τθοθηΐθ τηδπὶι, ΠΟΟ ὁδάθη {π|8 

᾿ 

ΑΌΘΕΝΌΑ ΕΤ ΟΟΒΕΙΘΕΝΌΑ 

16 Ὶ ἰοίΐαβ οϑὲ ἀδβουῦρίιβ, βθὰ υρίογὶ ἰδιηθη. » ϑαίηϊας, 

11. -- 10. Ἐξίαπι Θδ]πιᾶ8. ἀγρειοσύνης, χυὶ ὁχ Οὐάϊοο, 
Ργοίδγί ἀγριωσύνης. 

Π11.: --- 2 λαμπροτάτῳ ΒἈδιοὶθηδίθίηϊι5 ΡΠ] οΙοσο ἔ. ΙΧ, 
Ρ. 093, « 4υ8}15. δὰ γϑη ]δηάυμη ἀρ  ββἰπηι5. » --- 3 εὖξα- 
μένῳ γὰρ ὅ γ᾽ ἦλθε πσπο Μοποκίυβ. 

ΠΥ͂Ὶ]. -- 6. ϑδ]δϑὶι8 ἃ ἔπι. 

ΠΧΠῚ. --- 1. Γραμμοτόχον (516) ὁχ Οὐάΐο6 β,ιη. 

ΠΧΥ. --- 10. « Εὐγραφέος ἱπάϊοαΐ [υΐθθο χαλλιγράφον, 
ΠΟΙ ταχνυγράφον. » ϑαίηι. 

ΙΧΧ. --- 5. ϑα μηδ. θηοίαξ πόρον. 

1 ΧΧΠΙ. - 3. Βαϊ ιηδϑὶαβ ἀνέθηχα υἢ ὁχ Οὐαϊοῦ ῥγοίογί. 
ΡΙδηυο5 φυϊάθιη ἤοὴ Ἰορογαῖ, «αὶ μελίσδομαι τηυΐαγῖς ; θὰ 
ὰπὰ ἀυθίο ρῥεωβίαδϊ, : ' 

ΧΧΧΥ. -- 1. 5α]πια5. δηοίαν!ξ τὰν θῶ, δὰ μδηπάθιηιν 
τὸν θώ. 

ΟἿ]. --- ὅ.. « 1ὰ ΥΥ. Ο. Ἰοροθαίωγ χροάοντα, 56 οοΥ- 
οἴχμι δδὲ χνοάοντα. δῖ. Ιο56, οἔ ἰΐαὰ δριὰ Αὐβίοριιδηΐβ, 
ἰηϊογργοίθιη Ἰοριγ ; τουτέστι, ἱπααϊξ, τὸν πέπονα. » 
δαίηιαϑ. : 

ΟἸΠ. --α 4, βαϊιθδβ. βάμματι υἱ ὁχ Οὐάΐοο αἰίογί. 
γοβα 8 ἰάθη ἀπέλυσε, δἀ6}8 : « 5ρᾷ ἀπέδυσε ἴῃ Υ, Ο. » 

ΟΥΙ. -- 1 ἀγρειάδος ϑ541πι. 6 Οὐάϊΐοθ. 

ΟΙΧ. --- 8.. Βα] π|85. : « ἄρην ῥγΐαβ ἰπ Υ. Ο, ζαϊξ; 50 
οογγθοίυϊη ἄρχυν. » 

ΟΧ. --- 4 φράγματα πρὸς ταναὰν 94 00}}8, δὰ Απαϊοοία 
1. Υ11, ν. 952, 586 ἴῃ Ῥαὶ. ργωροβιἰοπϑιὴ ποῖ ἐδηροθδΐ. 
« Οὐδ ἴδυτὶ ποὴ ροίοϑί, 56 οβίθηαι! πέτραν 50} 5558 
Ροδίδιη, ΠῸὴ πίτυν. ΟἸαγνο αἰ οὶ αἰϊχυϊὰ ρμοίοδί δι }06}" 8ᾶχο, 
τηἰπἰτὴθ ΒΌΡΟΙ Ρΐηα. » Ηογηιαπη. Ἑἀοπάσπι ἐγαΐ ἰρὶαΓ : 
ὑπὲρ χραναὰν ἅλος ἔπαξε πέτραν. 

ΟΧΙ. - 1. «Υ͂. Ο. λάμωνα, εἱ οοττοοίαμπι λάδωνα. » 
βαίηι. 

ΟΧΤΗ. -- « Σιμίον ἴῃ Υ. Ο.; δϑαϊίαπι δἰΐθγαπι μ, αἵ 685- 
βοῖ Σιυμίου. ΕΓ αἰοϊαγ γραμματιχὸς ἴῃ τηθηΓηΐ5. » 
δαίην. ---- ἃ δοιὸν ἔτι χλ. ἨΘΙΙΩΔηηι8, υὐ ΌΠΡΘΙΒ. 

ΟΧΙΥ. --- « Αὐτοῦ ἴῃ 8616. Ἀθοθηΐὶ πηᾶπὰ δὰ ογδπὶ 
δἀβογρίθμι οϑί : Φιλίππου Θεσσαλονιχέως. » ϑαίηι. Θυΐ 
γόγϑα 6 οἠοίδί τοιούτῳ. : 

ΟΧΥ. --- 8. ᾽Ολετὴρ 68: Βδ]πηδϑιῖ, « υὐ δὶ ΡΒΠΙΡρατι 

τοίογαϊυγ, » 

ΟΧΥΙ. --- 3. Τὸν ὕδρεῖ χυδ. 65: 58]Π18 511. 

ΟΧΧΗ. --- 4. Δήϊον γοΥθυ πη 6556 πο οΟποοαϊτ Ἠριτηᾶι-. 

πὰ5., Π60 Ροζυΐδθ8θ6. 5ἷς δοεῖρὶ ἃ ψυαοχυδι ἴῃ ΥΕ} 18 δήϊον 

ἂμ. πεδίον. Ἐχρ!ἰοδξ ἣ (Ὑεὶ ἦν) γὰρ τοῦ, παηὶ διτι 715 ΦΥ̓αΉν. 

ΟΧΧΠΙΙ. -- 1,2 μηδ᾽ ἔτι λυγρῶν... στάζε φόνον ῥανί- 
δων Ηδηδππυβ, οΟἸΪαΐο 518. 



ΙΝ ΑΡΌΤ Υἱ. 
;: ΟΧΧΙΝ. --- τ. Τιμάνωρος ἄγμαι 58] πὰς. ὁχ Οοάϊοο. 

ΟΧΧΥ͂. -- ὁ. « Κλειτοῖο Υ. Ο. Εξ εδΐ ποῃιθη ργοργίαπῃ.». 
βαΐην. 

ΟΧΧΥΠΙ. -- 3, 4. Ηογπδπηιβ μος [παϊξ : 

Πολλάχι γὰρ κατὰ δῆριν Ἀλεξάνδρου μετὰ χερσὶν 
᾿ μαρναμένου χρυσέαν [ ἐστυφέλιξαν ἴτυν 

ἀντιδίων ἰοὶ χάμαχές τε βαρεῖαι. 
τῶν αἰχμὰς ἀνέχων 1 οὐχ ἐχόνισε γόνυ. 

ΟΟΧΧΙΧ. -- 1. « Βεγβοπάμηι χράνε᾽. » δοϊιιοίάφιο. 

ΟΧΧΧΥΤΙΙ. --- Ο. Βοππάογῆυβ 6 Απίϊι. Οὐ. θρίσγδῃι- 
πδῖϊβ δὰ ἀτίοβ. βρθοίδης δι (Βοπηθθ, 1862) Ρ. 9, « ἴῃ 
ΟὈϑουγΒ γογβί 8 δὲ τηδποῖβ» βου ἱξ Τὶν μὲν Καλλιτέλης, 
6011. (Δ! μνδοῖνὶ ἰηΐγα 6. 351, 1. 

ΟΧΤΙΙΧ. --- ΜΙπΐπηθ ἀδ « συγ υἱοίογία Ευθποίϊ », 56 ὰ 
ἂδ ἰρβίιιβ β8}} σα]! πδοοὶ υἱοίουία οορίδηάυτη 6886 ἀθ- 
πποηβίγαξ Μοϊπθκίαβ Οδὶ τι. Τϊαίτίθ. Ρ. 291 564. Ρτὸ- 
βίγαίο δᾶνοιβατῖίο τηογίιιβ δϑέ ἴρ86, Ζυδγθ 86 ἰβῃογδαγο 
υἱοϊοτίδ οἱ Επωποίο ἤάθιη Βδθογα αἰεὶϊξ. Οουτίρου. 2 : 

ο φοίογία Ἦϊ6 Ρ7Ὸ μεὰ. 

ΟΠ. -- 2. « Πλέξατο Ἰορὶξ 541 πἴῖ85. ἰπ Ἐρὶϑέ. ἀθ σοπηὰ 
Ρ. 267. » ΒιΛΟΓ. ᾿ 

ΟἿ. --- Βαϊιηαβίυβ Θποίδΐ ὀρθρινὰ Υ. 1, πηνιὰς Υ. ὃ. 

ΟἾΧΙ. -- Ὑπάτου 80 ΤΟΟΘΠΓΟΓΘ τηᾶπὰ 6586 ἰδβίδ! Γ 
58] }88. 

τς ΟἾΧΠΙ. --- Ἰ θρηγκοῖσιν Οὐάδχ ἃρ. 740., θρηγχοῖσιν ἃΡ. 
ϑ8]Π185. 

ΟἸἾΧΧΥ, --- 5. « Λέγων ἀροβέ ἰπ Υ. Ο.; 56ἃ 5βραϊϊμα 

τορί δία οϑί ἰδὸ υοοα ἃ γθοθηῖὶ τηᾶπιι. » ϑαίηι. 

ΟἾΧΧΈΕΤΙ. --- Ἰ « οὐρέσιοι καὶ, ΡΕΓΡΟΙΓΔΙῺ ». δαί)Ά. 

ΟἸΧΧΧΥΙ. --- Εἰαμη ϑαϊτηδβ. Ὑϑγϑυτη 3. « ἱπορίθτη » 

ἀϊεϊξ. 

ΟἸΧΧΧΥΙΠΙ. -- ϑαϊαβ. δὰ ΑΛΦΕΙΟΥ͂ : « α Ιηρ- 

Ὀγδης : 56ἃ οογγθοΐαμῃ ᾿Αλχαίον. » 

ΟἸΧΧΧΥ,ΙΙΙ. --- 1. « Θηρόμαχος ῥγΐαβ οΓαΐ ἰπ Υ͂. Ο. » 

βαΐηι. Ἰηᾷδ οἱοββαΐογ. --- 6. 78 ϑι1 δπιθηάδίίο εἰϊδμη 

Ηδσιηδπηὶ ρἰδυβυχη (1. 

ΟΧΟ. --- σοπῇ. ᾿ρβίαβ. Πιϑοηϊάθ ρ  σγδιηπηὰ ἱπίγα 8300, 

πᾶ πος οἵ 5θ 6 ὴ8 Ἔχργοββϑᾶ. --- 5. ϑα]η. ἀπέτιλλον 6Χ 

σοᾶ. Ρτοίεγί. Ουἱ δὰ υ. 10 : « Εουτίε θύσει. 56ἃ δάσε: [ 860; 
δὴ ξώσει 1 ποη τηυΐο. » 

ὍΟΧΟΥΙ. --- 1 ῥοιθοσχελῆ δίχαλον ϑ541π). εχ Οοά. -- ἅ 

ὡρμιηθόλος ϑομποἰἀΘΥν Π115..- 

ΟΧΟΥΠΙΙ. --- 1. « Ὥριον. 16 οογττοοίαμι ἴῃ Υ. Ο. : ΠᾶΤῚ 

φῥτῖαβ Ἰοβοθαίαν αὔριον.» βαίηι. 

ΟΟΙ. --- 2 ὡραίων σῦλον ἀπὸ πλοχάμων Μοίπθκίυ8 

(φτο οὖλον ) ΡΙΙΟΙΟρΟ ἱ. ΧΙΥ͂, Ρ. 38, (0}}. σαί! 0 ΟΧΥῚ, 

62 : ἀουοία Παυὶ υονίϊοϊς Ἔχτυυϊδ, 46 ΘΟΙΉΪ5. --- ὃ θῆχεν 

ἐν ᾿Αρτέμιδος ΗΕΓΙΠΔηη.8, ΡΓΟ ὕπ᾽. 
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ΟΟΠΙ. --- 7 ἔχουσι διν ὧν ἐντὸς ὑγρὸν οἰχίον 1. ΕἸ. 
Ποθϑοκίαβ ἴῃ ῬΙΜΟΙορο ἃ. 1850, Ρ. 248, φὰ ῬΆΠΙΡΡΙ 
ΤΉ Π118 6356 Ὑἱἀθίῃγ ; πᾶιῃ δαϊθοίϊσιιπ! ἢο6 ἸοθῸ 58η6 ἰῃ- 
ΘΟΠΉ ΠΟΘ ΈΩ. : ὶ ᾿᾿ 

ΟΟΙΥ͂. --- « Αἀάϊξαμη Ταρεντίνου ἴῃ Τηθι γα ἶβ,, 568 
Τηϑη ΓΟΟΘΠ ΟΓΘ. » ϑαΐηι. ; 

ΟΟΥ̓ΤΠ. --- 4. « Ουῦχὰ πο] Αὐἰβίοιηδοιατα δε - 
ΘΟ, ἂἃί ΑὙβίοιηθηθιη ρἰοΐογθπη θυμαιθ ΤὨδβία τη ( 46 

Ῥοθέϊοα σοσποιηϊπαϊοπο Στρυμόνιος νἱάθ ΕτδηΖ. Ο. 1. ν0]. 
ΠῚ, δᾶ π. 6288), ποὴ Ἰοθί,, βθὰ ἀδθοί Ἰϑρὶ ᾿Αριστομένους. » 
Βεππαογζιι Ρ. 50. 

ΟΟΧΥΗΙ. -- ΑΛΚΑΙΟΥ͂. « Αἀάαϊέυτη Μιτυληναίου ἴῃ 
ΤΩΙ ΡΓΔηἶ5., 864 Τηϑῖ ΓΘΟΘΠΓΟΓΘ. --- 2 ὕλης, 568. ὁΧ ὁοΥ- 
ΓΘΟΙΟηΘ ; Π6 0 80 γὶ ροΐθδί φυϊὰ ργῖυβ [ὈΘΡϊζ, -- 9 εἴσατ᾽ 
ὀρείην 5ῖγ6 εἴσατο ῥείην Υ. Ο. » βαΐηι. Ὑετϑα ὅ Ηθγμδη- 
ΠῈ}8 ὠχὺς ἀράξας Τύμπανον, θ6Π6, 864 ἃ ἔνα! 5 ἀπο θι18. 
ΔΌΒοττοΐ. : 

ΟΟΧΙ͂Χ. -- 15. « ἁπάντων ΡΓῈ8 οΥαΐ 'π ΤΟΙ ΓΔΗΪ5, 568 
σογγϑοΐυτη ἅπαντα. » δαίηι. :- 

ΟΟΧΧ. --- 13. « Ιπΐορτυτη ἀχοῆς. Ουϊο ἃ δυάϊτηι5. 
οϑὲ ἀχοή. » ΗοΥπαη. 

ΟΟΧΧΙ. --- 7. Ηδιτηδηπιβ ΦυΟ486 χεῖμα δὲ θερμήνας. 
- 9. « ΤιοβῈ ἀχρολοφίτᾳ Ζανί. ὙἹᾶ6 ΜοΙΘΑΡΤΙ ΟΔΥΤΉΘΠ ὯΡ, 
Ὑαναββοῦ. 6 δρίστ. Ρ. 176.» ΒΏΝΕΟΥ. 

ΟΟΧΧΥ.. -- 1. Ηδυτηδηπβ Πυοαμ6 ἄχτιτον, «αοά 808- 
ἄἀδξ Ἰοοὰβ ΑΡο]]οηΪ , πἰ 1} οὈβίαγο τηοπθπηβ8 αυΐη ἐδηΐηα 
Φιλῆτις ὼς ἀδαϊοδυοῦῖ. ϑΟῃ ποθι ἀθυνῖπι8 οοπΐ. ὄρος 
Ἄχριδος. 

ΟΟΧΧΥΙ͂. --- ᾿ Τοῦτ᾽ ἐλαχὺ Κλ., εἴ γ. 3 φράγμα τε ῥω- 
πεύειν ὀλιγόξ. οοπθοῖξ ΗδΥΙηδηη., τοῦτο Υ. 8. 6588 Ρυϊΐδηϑ 
ἸΙθταγῖ Ἰδουπδηη τηδ]6 Θχρ  θπίϊβ. 

ΟΟΧΧΥΗΙ. --- 2. Θεοἰβέϊβ. οοη οἱ διχρατίην χάλαμον, 
φυδβὶ διχερατίαν (Υἱάθ δ γ. 3), Ἰάδπι φυοὰ δίχραιον 5[γ06 

δίχραιρον. 

ΟΟΧΧΥΉΗΙ. ---- 1 τετρυμμένον 5411. 6 ΟΟἄΐοθ, τετριμμέ- 

νον ΡΙδῃ. 

ΟΟΧΧΙΧ. -- 2 βαπτῷ 5οτθοπάυτῃ ρυΐαΐ α. ΘΙμαοτῖ. 

πη Το5. νυ. Κύανος, Ζαυμα 103 πηοᾶ0 510 (δι πίπὶ σο ΠΟΥ 5, 

Μεϊδδρ. ΤΥ, Ῥγόώτα. 1, 40. --- ὅ, 6. Οοἰβίϊμιβ οοη) οἱ οἷα. 

δὲ δαιτὸς δῶρον ὀπάονα σοί. 

ΘΟΟΧΆΧΙΙ. -- Οεἰϑέαβ, οὐὐα8 στέπαφογαλι (Οἰδβ88: 

1849) 56Γ0 δοοθρί, ργίμηιβ δάυθι ἴῃ ΒοΟ δρ᾽ συδιηγηδίδ. 

εἰγαοίατατη ἰπ50 16 η 85ιπηδπὶ δὲ ῬΓΟΓΒΙ18 ἱΠΟΟΠΘΤΊΘΏΒ ἀἰδί1- 

Ἔἤοῃ δχίγοιηυμι. « [ὰ ἰδηΐο πιπηετο ἀνφαθηματιχῶν, ἱπαυϊῇ, 

Βαυᾶ ἱπυθποτῖβ, ργΐου 6ρ. 292 ορβοῦγιπι οἱ ἀδργανδίαιη, 

«αυοᾶ 5[πη]6 τ ἴῃ πηοάστῃ ἀοπατῖα ποιηϊπαίνο οἴονταί οἵ 

ἀσυνδέτως- 5υβ]ϊοίαΐ ἀνατίθεται, πΘῸ λιτὴν Ργοίδοίο δαῖτα 

β6χ γϑυβίρυβ ἃρροπίξ. » Ουᾶγα ροϑί υθγβαι ὁ ἤπθπὶ θρὶ- 

σγδτημηδέϊ5. ΟΥΙΠΔΘΌΓΟΙ ΡΘΓΙ556, Ἰηϊ απ δυΐθη ἃ} π|8 Ρ06- 

τηδίϊ!, τηϊηῖπιθ 118, υἱ υἱἀοίαν, δα ΟΥ̓ ΠΔΡΌΓΔΗΙ ΔΙΟΟΓΘΓΩ 

τοίοσομαϊ, 568 ϑ: ΠΡ ΠΟἸΟΤΙΒ, ὨυηῸ ἀοβιἀθγασὶ, ΟΠΏη68 ἃ 

Θοἰβέῖο δαπιοηῖ τα οθαπίυγ. --- 3. Τάθμν Ῥγὸ ἀεργαυδίϊβ 

μαθδὲ υῦθὰ δειλαὶ δάκνεσθαι, οἵ γοῦϑιι 5 46 αἵ μελιπίδαχες 

οορίίαθαΐ, 60}1. ΕΡ. 22, 8, βοτρὺν μεθυπίδαχα. ἘΠΡΘΓΙΙΒ. 

Ρῥτοροπθρὰΐ ὑελοχυλάδες. : 
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ΟΘΟΟΧΧΧΙΨΥ. -- 3. Το ταύτᾳ ΗδΙΙΏΔΠΠΙΙΒ, ΠΟῺ ταύτῃ, 
οποίον ῖπυβ καλὰ Ματέρι τύμπανα, ΡΓῸ τάδε. 

ΟΟΧΙΠ. --- Βαϊ πηαβϑίιβ δηποίδί : εἰς χράνον. ἡ 

ΘΟΟΧΗΠΙ. --- 5. Ηἴο φαοαὰθ ἢ Υ, 6Ρ. 23, Μοίποικῇ τπὸ- 
πἰΐα 1. ο. τϑάιιχὶ αὐτίχα, ἴῃ ποῖ8. Ηδοκοτο ορβδοιξμ8. --- 
6. Εὐχλείδην ποη [Ὀἶ586 Γγαίγοιῃ ροθίφ Οοἰβίϊαβ ἀϊβρυΐαί 
οοπίτγα 7 Δοο βίυη Ὁ πᾶτ ΤΟΙΉΔΠΕΠῚ ἔἾ586 ΤῊΟΓΘΠῚ,, ΘΟΤΏΠΈΘ 
ΒΟ  Πἰϑϑιτηοσαμη, [οβέαπι ἀροηᾶϊ αἀἴδπὶ ῥγίμηθ οδθηξβ 
Βαγθϑ, Ταϊ ἰὴ 6. ΠΠΟΓΘΠῚ σΓ ΟΌΓΩ ; 4ΌΔΓΘ εὐχλειᾶ ΘΟΥΓΙΘΘΙ- 
ἄμ ργοροηΐ. 

ΘΟΟΧΙΠΠΙ. --- 6. « Υἱάοίαν αἰ ῥγῖα8. [1586 ἴῃ Τη6Π}- 
Ὀγδηΐβ ἸοοῸ ἰδίϊιβ ἐμέγηρε. » δαϊηι. 

ΟΟΧΙΗΥ͂. --- 5. ἑχυρή τε Οοἰδίϊι5 τοοΐρ. 

ΟΟΧΕΥ͂Ι. - 3. «Τμορα οἰσυΐνην χαὶ ῥάδδον » Υ͂Θ] οἱσυἕνην 
δ᾽ ἔτι ῥάδδον. » δαϊηϊαϑ. 

ΟΟΧΠΥ͂ΙΙ. --- δ. ΘΑ] πι88. : « ὀδόντι οβί δχ σογγθοίίοηδ. » 

-- 8ὶ Αἰσινόη Ρ]δη 

ΟΟΙΠΠ. - Οππᾶρογῷ δρὶργδιησηδίδ Ρ]ογδάὰθ 4υῸπι 
Βοιηῶ βογρία βἰηΐ πθαῖ ἐπιδειχτιχά, 564 υἱϑὰ ἴδιθ ἱρβὶ 
οἱ βεξιωμένα τοίογδηΐ, Οοἰδίίι8 Κασσαίην πέτρην δ ΒΑ η: 
5] γνῶ ΤᾺΡΘΙ βροοίαγο ρυΐαΐ, ὑμᾶς ργοῦϊξ Οαδίπιι5 Υἱ νὰ 
Οαβίπαμη οοἸοηΐδιη ΤῊ ἄγθ 8] 68 οἵ δὰ Τπίθγδιηηδτη 
Τὐγὶη Πανίυνη δα σ ἢ : Π6Ὸ [66 ΠΘΟΘββδυ ἢ 6586 υἱ Κασ- 
σίνης πέτρης ΟΟΥΓΙραίΌΓ, 

ΟΟΙΠΥ͂ΠΙ. -- ὅ ἀρούρᾳ, υὐἱ 924 00}0}8. ἴῃ Πη88,, Θἰΐδτ Μοὶ- 
6 Κ. δὰ ΤὨδοουῦῖξ. Ρ. 263, «φυὶ Ὀ. 348 δηϊηδάνογ ἴῃς ὑϑὰ 
ΟΠ [ἶθθ6 αἰϑυ δα 8. Τουτὴδ8 αἱ ἄνοις, φαοὰ γ. 6 γνοϊοθδηΐξ 
Ῥαδββου. οἱ Ἡθοκου. 

ΟΟἸΙΧΙ. --- 1. Θοἰδίέϊαβ. να]ᾶθ Ῥγοθα ΠΥ Ἰσθμικὸν 
ἔργον, Οογὶηι)ιαοσιην οριι8, « αὐ ἃρ. ἙΘΟΟΥ. 11, 156, 
Δωρίδα ὄλπαν Β0ΠΟ]αϑί65 ὀχροηϊξ : Δωρίδα ἀντὶ Κορινθίας " 
τὰ γὰρ Κορίνθια χαλχώματα διαδεθόηται. ΝΘαὰΘ Ορὰξ 6βέ 
αἱ ἀ6 τὸ Οογὶηίμίο αυοᾶ γοοσδηΐξ ἴῃ βρθοὶὸ οορ οίαγ, 
ὕπυπὶ ΠΟ ΟΡΟΓΆΙ ΚΘ ΠῈ5 οαπαϊανηι αὐφοπίο τ ΐοΥ 8 
φιαηὶ ργοχίηιθ ἀοοοάθηδ., ῬΊϊη. Ηἰβι. Ναί. ΧΧΧΤΥ͂, 3.» 
-- 3. Ἰάρπι υἱγ ἀοοΐαβ. ουβογγδί τηΐγυμη δέηιοηδηι ἈοΙηᾶ- 
πὰπὶ, οἵ ἀδργαυδίοηΐβ Βαβρ οἰοηθιη ἱπ᾿ϊοὶ ἃ ϑυϊάα αυΐν. 
λπη ἰοΐαμι Θρ᾿ σττηπᾶ γοροίθηβ ργω οί υϑῦθὰ υἱὲ 
Σίμωνος, υὐ ποη ἱπίο!]οοΐα 510] οἰϊδμχ 81} 1 οταϊ εξ. 5οτὶ- 
Ρβῖ586. ΟΥἸπᾶσουᾶμ υἱάθυὶϊ υἱὲ Λίδωνος, εἴ δγδηΐ ἔμ 
νὴ οἱ βου θοη Πἰ ΟΠ 68 οἴϊδιη οοηϑυϊαΐα ογηδίϊ. 

ΘΟΙΧΊΠ. --- 3. ΕΥΤΟΥ ΒΡΌΠΟΝΙ οὐαβ ὁχ Ὀγουϊίαΐα 88] - 
Τηδϑὶϊ : « ὁχ ϑυϊάα ᾿ΐὰ ϑαρρ!οηάθμι. » 

ΟΟΘΙΧΙΥ͂. -- ἃς ἔθιγον ϑοΠποιἀθυν ηι8. 

ΟΟΊΤΧΥΠΙ͂. --- 3. « Ἐρτγορῖο 71 Δοο βῖυ8 χεῖρα σὺ δ᾽ εὖ- 
θήρον, τοοῖδ ἰάθπι δηϊμηδάνθυθη5 ἀἰβίϊομοη ἴῃ ἢπ6 ΡδῪ- 
1886. » ΗΟΥ ὨΙΩΉΝ. -τ ὃ. « Τίθρα εὖτε χατ᾽ (ΡΓῸ εἴτε ), Ηἰδὶ 
Οὗπι Ἰεροπάστη οαπὶ Ηδαυρίϊο. » Ἡεΐποῖ;. δὰ ΤὨθΟον. 
Ρ. 399. Εἰδπὶ Βοῃηοι ον. εὖτε, 4υἱ γϑῦϑὰ 4 ἐγχλονέουσα. 

“ ΟΟΙΧΙΧ, -- 1 παῖδες ἄφωνος Οοᾶἄοχ, αυοὰ οοττγοχὶξ 
ἨδΓΓΏΔΏΠῚ8, ἰἀΘΠΊΖ6 τάδ᾽ ΡΓῸ τετ᾽, ΒοΙΡΚ. τόδ᾽. ΝΟ δᾶθο 
ῬΓΟΡαΓΟ ἀρ θ  διη τότ᾽. : 

ΟΟἸΧΧ, -- 3 ὧν σε μετ᾽ εὐχω)ᾶς ΗδΥΙΊΔΗΠιι5. 

ΑΡΡΕΝΘΑ ΕΤ ΟΟΒΕΙΘΕΈΝΠΗΑ 

ΟΟΙΧΧΙ. --- δ, 6. « Τῃ διῖβ βυ θ᾽ οίυτη ἀοβιἀὀγαΐαγ. 
Τιοηὶ ἰγαηβροβίξοηθ βου βϑηάυτῃ νηπίαχον δὲ χαὶ εἰσέτ, 
παῖδα Λέοντος Νεῦσον κοῦρον ἰδεῖν υἱέ᾽ ἀεξόμενον. Τὰ 68, 

Σ 

νεῦσον Λέοντος υἱέα, νηπίαχον καὶ εἰσέτι παῖδα, ἀεξόμενον. ' 
ἰδεῖν χοῦρον. » ΠΟΥ ϊαπΉ. 

ΟΟΙΧΧΠι. .. γα 5 με ἤρείδων τοι 
ΒοΒηρί ον η8. δ 

ΘΟΟΙΧΧΥ.Ι. --- 3, 4. Ηδυτηδηηὰ8 ποία ἐπὶ χούρῃ οἱ αἱ- 
τέομεν. 50 γογυτη δϑέ φυοᾶ ΗΘΟΚΘΓῸΒ βου ρβίξ, ἐπὶ χόρσῃ. 

ΟΟΙΧΧΧΙ͂. --- δ. « Μίηΐπηθ γϑτὸ ργοθαθῖ]6 ἰπ ρα 
1θΠ}} 18. ΟὙΡΟΙ βα]ξαββθ υἱγρίποιι, δἔ ροθέδ οἔϊδπι παρὰ 
βωμοῖς ἀϊοθηάστη ογαΐ. δου θοπάσμη χατὰ χαλὰ προ- 
νήϊα. » Πογηιαηη. 56 δυβὺβ υἱάδθίυν ροοία φυοᾶ οχ Θοὶ- 
51} ὁδηβαγα δία], 

ΟΟΙΧΧΧΙΊΠ, --- 2. Ἐπίατ ϑδ᾽τηδβ. θεὰν ὁχ Οοὐΐοα. 

ΟΟΊΧΧΧΝ, --- 10. « Υἱάο βαϊμηδβ. θ 6 [ΏΠΟΥΘ ἔτᾶρεξ. 
Ρ. 478.» δβιλονῦ. 

ΟΟΙΧΧΧΥΤΙ. .--- 56. Ηδττηδηηυβ οοη ϊοῖ: χαὶ σπάθας, 
εὐδριθεῖς τ᾽ ἄγνυθας τάσδε πενιχραὶ, δ ΓΘη5 ῬΟΙΪαΟ. 
ὙΠ, 86: Χ, 128, οἱ δυϊά. ν. Ἄγνυθες. οΥϑα 9 718 0οὈ5ἷᾶ- 
ΠδΙ βογρίαγατη ἰδηδί αἱ ᾿πίο βου Τα. 

ΟσΟΧΟΙ͂. -- 3. «Τιορϑο διὰ καῦμα φύγω, Ποο οϑξ διαφύγω. 
-- 7. 1μϑρ8 λεπτόν. » ϑαϊηιαβ., ἀυΐ πυχνὴν δποίδί, πο 

ποιχνῶν. ς 

ΟΟΧΟΙ. --- 1. « Ῥ)ὲ γνοοὶβ ἔνδυμα τϑοίο οογτορία ρθη" 
ἔἰπιὰ ἢ]. δὲ ορ. 201, υἱὰθ Οοβοί. ἰπ Μηδπιοβ. ὙΠ, 

Ρ. 439.» Ῥγοὶ. --- 5. καλλίστεια Οοά. 560. ϑ41π|. 

ΟΟΧΟΥ͂. -- 1. Σμῖλαν ᾿Αχεσχώνδας Οοὔοχ, φυοὰ οδ]!- 
ἀϊὰβ πιυΐανὶ. « Σμῖλαν ἐπι} οοπἠδοίατα ἰοπίαγίε ΗθΟΚΘ- 
ΤΌΒ. » Μοϊποῖ. δὰ ΤὭθοΟΥ. Ρ. 392. 

ΟΟΧΟΥ͂Ὶ. --- 1 δούναχας ἐντευχτῆρας ΗδΘΙΤΏΔΠΗ. --- ὅ, ὅ. 
«Ἰμορο,, ἐπεὶ -αρενίσατο τὸ πλεῦν ἡλικίης, γήρως δ᾽ 

ἀδρανίῃ δέδεται. » οϊηπολδις δὰ ΤΏΘΟΟΥ, Ρ. 362. 

σΟΟ. - 1. ἨδΙΙΔΠΠῈ5 βου θοπάυτῃ Ρυΐαΐ : Ἀφρογε- 
νὲς, σπανίης ταύτην χάριν. 

ΟΟΟΙ. --- 7 λειτὰ σοᾶ. 566. 84]π|. 

ΟΟΟῸΠΙ. --- 1. Αὰ μυχόν : « νἱάδίιν δἰϊαα (αἶ856, 568 
ΠΟΥΓΘΟΐΌΤΩ ἴῃ ΤΟΙ ὈΓΔηΪἶ5. --- 2 λειτὴν Υ, Ο.» βαΐρι. 

ΟΟΟΙΨ. --- 2 λάδ᾽ εὔαρχον ἰεπεί ΗἩρΙΩΔπηυβ, δἰίε- 
ται ἃ ὰς φοθϑὶ δ᾽ἰθηπη [πα οαηβ. Τάθτη « βϑηΐθηξδ 
ἄπο » ἰογέϊατη ἰδέ ομοη ργροηΐ βοοσηᾶο 5ἰο βογρέσμ : 

αὐτὸ τὸν αὐδάσεις μέ τιν᾽ οὐ χρέας, ἀλλὰ θάλασσαν 
τιμῶντα ψαφαροῦ χλάσματος εἰς ἀπάταν, 

γϑυΐθηβ : φιίϑην ἑὰ ἐρϑδιίηι υοσαϑὶβ, αἰϊψιιοηιν πθη, ΘαΥ- 
ηθηι, δοὶ θιαῦθ ργοϑαπίοηι, ἐπὶ [γαυάδην αὐἱάω οἵα. 

ΟΟΟΥΠΙ. --- ὁ « Καλά, [ᾶ 68 εἰς κάλλος. » ϑαΐηι. --- 3. 
« 5] 50 θὰ χἀντίχαριν Μούσαις, 56ΓΥΔΓΙ ρμοίοϑέ θῆχέ 
με ἴῃ γϑῦϑα 4.» Μεῖηποίι.. 101 ΗΘΓΠΊΔηΠῸΒ πρεσδὺν σὺν 
θορύξῳ. 



ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹΙ. ἰ Ὃς ἀρ 

ο΄ ΟΌὍΕΙΧ. -- 1. Το θοκ. Αρίδορῃ. Ρ. 701 οοηβοὶ! εὔνητον. ΧΧΥ. -- 8. « Σμερδίεω Θρῇχα πόθον πα ἰῃ 1ι6οηΐ 
ο΄ « δρᾶ εὔφημον σφαῖραν ἀϊεὶ φιια βἰγερίίην ποη ἐααΐ, 1 φαϊάθπη (ο]εγαγὶ πρρας παίσας ἐὐϑίρα Ουἱϊ υρῖαυ8 Ἰβωνη 
᾿ δρρᾶγεῖ ὁχ ορροξίίἃ εἰ εὐχροτάλῳ πλατάγῃ. » ΗΦΥ- ᾿ ἄδηι ἱπυϊ αι, ΑπιΠραίογ Θ᾽ ἀομῖαβ [08 ὙΘΓΒῚΒ Δηΐθ Θου]ο5 
 ἥκαπῆ. ἜΝ 5 27, 8 ἘΣΊσαΥΝ Θργχὸς Σμερδίξω πλόχα- 

ΕἸ Ξ μον. ΤΘΟη ἷ Σ Ὧν τς ο: Θρυκείη): ᾿ς ΟΌΌΧ. -- ρου ἀδε ἰοῦ ορίβγδιητηδΐδ δίδίιιθγθ υἱάβ- 1 σίοντα χαίτην. » οἱ ϑὐξος , Μὰ Ρ τς ἐκρὰν 9 ρηκείην 

᾿ς ἤπγ Βεππδοτῆυβ ( Πὲ ορίατ. δὰ ἀγίεβ βρθοίδπεϊριιβ) Ρ. 48 - [ ἴῃ (οί θρίτδτημηδέῖβ Πθοηἱ 4:0 αἰχ βθπηοὶ ἰηγθηϊγὶ μιῆς 11- 
᾿ς κα Οοηίοτεπᾶυμι οϑὲ δρ. 808. Ὁθὶ αὐ Οοπηᾶγυβ ρυοῦ υἱ- [ οοηξίδτη, ἔδαψε χλάδους ΙΧ, 6ρ. 99, 2. 
οἷον ἰπ Ἰαο ᾿ξογατῖο Μυβὶ5 ροϑβυϊξ ΘΟ οᾶ τη Ῥογβόπδπα ἱπέου ἀέλινετα 

᾿ς ᾿φΟπα οἰ Ρυ]ογιιπι ΟἰΔΠΊΟΓΟ8. : 56 ἴῃ ποϑίγο 5᾽πηι8, ΡΌΘΓ ΧΧΥΙ. --- 2. Ηἰς ὁογίθ ἀϊοδιι τα ἤππο γϑῦβαβ ποτῖς- 

᾿ς μἰπηίγαπι, δηΐε σογίδηηδη ἴπ Ἰμ80 εὐμαδίην ἠτεῖτο οἴ Μυὶ8. [ ἔϊππι οἴ ρθγα 1 υἱοδυίαμπη 5ΘΠΉρο 6886. υἰβαμη. 
Ος ροπεραξ τὸν τραγιχὸν Διόνυσον, 4υἱ γὙ6] Ροδίξιι8. γὙ6ὶ οπὶ 

᾿ς μοπεγοίογ ἀυάϊορθδί οοπαϊβοῖρο]οβ. Εὐυτὶρίἀθὰ {1 οἰδπιδηΐεβ ΧΧΥΙ͂Ι. --- ὅ. « Προΐα Μεγίστην, υἱ Τύδην ῥτῸ Τυδέα 
᾿ς φονϊατηαθο βαρ θηϊαπι ῬΌΘΥΝ τπογα ἰδοίδηΐοβ. » ΝΟα ΖΕ οἸοα. » ϑαΐηι. ϑθαθηβ αἰβίϊοῃοπ, υ. 7, 8, ἰηΐο γα} 15 

ποιιϊπαΐο ΟαΠπιδοίο οἰϊαΐ ΑΡΟ]]οπία5 θὲ βγηΐαχὶ Ρ. 341, | ἰδυϊζοϊορία σταυ!8 ἸΔΠΟΓᾶγΘ ργοα . ᾿ 
18 δα. ΒΕκΚ. 

ἷ ΧΧΙΣ. --- 2. « Δ᾽ ἀφαϑί ΠΥ. Ο. Προ εὕδει χὴ γλυχερή. ᾿ 

ΟΟΟΧΙΥ 5θαᾳ. --- « Ἀναχυχλιχὰ ἀϊοιπίυν Ροτρμγτῖο.» 1 βαἴπι. δὰ Ρ]δηυά. «υὶ εὕδει δ᾽. 
ϑβαΐηι. 

ΧΧΧΙ. --- 2. σοηΐ. Μείποι. δᾶ ΤΏΘΟΟν. Ρ. 305. 

ΟΟΟΧΧΧΙ. -- 4. δ6]πηδ88. : « ἤϊξεν τυτθὸν ὕπερθε βρ. 
ΠΑΥ͂. 6.» ΧΧΧΥ͂. --- ΘΓ δγίόγοιη, αἱ υἱἀοίαγ, ϑ4]πηᾶ5.: « Ἄντι- 

πάτρου Σιδωνίου ἴῃ ΤΟΙ ΓΔΒ. Εδάθιη 84}10 ἸΙοοὸὺ ῥίαΐοπε 

ΘΟΟΟΧΧΧΙ͂Υ. - 3 πετάγλωχιν αἰΐογο ἸοΩ0 866. 58|Π|. ἀββογαηΐ. » 

ΘΟΟΧΧΧΥΙ. -- 5 ὁ μάχλος ἀπ Ἀεἰκίυ8. ΧΣΑΥΝ. ττ͵ ὃς ΣΘΑΙ ΕΙΣ, 
Ἶ ξ ΧΕΎΥ͂ΠΙ. --ο « ὙδΥἰβ ΠΥ] πηυτη ῬΟΥ 1558 ἰη ἔξ α τὴ ΘΡΊΡ ΓΤ - 

ΟΟΟΟΧΧΧΙΧ. -- 2 πὰρ σὲ τὸν ἅδ. ΑΒγθηβίαβ., ἀιοὰ ᾿ γῃλέῖς - Ἰοσᾶτη υ. 1 : σάρχες δ᾽ αἰθαλέοιο πυρὸς ῥιπῇσι 

πιαϊέατι ῥγορϑίδί οἀϊίο χαὶ σέ. τρυφηλαί. ΘΥδὰ 2 τϑοΐβ ἐπαιθόμεναι, Πᾶπ ΟΓΘΙΏΔΠ ΠῚ ΟΟΥ - 

Ξ Ρ5 ἰρηὶ ἱπηροπίέαγ. » ΠΥ τατον. 
ΘΟΟΟΙΗΙ. --τ 1 Δέρξ᾽ ἀταλᾶν ΠΠΠΘ 5. ΔΡ. Βοηπάογί. 

Ρ. 86. ΧΙΗΙ͂Χ. --- Οοττῖσο Βιάνορυος Βιθυνοῦ. 5. Οοάοχ. 

ΘΟΟΘΚΥΉΤΙ. --- 3 χαὶ ἐς τότε καὶ πάλιν πιπο Μεϊηοκίαβ δὰ 1.. --α 6. « Ἔα στέφανος Υ. Ο.; οἵ ϑαργα ΟΟΥΓ ΘΟ ΠῚ 

ΤΏ ΘοοΓ. Ρ. 235. ἨδυηΔηΠῈ5 "αἱ οἷς τότε, καὶ πάλιν οἷς νῦν, [ στεφάνους. » βαίηι. 

[οἷα 65 εἰ ἐξ φιιῶ οἴζηι 65 ρει αριὰ Οπιρμαΐθη, ᾿ 

οἱ 60 φιιοὰ πιίης 65 ἀρἀϊοδἔιϑ ἴπ [ΘΙ Ρ]ο. Π1. --- 4 χεῖται Οοᾶοχ. 

ΤΧΥΤ1]. --- 7 Ταῦθ᾽ ὅσα οἰΐδηη 54] τηδϑβῖπ5 (οϑίδίαγ, φυοα 
ρτὸ Πάνθ᾽ γοϑεπθπάημη. 

ΘΟΑΡΌΤ ὙΠ]. ΠΧΧ. -- 4 « Φλέγμα τηρ] 18, 00 68 χολήν. » ϑαΐηι. 

1. το 5. Δ φαϊπίαπη γϑυβαμῃ ΠῸ}5. ΘΡ. ϑΔ]πη88. τοίδ.- ΠΧΧΥ͂. --- 3 πυθαγόρα δποίαξ 54 ]π), 

τοραΐ ποΐατι ἷπ τιδγρῖπθ ΟΟάϊοῖβ : ζήτει" λείπει ἣ ἔννοια 

τοῦ ἐπιγράμματος. ΤΥΧΥΠΙ. --- 4. « ψιάοξαν ρμεΐπι5. [αἶ556 μαινὰς ἐπευτρύ- 
τω. ν ϑβαΐην. 516. : 

Υ. --- 2. « δοηθοηυτῃ στήσαιτε. » ΠοΥιαπΊν. 510 οὐΥ- Ἧ : 

τῖρο. --- 6. 581πιᾶ8. ἐποίδί πασὶν (510), εἴ ἀείσατ᾽ 80 Α]1ὰ- ΤΧΧΙΧ. --- Ηουτηδηπας ροϑί ρυϊπηατη ἀἰβομοη Μεΐπθ- 

“Εἴ δάαϊξ. ΑΕἰϊ ἷο βου : 

: : ͵ χξ γὰ ων ἀστῶν, ξένε, δύσφρονας ἄνδρα., 
εἰ ἐθα ΘΟΘΗ Σιδωνίου. » ϑαΐπι. Λὰξ γὰρ χαππατεῶν ἀστῶν, ξένε, 

δρονιρει ππολαραρδν τὴν πρόροῖς ὑρέσε νη οὐύτης ὑλάχτευν. β. Λαμπρὰ θρεψαμένοισι χάρις. : 

Ιἀθιηααθ 8ἢ ΡΙΒΤ. δ. α. Οὐχ ἀπ᾽ ἐμοῦ : β. Μὴ τρηχύς. α. ᾿Επεὶ τάχα χαὶ σύ 

Σ 
{τι πεισῷ 

ΜΠ τε ἄγθαι ἐμοίας ΒΜ, τρηχὕτερον πάτρης. β. Χαῖρε. α. Σὺ δ᾽ ἐξ Ἐφέσου. 

ΠΟ ΧΥ͂. -- « 5ἰαἴας βδρρμοπίβ βαθβουῖρία ζαϊβϑε υἱάθη- [ Ρρρίγοπιᾶ βοπᾶπί : Τιν Ὁ61Ὸ [α06586 ἘρίιέΞο. 

ἴυγ. » ΒεινοΥ. 

ΤΧΧΧΙΓΥ. -- 1 σῆμα Οοᾶ. 5866. 541π|. 

ΧΙΧ. -- 3. « Δύσθος. 14 Υ. Ο. 568 ργἱυβ ἔπ λάσθος, 

δαΐ αἰϊαα φυϊᾶ, φυοᾶ Θγάϑατη δϑΐ.» ϑαΐηι. ἰΟ]}05 ἐεβέϊμιο - ΠΙΧΧΥ. --- 1 ἡέλιε 560. 541}. 

πο δστορῖο οι ττηδίαγ φιοᾶ ἱπροηΐοβθ οοπθοογαΐ ΡΙο- 

0105, λάσθη: ἄχθος. ΟΧΧΧΥΙ͂Ι. --- υἹὔπηστα. ἀἰβιομοη θοβί ἃ ΡΊδη., ἰπ86 

μοι Βαρεΐ ατοίϊα8. 

ΤΥ. --- 2. Αα ρἰδμαάθατῃ οὔλης ὦ σχολιὸν ΘΔΙΓηΔ88.: : Μὴ» : : ᾿ ; 

« ἕὰ Υ. ΟΟἹὉ δὲὰ Ἀῆ φοττδοίίοπο ; ἃπίδα θηΐμι ἕαϊξ οὕλη ΟΧΙ.. --τ « Ἀρχίου γοοΐ Μακεδόνος δααϊξυτη τϑοθῃξῖοτα 

σχολιὸν. » --- ὅ φίλα χώμω δποίαΐ Ἰάθτω. τοᾶπα. » ϑαΐην. 
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ΟΧΙΥΉΗΙ. - 2 ἔμειναν Θποίδί 5411}. 

ΟἾΧΙ. --- 2. ϑδ)μηδϑὶϊ οϑί εἰμὶ γὰρ ἐκ. 

ΟἸΣΧΙΧ. - ἧ [ὴ Ἰοπηδίθ 54] Π|88. ἐπὶ χίονος (51π6 τοῦ), 
ΤΏ 6] 18. 

ΟἸΧΧ -- « γἱμάθίαν ἔμϊ886 παρὰ φρέαρ ἱπ ΤΟΙ ΓΔΪ5, 
864 οογγθοΐυμηῃ περί. » ϑαΐπι. 

ἸΧΧΙ. -- 23. « νΥκοἢβοϊαϊ οοπ͵θοΐαγαμη ἀδδείης ΡΓῸ 
ἀδείας τορορίδιη υὙϑ] πὶ. » ΠΟΥ ἢιϊαη. 

ΟἸΧΧΙΧ. --- 2 ἐπιλαθόμενος οἠοίαν!! 54] Πη88., 4υϊ δὰ 
Υ. ὁ : « Ἐν χρείῃ, ἀπάθ χρειαχοὶ πη ηἰ δέ τὶ Αὐτίδπο ἴπ Ρε- 
τῖριο Εὐχίηϊ τηᾶγῖβ. » 

ΟἸΧΧΧΥΤΙ. --- 1. Βοεὰ ἴῃ Αἀάἀοηαῖβ Ρ. 31 Μοίποιίαβ : 
« Ριφδϑίαϊ ἡ γρῆὺς Νιχώ. » 

ΟΧΟΥΠΙΙ. --- 1. « Εἰ μιχρός τις ἰδεῖν Υ. Ο., βορὰ 6χ οοΥ- 
τϑοϊίοηθ. » ϑαϊηϊ. --- δ. Ἀθοΐδ ορβογναΐ ἩδΥΤ ΔΒ ΠΟῚ 
8110 Ἰ000 Ῥοδβί μη 6886 τὴν καλαμῖτιν, φαοα ὁὰπὶ τὴν ἀχαν- 
θοδάτιν ἡαπροηάθμη οὐαί. 510 δυΐθιη βουίθὶς : ἐφίλατο καὶ 
χαλαμῖτιν χκάτθε τ᾽ (ἐη ἐδοίο διιο ρμοϑιιξ ), ἐφυπνιδίῳ χη- 
ραμένη πατάγῳ. 

ΟΟ. -- « Εδοῖ]6 τοϑεϊξιδθ ἤθο δριρταγησηδ. 5 υῖθ6 νυ. 1 
τανύφυλλον ὑπὸ πτύχα χλωνός, οἴ Υ. 3, χεῖρα γὰρ εἷς ἀ- 

γρίαν παιδός. » Ηδγηναηηι5. Οὐδ οορσηϊΐα τϑοθρίβ86 - 
ΤΏ8. 

ΟΟΙΙ]. --- 8. « Σίνις πΠοη 68[ χλέπτης, αὶ {Ππὰ ἀρδίυ 556. 
Ῥοίϊυβ, δΐ βδ᾽έθμ δ᾽ ἴον οοοϊἰβδοῖ ΦαδΠ ἱτήργθβδοὸ ὑπ- 
δυρ. ὙυΙΡρθι ἰρι ταν Ἰη 6} ἰρὶς, δυὺ δὰ δηΐτηδὶ βλαπτι- 
χόν. » βαϊηιαϑ. 

ΟΟΙΠ. --- 1. « Ἀρρᾶγοΐ [υΐ886 δρύος ἰῃ Υ͂. Ὁ., 86ὰ οοΥ- 
γϑοΐωτη δρίος. » ϑαΐηι. 

ΟΟΟΙΠ. --- « Βοπο δοοθβίυ8 αὐαλέαν, 56ἃ 5ο. θοηἀυ τὴ 
ὕπο δ᾽ αὖαλ., ΡΓῸ ἐπί. » ΠΥ απ. ϑαϊμ. : « Υ. Ο. ἔδυσε 
φόνα, 568 οογγοοίαη) φόνῳ. » 

ΟΟΧΥ. ---3. Ηδιτηδηηι5 οὐδὲ πέρα σχαρ θμοῖσι νέως 
περὶ χάλχεα χείλη ποιφύξω, τοοΐα ἀδιηηηδηβ περιχάλλεα, 
« 4υοᾶ ἰγ88 αὐξητιχὴ ργφροβιεϊο γοααὶξ δἴασηθθ.» ὙοΓϑα 

ὁ ῥαδινὰν 5ρηϊἤοδγο ἰθπαθιη οἱ δηρυβίϊ βρδεϊ ἰγδοξαπη 
᾿ΠοΥῖβ. 

ΟΟΧΧ. --- « ΒΘΟΘηΠΟΓΘ τηϑηῖ δαροβί(γ) δϑί ΠΟΙΤΊΘη 
Αρδίμϊεθ. » ϑαίηι. Ουἱ ν. 1 ἀγχιχέλευθον οηοίαί. 

ΟΟΧΧΉΠ. --- 7. « Χαίρετε χεῖθ᾽, [ἴὰ Υ, Ο΄.; δα γ Δ] πὰ 
βοἃ νρἔυϑία πὰ ΠῸ δὰ ΒΕΡΡΙΘπά πη ὙΘΓΒΌΓΩ ἁ μυρίπνους. » 
δαΐηι. 

ΟΟΧΧΧΥ͂Ι. --- 2. « Υ, Ο΄. καχοχρισίης. 56 αἰϊυὰᾶ ἊΝ 
ῬΥΪᾺΒ ; ΠΔΠ) ΟΟΥΓθοΐαμη δϑί. » ϑαΐην. 

ΟΟΠΗ. --- 2. ᾿Αρετὰν ΘΧροποπάσχῃ ογαΐ βἑαίμαηι Ψίγία.- 
ἐἰ5, χαοᾶ ἀοοοῖ Βοηπαογῆῃϑ Ρ. 48. 

ΟΟἸΙΧ. --- 2. « Ὑἱᾶο ΟΥὐἱάϊ! Τυῖβέ. 1, 6]. 1, 128, οὗ ΄υθ 
ἴδ᾽ ποίαυϊ.» Βιι λυ. 

ΟΟἾΧΙΠΙ. --- « Θυοὰ ἐπ ορί στρ Ἰορίξαῦ οοΙρθηαϊο 

ΑΡΡΕΝΘΡΑ ΕΤ ΘΟΒΒΙΘΕΝΘΑ 
τουϊρέστο γορ. [πο χάρην ὅδο. Ῥώμμ.) ἀυδέδι ἕο! 
-" ἐρρρρος χόρην δὴ Ἄνω Ἰεβομάσμη. 5ἰ(. » Μοδιϑί:. 

ΟΟΈΧΧΙ͂Ι. --- 4. ἨδΟκΟΓῸΒῚ, Ρ. 321 οοτηϊεῖ! τοὔνομα, 
ποηῖθη, 1 εἷ. 

ΟΟΕΣΧΧΙΝ, -- 6. « Μεῖο Ρίμα. ὀρτιαιῖ! υάεν τν 
μαι. ϑουίθογο ἀθρθορθαΐ ὀχχεῦμαι, τοῖον. » Ηογ απ. 

ΘΟΟΙΠΧΧΥ͂. -- « Γαιτούλλου ος Ἰοσο ἰπ τηρηι γδιΐβ. » 

ϑαΐηι. 

ΟΟΙΊΧΧΧΙΧ. -- ἀ, « ΜοΙΡγᾶπῷ πιχρότερα, 568 5ΒΌΡΓᾶ 
οογγθοΐατη πιστότερα, φυοὰ ΥΘΓαπι οϑί. » ϑαΐηι. 

ΟΘΟΧΟΙ͂. --- 1 χοῦρα Θποίδξ ϑδϊτη. 

ΟΟΧΟΙΠ. --- 2. ϑαϊπηαβὶὶ οδί ἁλὸς Διθύσσης χύματ᾽ οὐ 
χατέχλυσεν. 

ΟΟΧΟΥ͂. --- 5. « 5ῖο ἀἰδεϊποία Πές {γία δυο! υπλ Γ6- 
αυϊγαπέ βυστη συοάφαθδ. Αἀϊδοῖίνο φυῦμ ἀϊείδ βἰηΐξ, βουῖ- 
Ροηάυπι ἰχθύσι θηρητῆρα σαγηνέα χηραμοδύτην. » Η6)". 
φιαηῊ. 

ΟΟΟΧΙΗΥ͂. --- Νοη ἰΐα ραγοθηᾶυμῃ δγαΐ, αἱ (δαὶ, ἀΐβε 1" 
00 δ᾽ίουὶ, φυοᾶ γϑοΐθ ἀδιηπαυὶ οἐϊδτη Μοϊποὶπι5. Ὁ] Δί. 
Ομ. Ρ. 301. 

ΟΟΟΘΙΧΠ. -- « Αἀάϊξαπι Ῥᾶυϊο τϑοθηζίονο τᾶπὰ Φι- 
λίππου Θεσσ. --- 3. Τοοβί δ᾽ ἰπ Υ. Ο΄.., υδὲ᾽ὴ τῶοχ θα 
Αἴδαο δόμους, 568 γμοδίοα οογγθοΐατη δέμας. --- ἅ. Αὰἃ 
ΟΥ̓Δ ζτ, μος 6ϑ8[ ζήτει. » βαϊηιας. Νἰδὶ οϑ[ ζήτει πὰ αυοὰ 
Ῥεΐπιο γθῦβαΐ 6. βϑαθηξβ δ βου ρίστη, 

ΘΟΟΟΘΙΧΠΗ͂Ι. -- τηϊὰ8 ἀγα αὐνοθ [ιὐ586. υἱἀδηΐξον " 
{γ65 ἀθλοφόροι. 

ΟΟΟΘΙΧΧΚΧ. --- ΝΟ 6586 Ογπαρογῶ, 56 ἃ δῖο ροϑίδ 
ΘΧ 6Ρ. 401 ΘΧργοββαπι βυϑρίοδίαν Οοἰβίϊαβ. 

ΟΟΥ͂Τ. --- 1. ἩδΓΙΉΔ ΠῚ Το ρθογδπι αι 68 ἴῃ προσ- 
αἀνάχλιμα ῬΓΟΓΒῸΒ ΤΟΡυ(ίΔη8. οΘη οῖς : ἥδιστον φ. νέοις 
ποτ᾽ ἀνάχλιμ᾽ ἐρώτων, « ιευδηῖϑιι5 οἵην χυῶ ἀπῖσος 
αρογίοθας αηιοΥ65. ϑυϊηρίαμη 80 Ποιηδσίοο ἀνακχλῖναι, Π, 
Ἑ, 751, φυοᾶ ΗδβγοΝ 5 δχροηὶξ ἀνοῖξαι. » Θυοα ΠΟΠΪΠῚ 
ῬΓΟΡΔΌΙ. δα γοῦϑι 10 ὀστορῖο δηϊτηδυ θυ γοσθ5 νῦν ἔτι 
ἃ Ιη8]ἃ Βη8 πὶ ̓ 10 ἱΠπρτ 8586. ΠΟΤαΐἢἾ58 ἀδρουϊξα βαρρ!οατί, 
πἴ ̓ άτὰ ρΡοηϊξοδΐ τοοθρίθ οοπθοῖπιγο ἄγομεν. ΝΘ 58 {ἰ8[8- 
οἷξ Ηδυτηδηπὶ ἀθανάτας ἔχομεν θεᾶς ἄπο θυγατέρας. 

ΟΡΥΤΠ. --- 3. « Νοὴ οὔ͵επαοηδυτη υἱάοίαν ἴῃ ἀἰβυ! 8 θὸ 
βαύξας, φαμπμι ἀοβοοηᾶδί ἃ βαῦ. Αὦ Οοὐϊοῖβ βου ΓΔΠΙ, 
εια β., Ῥτορία8 δοοϑάϊξ τοχέων ἔπι βαύξας. » ΠοΥριαΉ. 

ΟΌΧΠΙ. --- 7 ἄμι δὲ Μ. κ. ἁμῖν τ. οποΐαν! 54 1π|. 

ΟΌΧΧ. -- 3. « ΝΙΒῚ ἰπ ορ  ργδιητηδίθ οἱ οἰ Αηι0- 
γ65 το] οϊδηΐυγ. βου. αἱ μετ᾽ ἔρωτα... χουφόταται. --- 
6. Οὔοβαπὶ ΡΙαπ6.,, ργεθίθυ θα ἰη80 16} 88: πη πὶ ΑΘΠΘΓΟΠ 5 
δρ᾿ Πμοίοη ἱερός. ΤΊ Ἶ86. τπιϑ5 ἴῃ 580 018 δἵ ἴῃ οΠογοῖβ. ΟΌΔΓΘ 
βου δοηάσχῃ Ραΐο : 

αὐλοὶ δ᾽ ἄφθεγχτοι χαὶ ἀπευθέες οἵ δ᾽ ἐνέπουσι ἰ ΗΘΥἢι. 
χεῖσθ᾽, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἱέρ᾽ οἵδ᾽ οὐδὲ χοροὺς ᾿Αχέρων. » 



δνοῖς Ε3 γε μὴ ὅτι ἨδΥΓηΔΉΠαΒ. ΓΙ ΘΘ θα Τ᾽ γε μὴν 

“ ἘΝ μὰν τες 

ΡΧχπι. -- 7. « "ππξτασπι μος ἀϊδέϊεμοιι πἶν! δὰ 
οοἴογα ρδυποί, ᾿ξοὰ Ροπθηάσπι ἴπ ἤπθ δρ  σγπΉ μηδ 15 
427, οἰυξάστω. » Πογηιαπη. Οὐοτυμῃ ῥεῖ [ἀ- 

: εἶθ οοποδάλϑ, δἰίογαπι ρεγρτανυδΐο. 

Ἐπ ΟΡΧΧΧΠΙ. - 6. ϑαϊπιαϑὶϊ οϑέ οὔ σ᾽ ἔτεχον. 

- 

ἢ ᾿ς ὌΡΧΧΚΙΧ. -- 3 ἐπισεύσσασα ὁοχ Οοὐϊοο ϑα]τη88., ἐπισ- 
σεύσασα οοττίβοπϑ. 

ὃ ΟΡΧΙ,. -- 8. ϑαϊπιδδίυβ ἰθύνων χοινὴν εὖχ., ΟἿΠῚ 
γεγϑα 8 σοπέϊημθδηϑβ. 

ΟΌΧΕΥΠΙ. --- 3, 4. « Οὐῷὸ ἀδ Ρτγαία! δ ρμγεαϊοδηίαγ 
ναῦῖα, τηϊπὶ μηδ οὐταπιδηἀδηΐ μιδνϊοϊδοποπη ἀθ Τπδ] οί 
νδῖο. ῬγοΡΔ ΒΗ ἴπι5. ΜΊΠΟΘμα οορίίαπί Βταποκ. οἴ 786. Οοη- 
νϑηϊθηΐλαβ δἔδηη ἰοτγοΐ " 

Χθόνιοι συναρίθμιον ὑμῖν 
τοῦτον Κρηταιεῖς Κρῆτα παροιχίσατε. » ἨΘΥΝαΠΉ. 

ΟὈΝΥ͂. --- Τὴ ΡἸ πη γουθὶβ : ΜΥΒΟΝΙΒ ἀπὸ οὐγία 65ί 
δηλ ἱπργὶπι ἱποϊψία (ΧΧΧΥ͂Ι, ε. 33.) ΘΥΓΟΓΘΙΩ 6556 
δχ νϑξαϊεθ ποιηἷΐπο Μαρωνίς οτίπμι, 5ἰτηΐογα 11 αὶ 88 
ΦΡ. 190 ποίδἔυ οβέξ, βυβρίολίυν Α. ϑομοηΐαβ ἴῃ ΑΠηΔὶ. 
Ομ ροΙ. ΒΟΙΟΪ. ἃ. 1862, ἄθο. Ρ. 3394 564. ᾿ 

ΟΌΚΥ͂ΠΙ. --- 3 εἴ} ἀπὸ ληνοῦ Ηδοκογιβ, ααρὰ ποῃ 
 χρρορὶ; ἀοίπαο γἶβο Ἰθθο Απνίδϑ ροηὶ ροβϑ8 ραίδθδιη. Μεῖ- 

- βοκίυβ ῬῃΠοϊορο 1860, Ρ. Με ε ἀπὸ λ.., 5εἀ ἀρξϊιι8 γογ- 
θυ ἀεβίδονγδηβ, οἵ υϑῦβα 4 πλησομένη,. Ῥεἰπᾶδ ν. 8 πρὶν 
δ᾽ ἀνύσαι, 4υοᾶ πιὰ ἀυθῖο βογιρβὶξ ΑΥὐὶβίο ; Ῥγόπυβ ἴῃ 
᾿ΔρϑΌτΩ ΠΡ τσὶ μῖο Ἰοσῦβ.  ογβα ὃ ἰάθτη Μεἰϊποκῖτις γηὺς 
ὑποθρούχιος, ἀεϊοία τνοουϊα ὡς, φυ, υἱ ἔξ, ἃ ΠΠΡγασῖο 

᾿ς οροββογὶξ οοτηραγδξίνασω μᾶτγίϊςαϊατη ἀσβιἀογαπηίϊ. 

ΟΌΓΧΧ. --- 2. 541π|.: «Υ͂. Ο. χραντίδεω, 56 ΘΟΓΓΟ- 

εἴσω, εἴ εὔχεα: ( 510)......» 

ΟΌΠΧΧΙΙ. -- Ἐξαη ΗδΥΙΉΔΠΠΕΒ ΟΑΥΘη ἱπίθ στα τα 
Ρηουῖθας ἀἰβες 5 ἔπθ5 οοηῆοὶ βἰδξυϊξ, εἴ ἃ συϑῦβα 7 
ἱποίρογ αἰϊπᾶ. Τὴ 4ὰ0 ἀυθδιίατὶ πὸὴ Ροϑ86 βουὴ φαΐ 
ἐγδηβροβίίδ [πϑγὶηξ ἀἰβέομα : δὲ δρίστατησηδ ἤπης ἷπ τὰο- 

ἄυχῃ σομϑΠΐ : 

Ὥνερ, ἴδ᾽ ὡς ἀχρεῖον ἔχει περὶ νήματο: ἄχρον 
εὐλὴ ἀχέρχιστον λῶπος ἐφεζομένη. 

Ἐχ τοίΐίης ὥνθρωποι ἀπηχιδωμένοι ὀστέων 
ο΄ ἁρμονξης ὑψοῦντ᾽ αἰθέρα χἂν νεφέλας 
Ἠσοῦν ἐξ ἠοῦς ὅσσον σθένος" ὧν ἀνερευνῶν 

θείης ἐν λιτῇ χεχλιμένον βιοτῇ 
τοῖον τὸ ψαλάθρειον ἀπεψιλωμένον, οἷον 
πολλῷ ἀραχναίον δτυγνότερον σχελέτου, 

αἰεὶ τοῦτο νόῳ μεμνημένος, ἄχρις ὁμιλῆς 
ζωοῖς, ἐξ οἵης ἁρμόνίσαι χαλάμης. 

Μοῖσα 15 αἰὲν τοῦτο νοοῦ ϑομοιἀουνίηϊ. 

ΟΡἊΧΧΙΧ. --- ὃ ὑλαχτητὰν οποΐδξ ὅ4] 1. 

- ΟΡΌΠΧΧΎΤΧΤΙΠ. --- 1 ΘΙ γη851}1 οϑὲ τίπτε τοι οὕτω. 

ΟΡΌΚΧΧΧΥΠΙ. --- 4 ἐχ χραδίας οοη]. ϑΘομποίάονν. 56 
« ἄδοββε υἱάδίαγ ἀϊβέομπομ, αὐ δηποΐανϊξ 560]. Εο τοίε- 

ΙΝ ΘΟΑΡΌΤ' ὙΠ. 511 

ΤΟΠΏΤΩ ἐχ χεφαλᾶς, ΠΔΤ βοαυθθαΐαγ ἰοτίδϑθα τίλχουσα 
τρίχας νοὶ 5112}}186 αἰϊχαϊᾷ. » Ηδγμιαπη. ΑΒυΐξ 58π6 ἢΠ|0Ὸ 
λείπει σ᾽οββαίου Ὑδὶ σουγθοίου σϑρου Ὑ ποηπυηηθδπι, δὲ 
βίγασξαυγδτη ΠῸῚ ΘΧΡΘαΙΪξ, 868 ἴῃ ποβίτο ΙοοῸ πο εὔδὲ 
σοπίθιηποηάυτη. 

-- 

ΟΌΠΧΧΧΙΝ. --- 3. νεοθᾶγι σοΥΓοοίίο ϑδΙτηδϑίϊ. 

ΟΌΧΟ. -- « Νοὴ δρίυμῃ πρόσω, πᾶτη π0}18 Ὠϊς ἐπὶ ἴοη- 
οἷηγιιηι Ῥγοίαία 5065. ΟὐδΓ6 50 θᾶπ : ἀλλ᾽ ἑνὶ πάντων 
ἐλπίδας... Μοῖρ᾽ ἐχύλισε βόλῳ. » ΗδΥαπ. 

ΟΌΧΟΙ. --- 1 ἄς ὕπο, υ Βοῖ58., οἔἶαπι ΗΘΥΙηΔΠπηι5.. 
ουϊ πος ΘΡρ στατητηα, αὐ βοφαθηΐζία ἄπο, 'π Υἱγρίποπη 6556 
βουιρίυτη υἱά θέον ας τοῦ 4αδτη Ποβίϊ 56 ἀδγδ τηδ] ποτῖξ ; 
οἵ ὁχοϊάϊββο ἀἰβ ἤθη υἱάουὶ ᾿πίου ῥα δὲ ΔΙ ΓΊτη. 

ΟΌΧΌΗ. --- 2 ὕόριν ἀναιν. ΟΠΠ65 : εογτοχὶξ Μοϊηδκίυβ: 
Υ. δᾶ ν. 6. --- 3. «ΟΟΥ. Ὁ. ὧν ὁ βίατος, 568 6χ ΦΟΙΤΟ- 
οἴϊοπθ. Βίατος αυϊάδῃη ἔα 556 ρυῖαβ υἱάθίωγ, οἵ ω...., 568 
ΤΟΙ σας Ἰϊξογθ ἃ ΘΟγγδοΐογα βυπΐ. » ϑαΐηι. --- δ. « Βδοΐα 
Ἠδοκοῦυβ βΟΥρβιῖ εἱλόμεθα, ἴῃ σεοίουβ ἃ τϑοΐα υἷα δθγ- 
τη. βου θοπάσπη νἱἀδίαν : 

ὮὨχόμεθ᾽, ὦ Μῶγητε, φίλη πατρὶ, τὰν ἀθέμιστον, 
τὰν ἄνομον Γαλατᾶν χύπριν ἀναινόμεναι.... 

Οὐ γὰρ ἐμείναμεν ἅμμα τὸ δυσσεδὲς, οὐδ᾽ Ὑμέναιον 
νύμφιον, ἀλλ᾽ Αδὴν χηδεμόν᾽ εἱλόμεθα. ἘΠῚ 

Οὐογατη Ὑϑυβαατη βου πο ὕδριν ἸορίίυΓ, 568 χύπριν γ6- 
ΓᾺΠῚ 6856 οβίοπαιϊιἑ Ὑϑγρθατη ἀναινόμεναι. ὙοΥϑα ] Εἴ Τη0 
νύμφιον Ροβαϊ ΡΓῸ νυμφίον, πιρίϊαγυμι ργαϑίάθηι. Νοῖδ 
οϑὲ ᾿Αφροδίτη νυμφία ὁχ Ῥαυδβαηΐδᾶ. » Μεΐποῖι. δὰ ΤΠΘΟΟΥ. 
Ρ. 345. 

ΟΡΧΟΥ͂. --- 2. Ριαηθϊβ Ἀ σπασίῳ πιχρὸν ἔτεν ξε μό- 
ρὺν ὉΠῸΠῚ 6556 γΘΓΌΠῚ οοηβοΐ ΗΘΓΤΉΔΗΠΙΒ; οἷ δἰίογὰ ουῦ!- 
Ρίυτα τηυϊίο 58Ππ6 πιο ῖιι5 ργοσραϊξ. Εχ Οοαΐοθ δυΐθηι 581- 
τιδδῖαβ ἢξο : « ἀσπασίως, οἴ σογτοοίαπ ἀσπάσιος. » 

ΗΠ. --- 4 πανσυδίῃ δποΐαν!ξ 541}. 

ὉΥ͂. --- 1 μερίσχος 566. 8541Π|. 

ὉΥ͂Ι. --- 2 ἠνυσάμην οὔπῃ Ηποίϊο πϑοσϑβδγυπη ἰπαϊοδέ 
φο ποίάονν. --- 8 « ἀπέδρυξεν Υ. 6... 564 εοττοοΐαμη ὕπέ- 

ὄροξεν. » δαΐπι. 

ὈΥ͂Π. --- 4: «Τιορ8 θαλάμους δαΐξ θάλαμον. » ϑαίηι. 

ὌΧΧΥ. --- ὃ ἀρχιθδίους ΚοΙα5, φαθπῃ υἱάθ ἀθ ΒοΟ ΠΥ 
δοουγαίθ ἀἰδβογοπίομι ἴῃ Ῥ ΠΟΙΟΒΟ ἃ. 1868. ΒΌρρ!. 1 
Ρ. 554. 

ὌΧΧΧΙ. --- ὁ οἷα λέαινα 50] 01 ρῥγοραΐ Μοΐθθκ. ἰτ 
ΤΏΘΟΟΓ. Ρ. 355. 

ὌΧΧΧΥ. -- 5 ἄγρῃ 8Ρ. 841π). 

ὌΧΧΧΥΙ. -- « Βεβρίεῖξ δος 6ρ. Τχζείζοβ ἰπῃ ΟΥ̓ΔμῚ: 
Απραᾷ. Οχ. το]. ΠΙ, Ρ. 339. » δοληπεοίαοιυ. 

ὌΧΧΧΥΙΠ. --- 1. « Βοθοηάστη Μάνης δοῦλος ἀνήρ, ΡΓῸ 
οὗτος. Νάπι βίγεητιᾶ ὁρροϑίο ἢαριἐδέιγ, 4αϑη ΒΡ] 6 
Μάνης ΠΟΙΏΘΠ, βδθΡᾳ8, ΠῸΠ βΘΠΡΟΓ ἀ6 56 ῦυΐβ ἀϊοίυηι, 
ΡΓΏΒΘΓΘ ποχυΐέ. -- 2. Ῥαγίυμη Οοἀοτηδηηῦτη ἀεὶ Ρυΐ. 
γϑγῖβ οἴσταρ. 112. 3, φαῦτῃ ΑἸοχδηάχσυτῃ ἔπρογαξ, γθροηΐθ 
᾿ηξαγίθοΐα πη. » ΒεππάοΥ. Ρ. 37. 
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ὍὌΧΟΙ εἱ ὈΧΟΙ͂Ι. --- -τυυτσαια Ἰοιηγηα ἀγοίθ ᾿αποΐυτη 
ΔΡ. 881 π|85., αἱ πο Παροί τοῦ αὐτοῦ ᾿Αγαθίου. 

ΌΟΧΧΙ. -- ἃ εἴδατι ΘΑ] Γηδ5. ἀπποίαϊ αἱ οχ Οσοάϊοο.. 

ὮὭΟΧΧΥΙ. --- « Τη Βοο δορὶ σιδηγνδί ἃ τηυϊέα τοβίδηΐ ἃ 
Υ6ΓῸ ΔΙΊ ηᾶ. Υ. 2 ἠπείρου νῶτα ἴδηὴ Δ}}} ογ οἱ τοἠθοθγαηξ : 
Υ. 8 πτύρεσθαι (ἂρ. Μείη.) ἱπ ρΡοοδία Ἰοσοῦο ποὴ τηθιηϊηὶ ; 
Υ. 6 ὀπή μ0}1}0 τηοᾶο ἀ6 οαῦεα αἰεὶ ροίΐοϑί Ἰθοπυπι μιι- 
τίη). ΟὐδΓΟ 810 βου θοπαϊ νἱἀθηΐον Πΐ ὙΟΓΒῸΒ : 

Ἐσχατιαὶ Λιδύων Νασαμωνίδες, οὐχέτι θηρῶν 
ἔθνεος ἠπυτῶν ὦτα βαρυνόμεναι 

ἠχοῖ, ἐρημαίαισιν ὑποπτήξεσθε λεόντων 
ὠρυγαῖς ψαμάθου: ἄχρις ὑπὲρ Νομάδων, 

. φῦλον ἐπεὶ νήριθμον ἐν ἰχνοπέδκισιν ἀγρευθὲν 
ἐς μίαν αἰχμηταῖς Καῖσαρ ἔθηχ᾽ ὅπλισιν. » ΠΦΡΉν. 

ΘΟΧΧΎΤΙΠ. ---- 4, Ὀξείαις οἴϊατη Οοἰδίάαβ ἱπυθηργαΐῖ. 

ὈΟΧΧΧΉΙ. --- 3. Βοοϊρίοπάμσπι ογαΐ οὰπὶ Βοἰβοοηδαϊο 
ΒΓΌΠΟΚΙ ἐπεὶ δ᾽ ἴδεθ᾽ εἶο ἄναχτα. 

ὈΟΧΧΧΥ͂Ι. --- 8. Βοοίο Ἡδυδη18 ἰ]αΐα ομηηΐα ἰη- 
ΟΟΙΠΠΊΟΑἷ8. ῬγΘΤαὶ ᾿πάϊοδξ. Τρ86 οοηΐ. χριοῖς ἁγητῆρσι ποτὶ 
βλήχημα πελάζων, φυοὰ ποη ργεϑίαξ οοίουϊβ. 

ὈΟΧΧΧΥΗ. --- θΘ. ΗδΡΔΠΠ18 ἰθηθί ρδηπάθιιηι καὶ φρά- 
σεν, ᾿Αργῴην δ᾽ οὐχ ἐπόθησε τρόπιν. 

ὈΟΧΙΠΙ. --- Οοἰβίϊυβ. Ευαηάγιηιν ΠΠΌτα δ  οθι ο558 
Ριυΐαΐ, ἀθ χῃο Ῥορρινυ. δὰ Ηογαΐ. δαί. 1, 3, 91 οἱ ἀοοίο 
ΒοΡρκὶὰβ ἴῃ ΑΠΠΔ]. Αππα βοϊοηξ. 1847, ἴα5ο, 99. 

ΘΟΧΕΥΙ. --- « Νοη οἰορίθ ἐγᾶρτηθηΐξα πη 6586, θα δρὶ- 
Βιδιημηὰ οἱ Βἰγημηἶο ἴῃ ΒΘ ΘΗ ΘΡ. ΘΧΘΙΉΡΙΔΓ [αἶ556 ΓΔ 01]Ὸ 
ῬΡογβριοἰΐαγ. » Βοηηάου. Ρ. 38. 

ὈΟΧΠΥΙΙ. --- δ 5644. ΗδΙηΔΠΠ.8 ἰη ζωὴν στυλώσαιτο 
Ἰη) ατῖα, αἵ' ὀχ δέ ϊπιο,, οὐ δηάθη8, 8118 ΓΘΡΓΘ θη ἀΘἢ8 γϑοίίιιβ, 
ΒΟ 'ρ86 ρτοροηϊΐ : 

ζῶν δὲ στυλώσαιτο᾽ καχὸς δ᾽ ἄστυλος ἰδέσθαι 
οἶχος᾽ ἃ δ᾽ αὖ λώϊστ᾽, ἀνέρος ἐσχαρεὼν 

εὐχίων φαίνοιτο χαὶ ἐν πολυχχέϊ χορμῶν 
ἑστίῃ αὐγάζων δαλὸν ἐπεσχάριον. 

ΠΟΙ... -- 8. δ᾽ οὐ πᾶσ᾽ οἰϊατη ϑ8᾽ πᾶ. 

ῬΟΠΙ. --- 1. « Μαηϊξοβίο βου δοπάσμι : Οὐχ ὁ τρηχὺς 
λᾶας ἐπ᾽ ὀστέα χεῖνα χαλύπτει. 1 γΑΥίΠ 5, ῬΓῸ λᾶας, λίθος 
Ἰερθῦο ἱποθροιδί, » ΗΠ ΡΉι. 

ὈΟΙΥ͂. --- 8 οἵ 4. ἨΡΙΔΠΠῚΒ : τί σχληρὸν νε χρῷ βά- 
ρης, εἴ με θανόντα Γνώσοντ᾽, 586 ῬοΟΒίΓΘΠΙΔ ΠΟῊ ΓΘΙΈΓΔΙΩ. 

ὈΟΆΠΥ͂Ι. --- σ νθο τηϑηυἱί ΗΘΡΙΔΠηι18, 564 ΤΟ 55. Π16, 
ΟῚ ἔιῖϑ86 βοτηηἰδηδαπι δ οὐἑί 076. Ὑδγαπὶ υἱἀθγιηΐ 9]ο9- 
βαίου, Ρ] δηλ 65 οἱ ατοίιβ. ΑἸοΙμηθ 65 ογὰΐ η)λὴϊ68 ; « δήϊος 
ὨΟῺ πολέμιος Τη00 68ξ, 56 οἰϊδῃ) πολεμιχός, » οἵ τοοΐα 

ΑΡΘΕΝΘΑ ἘΤ ΟΟΒΒΙΘΕΝΏΌΑ. 

Ἰερὶ: ΡΙδηυᾶοϑ : ἣν ποτ᾽ ἐγὼ δήϊτος Ἀλχιμένης, τοἀαϊα!!- 
406 Ογοίίι5. ; ΣἸὰ 

ΒΟΙΥ͂ΙΙ. --- 2. « Πποροηάμπι ἐμδοτέοντες οαπὶ 868}- 
Βεῖοὸ..» Πο) 1. : 

ὭΟΙΧ. --- 2. « Ῥοβὶ πμης υϑυβιπὶ αἀἰδίϊοοπ οχοίαϊξ. » 
Μείηοϊι. -- 3. ἀντὶ φίλης δὲ ΗΘΥΠΔΠΏ8. 

ΘΟΙΙΧΙ. --- 3, 4, Μοϊποκίαβ Ρᾶγεϊπ απ ΗΘΥΤΉΔΠΠΟ : 

Οἵ μιν ἔγραψαν ἑταῖρον ἐπὶ ξείνης ξένον ὄντα, 
χὐμνοθέτης αὐτοῖς δαιμονίως φίλο: ὧν 

πάντων ὧν ἐπέοικεν ἔχειν τεθνεὼς ὁ σοφ. οἴ. 

ὈΟΊΧΙΙ. -- ἅ, « ΜοΙΐο]. ἀστεργοῦ, υπᾶὰδ διιβρίοοτί5 
ἀστεργοῦ:. » Μοὶϊποϊι. : 

ΘΟΊΧΙΠ. - 4. Νὰης Μείποι. οὔτ Ηθττηδηηο : τί μάν ; 
ὅτι Χρησίμα καλεῖται. 

ῬΟΌΠΙ. --- 4. Ἔφριξε πάγην ΗοΓΠΙΔΗΠιι5. ΘΥροηΪξ : ἐγ6- 
πηι! ἀοαξασγῃ ἀοἸυμη .- (οΥτὶ ἃ ὁβὲ θο. 

ὈΟΟΧΥ͂. --- 8. « Ῥυθὶίο ἀδ νόθο πλάνιος δη αγῶοᾶ 5. 
Ἐογί. βου] ο πάθη : τοιοῦτος, πλάνος ὧν ἄδιος βίος. » ἤδ᾽- 
φιαπῆ. 

ΘΟΌΟΧΥΉΗΙΙ.. --- 3. Ἠογιηδπηῖβ ὡς Μούσαισι φίλαν χὴμ᾽ 
ἅδε Λοχρὶς γᾷ τίχτεν. 

ὈΟΘΟΧΧΥ͂Ι. --- Βοοίο Ηθυτηδηπι8 δηϊμπηδάνογ εξ μᾶγίϊοὶ - 
Ρἷὰ ἀἰβι!οΠογιιπὶ ἰθγΕ ! οὐ φυδγε ἔίαμι ἴῃ βοουηᾶο ροβέα- 
Ἰδγὸ Ῥδγ οὐ ρίαση υθγθὸ {ἰ πἰίο ἤεισεν ᾿πποΐαχη :; ΦπᾶΓ6 βισατηι 
ουϊαθ γθυθαπι Πηϊ πὶ Γοβε θη υπὶ 6856. « Αοοραϊξ φαοὰ 
Υ. 8. τι ἀθ 016, Υ. ὃ ϑδάοπιὶ γθουϊα ῬΓΟΓΒῈΒ ἱπδηῖ8 οδί: υ. ὃ 
χεῖνον ΠΊΔΙ ΕΝ ὙΘΓΒΙΟΙΪΙ {Ὠ]ΟγΤη ἢ Υ. 8 φυοᾷ βου δ᾽ αν ἱμε- 
ρόεσσα δρδυγάμπ). » 51. ἰρί αν ἤφς οοηδίϊζαϊξ : 

καί τε πρὸς ἠλακάτην καὶ τὸν συνέριθον ἄτραχτον 
ἤεισεν πολιοῦ γήραος ἄγχι θυρῶν" 

χαί τε παρεστίδιος δινευμένη ἄχρις ἐπ᾽ ἠοῦς 
ἦνεν ᾿Αθηναίης σὺν Χάρισιν δόλιχον " 

ἢ ῥιχνῇ ῥιχνοῦ περὶ γούνατος ἄρχιον ἱστῷ 
χειρὶ στρογγύλλουσ᾽ ἠρέμ᾽ ἔλασσε χρόχην. 

ΒΟΟΧΧΙ͂Χ. -- 3. Εξαπὶ ΗΘΥΤΊΔΠΠι18 χατήγαγεν ἕν βρέ- 

φος ἄδῃ. ᾿ 

ὈΟΟΧΧΧΙΗ͂Ι. --- 1 Αἴδ᾽ ὅσιαι δύο ὁοηΐ. ΘΟ ΠΟΙ ἀΘΥν, --- 7, 
ὃ οὐ φθόνος εἰς ὁσίην, Αἵ πόσιας χαὶ τέχνα φιλήσαμεν 
ΗΘΓΠΊΔΠΠΙΙΒ. --- 8 ἁνυσσάμεθα οἰίδτη Βοῃποίαονν. 

ὈΟΟΧΧΧΥΙ. --- 1. « ΤΑΙΘπὰ ὙΘΓΒΙ πὶ ΠΌΠΖΌΔΙΩ βογίροί! 
Τοοηϊᾶαβ. ΟΟΥΤΙβ : ὃ 

Μὴ φθείρευ βίον ὧδ᾽, ὥνθρωπε, περίπλανον ἕρπων.᾿ 

- 3 περιστέψαιτο ΠΟ Πρι ϑηάιιηη. --- ὅ λιτή γε Οοάθχ, 
56α ΒοΙβκίτϑ Βα αιθηᾶιβ ογαΐ. » ΗΥ ἢ αηΉ. 
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ἐν έγο: Τὰ πα  λαλος 
μβὴν 
ἐψν σε δ. 

δογοι ἀν να φανόν αθονι να τφεϊγδίννξ 

ΤΩ τ ον τ θεν, 
Σ πον τὰ, τη, φ στ, « ἀϑὶ 

ΣἘΡΤ δ ἀντι πυσότυγανι ἀν οξέσθν, 

τλαρο Φφ᾽ν σεσλνο νυ θοῦ οὶ 
οἱ ὁ γετς "ἀν οἴσηιθι 

δ τλομρ᾽ γ1.... σὺ φαδένψα 
ΑΝ 

ἐέτλο τεῦ σὴ 

πὸ δυο πνμαα ες σὰ τινὰ, 

δῇ ἐξποιτος 

δα υρῶτι ΤΡ 

Ἐπ ΡΥ 

ΩΣ οτρο γα το φ ταῦτ τα 
πτοτνοῖςς ὩΣ ἘΣ ες 

ὐνἠλῶταν 

παν τον τε υτΆ σαι “β 

ἜΣΟΣΡΘΩΣ ἀγασὰ οὐ σὲ 
ΣΑΣ, δξοσις τε Ἐοττονου το 

᾿ΣΞΕΤΕΣ εἶ 

τλτοςς ΗΝ τὰ 
εἶν μὰν τὴν 
ἘρτφΣ “Ὁ 
νυ ὌΣΡ πὴ εν ον 

τε δε οὶ 

ΠΟΤΗΙ πρύρτεσς τρττν ΤΣ πο ΚΡῊ Ἐπ 
περ δῆσαι 

πδο 
Ἐπ τε απ τπις τ 

τ Εταθης 
ὅτι ρον νὴ νη Ἐέπεε 

δ τεττς ἐπ 

ποις χα ἘΞΕΟΣΞΣ Στ, τττεν στ τε αστ: 
ΤἈδΣ δε γνονηραν 5 

οὐ σ' κα συσνεθ 
ΜΝ ἀν αονγτ κασι 

κὐλλτηας τες 
φ“" 

᾿ .Θ - 

πετενςς 

τε κεαλτηνν εαιτασαηνης “«“.- 
“ 

“ “Υ Τ φυσῶν α 

τὰν ΠΣ ΓΡΑΚΗ ἔργον “- ΣΟ τς ΠΡΟΜ ΤΝ δ τόνος -
- 

εὐ ο Φῳῦ τον 
ον 
φνονε ἄφαϑηϊϑόυῷι 
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